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Zubní ordinace STYLEDent:

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY
do nově otevřené další ordinace
Smlouvy se zdravotními pojišťovnami: VZP (111), VOZP (201), OZP (207), RBP (213), ČPZP (205)

Tel.: 734 313 939, 222 969 471 • U Strže 382/3, Praha 4 • www.styledent.cz
SC-350383/01

Restaurace a cukrárna
přijme kuchaře a cukrářku.
Informace na tel.: 777 209 012
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slovostarosty
Vážení občané Prahy 4
a čtenáři časopisu Tučňák,
s mým zvolením starostou nastal na radnici
čas reforem. Zajisté jste si všimli, že tento časopis již není pouhou sebeprezentací starosty
nebo rady. V rubrice názory otiskujeme necenzurované příspěvky opozičních zastupitelů,
což v minulosti nebylo běžné. Probíhá zde
i názorová polemika skupin obyvatel či odborníků na různá témata, v minulých číslech jsme
otiskli velmi odlišné názory osob zvenčí na
problematiku protidrogové prevence.
V tomto čísle najdete nově dopisy čtenářů
s vyjádřením odpovědných radních. Otiskujeme pozvánky na akce spolků i konkurenčních
politických subjektů. Zároveň probíhají změny
i v úřadu. O vypovězení či změně nevýhodných smluv k mobilním telefonům, internetovému připojení či distribuci tohoto časopisu
jsme informovali již dříve, stejně jako o redukci vozového parku napolovic. Radní pro územní rozvoj začala vydávat stanoviska k plánovaným stavbám ve veřejném zájmu vás všech,
obyvatel naší městské části, nikoli v soukromém zájmu developerů, a vysloužila si tak na-

padení v placené inzerci několika z nich. Podrobnosti najdete právě v tomto čísle.
V minulých týdnech došlo k zásadnímu kroku. Se souhlasem ředitelky magistrátu jsem
propustil tajemníka Dudru zodpovědného za
chod úřadu v minulých dvou volebních obdobích. Tyto kroky se zjevně nelíbí mnoha lidem
uvyklým na staré pořádky, a tak se naše koalice v minulých týdnech otřásla v základech
a na posledním zastupitelstvu došlo k jejímu
rozpadu. Městská část tak stále nemá nový
rozpočet, rozpočtové provizorium přijaté před
Vánoci naštěstí umožňuje odpovědný provoz
úřadu, všech služeb pro občany i škol a mateřských škol. Schůzi zastupitelstva, kde by měla
být zvolena nová rada, jsem svolal na sobotu
28. 3. od 14 hodin. Každý občan Prahy 4 se
může na vlastní oči přesvědčit, zda bude na
radnici pokračovat reformní proud, nebo zda
se věci vrátí do vyjetých kolejí.
Petr Štěpánek,
starosta městské části Praha 4

Z obsahu

Městská část Praha 4 a Lesy hl. m. Prahy zvou k

POZNÁVÁNÍ
4
JARNÍ PRÍRODY

DOBŘE FUNGUJÍCÍ ŠKOLY zřizované naší městskou
částí, které jsou přátelské a otevřené dětem, jejich
rodičům a samozřejmě i pedagogům. Taková je vize
zástupkyně starosty Ivy Kotvové (Trojkoalice/SZ)
v jedné z jejích kompetencí – školství – ke kterým
v lesoparku Hodkovicky
dále patří rodinná politika a evropské fondy.
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16. 4.

PRODLOUŽENÍ TRASY METRA A do Motola
2015sice přinese části obyvatel Prahy úlevu, mnozí
buod 9 dosi17však
hodin
dou muset zvykat na jiné trasy autobusů
tramvají
staniceaMHD
Klánova
MHD. Organizace ROPID totiž plánuje výrazné
změny jízdních řádů tramvajových a autobusových linek, které se dotknou i obyvatel Prahy 4. Pracovníci
živnostenského odboru musí pravidelně kontrolovat sběrny, zastavárny, herny a další provozovny,
na které se může vázat trestní činnost. Tímto směrem mířila také policejní akce „Artikl“. Desítky policistů vyrazily 12. února do bazarů a zastaváren
v Praze 4, zejména v Nuslích.

6

PŘED ČTYŘMI A PŮL ROKEM SVEDLO Ředitelství silnic a dálnic Seznámíme
tranzitníváskamionovou
dopravu mezi dáls rostlinnou
Poznejte
i živočišnou
říší
našich
lesů,
nicemi D1, D5,
D8
a
D11
do
centra
poklidného Spoocitnete se tváří v tvář
pražskou přírodu
velkolepým
dravcům české
řilova a místním
obyvatelům
změnilo život v peklo.
ve všech
přírody, odhalíte tajemství
Tisíce kamionů
na aSpořilovské
netopýrů
proniknete do denně emitují karcijejích podobách!
záhadného života včel i do
nogenní výfukové
plyny
a vysoce překračují hlukové
světa pod vodní hladinou.
limity. Kdo Spořilovským pomůže?
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VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE JEDLIČKŮV ÚSTAV A ŠKOLY
na Vyšehradě má zak sebou
více než stoletou historii,
Hlavním cílem oslav Dne Země, který je připomínán opakovaně
od roku 1969, je vštěpovat lidem zásady
ekologickéhoběhem
chování a přispět
tak ke
životního prostředí
na celé
Zemi.
níž se
v zlepšení
ředitelském
křesle
vystřídalo
mnoho
AKCE
osobností.
TouPROBĚHNE:
prozatím poslední, která zabezpečuje
spolu s 2015
kolegy vše
potřebné
pro cca HOD.
160 dětí a mla23. DUBNA
/ 9.00
- 16.00
dých lidí se zdravotním postižením a zažívá s nimi
PARK
NA PANKRÁCI
jejich radosti i strasti, je od loňského září Mgr. Petr
Hrubý (43).
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4, komise pro místní Agendu 21 a Thomayerova nemocnice zvou na seminář
u příležitosti Světového dne zdraví. Interaktivní
muzeum zkamenělin Trilopark zahájilo činnost
VÁSPod
ČEKÁ:
v nuselskéCOulici
Terebkou 1139/15.

9.30 a 10.30 - Pejsek Rozárka se svým páníčkem předvede svoji poslušnost.
13.30 - Předvedou ukázku hlídkoví psi Městské police hl.m. Prahy. Po celý den pak můžete
sledovat ukázky koní Městské police hl.m. Prahy. Zvířata lze odměnit doneseným tvrdým
pečivem, psy piškoty (pouze celé balení).

TERMÍNY ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Po celý den:
■ EKO-KOM, a.s. poskytne venkovní akci „Rozšířený Tonda Obal“ a nafukovací skákací
auto pro nejmenší.
■ ELEKTROWIN, a.s. zaujme hrou „Člověče, šup do sběrného dvora!“
■ Ve stánku Pražských služeb, a.s. čeká hodně lákadel pro malé i velké diváky a předvedou
svoji popelářskou techniku.
■ ASEKOL a.s. poskytne skákací hrad, stánek a dílnu.
■ Lesy hl. m. Prahy upoutají s tématy - krkavcovití ptáci, po stopách lesní zvěře,
lesní dřeviny a lesohrádky.

Nejbližší zasedání Zastupitelstva
městské části Praha 4 bude
11. března, další schválené termíny
MŠ a ZŠ se z důvodujsou
omezené kapacity
musí objednat předem
261 192 264, 60624.
602 773,
následující:
13.na tel.května,
června
nebo e-mailem na eva.simkova@praha4.cz
a 16. září.
PARTNEŘI AKCE:

Připravena je i přírodní výtvarná dílna a v 15:00 zahajujeme společné opékání buřtů.
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kauza

ZÁMĚR ROZŠÍŘIT BB CENTRUM VZBUZUJE VÁŠNĚ,
RADA MČ PRAHA 4 TRVÁ NA SVÉM NESOUHLASU
Rada MČ Praha 4 nedávno vyjádřila nesouhlas se záměrem společnosti
Passerinvest Group vybudovat v kancelářské čtvrti poblíž stanice metra
Budějovická další dva objemné objekty:
hotel a administrativní budovu. Její rozhodnutí vyvolalo odvetnou protiakci
podnikatele Radima Passera, předsedy
představenstva Passerinvest Group, který se na veřejnost obrátil otevřeným
dopisem s výzvou zpětné vazby.
Příčinou sváru mezi radnicí a faktickým vládcem BB Centra je projekt výstavby na nároží křižovatky ulic Vyskočilova a Želetavská. Dvě panelové budovy někdejší ubytovny by měly jít
k zemi a jejich místo zabere hotel a další administrativní budova (těch stojí v BB Centru
již 12). „Požadujeme posouzení projektu procesem tzv. velké EIA, aby mohly být objektivně
vyhodnoceny veškeré vlivy na životní prostředí
a veřejné zdraví v kumulaci s dalšími připravovanými stavbami v tomto nadlimitně zatíženém
území,“ komentuje nesouhlasný závěr radnice
radní Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice) a pokračuje: „Stojíme na straně občanů, kteří již trpí
důsledky nadměrné dopravní zátěže, ke které
BB Centrum významně přispívá. Záměr má podle oznámení přivést do oblasti dalších přibližně 1200 jízd denně. Mohou to být však další tisíce, protože v dokumentaci byla podhodnocena
obrátkovost vozidel a nebyly zohledněny vlivy
dalších staveb připravovaných v tomto území.“

OTEVŘENÝ DOPIS
ÚTOČÍ NA RADNÍ PRAHY 4
K samotnému záměru výstavby se veřejnost
mohla vyjádřit ve velice krátké lhůtě, navíc mezi
vánočními svátky, a o chystaném projektu nebylo informováno ani nové vedení radnice. Po jejím
nesouhlasném stanovisku podnikatel Radim
Passer rozeslal v únoru do médií, občanským
spolkům i zastupitelům Prahy 4, Prahy 11 a hlavního města otevřený dopis adresovaný radní Alžbětě Rejchrtové, který považuje za zásadní z hlediska celkového podnikatelského prostředí v České republice. V něm mimo jiné uvádí, že přeměnil původní brownfield v Michli v celoměstsky
významnou čtvrť, v jakési město ve městě, kde
vysázel desetitisíce nových stromů a keřů a obviňuje radní Rejchrtovou ze lži. „Je načase, paní
Rejchrtová, abyste přestala lhát sobě i veřejnosti.
Naše záměry jsme vždy projednávali s Prahou 4
zcela transparentně a otevřeně. Nenamlouvejte
tedy, prosím, sobě ani veřejnosti, že jste byla neinformovaná. Váš postup proto měl být z profesionálního hlediska následující: seznámit se
s agendou, poděkovat nám za finanční dary
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■ ZAMÝŠLENÁ PODOBA nového hotelu v BB Centru a administrativní budovy. Vizualizace: ATEM

ve výši přes 100 mil. Kč, které jsme v nedávných
letech věnovali vaší MČ, aniž by nám za ně do
dnešního dne kdokoli kompetentní poděkoval,
požádat nás o schůzku a zeptat se nás, jak vy jako MČ můžete spolupracovat při dokončování
přínosného projektu, jakým je BB Centrum,“ citujeme z dopisu, v jehož další pasáži stojí: „ My
jsme nic neukradli, nic neprivatizovali ani nikoho nekorumpovali. Od státu ani města jsme nikdy nezískali žádnou výhodu. Naopak, nejednou
jsme byli vydíráni. Máme zásady a principy, které z Boží milosti zachováváme. Zažili jsme komunální politiky, kteří měli jediný zájem – ukrást
toho co nejvíce. A všichni takoví byli současně
lháři. Hlavní éra probíhala ve volebním období
2006 až 2010, především na pražském magistrátu. Ze své dlouholeté zkušenosti vím, že kdo lže,
ten krade nebo krást začne.“
Protože obvinění ze lži je i na úrovni komunální politiky závažnou věcí, nemohla radní Alžběta Rejchrtová toto veřejné nařčení ignorovat.
Její odpověď si přečtěte v samostatném rámečku
na následující stránce.
Otevřený dopis Radima Passera také vyvolal
u občanů zpětnou vazbu, o kterou sám požádal.
Do redakce časopisu Tučňák přišly polemizující
odpovědi, z nichž například citujeme (red.
zkráceno):
„Vážený pane Radime Passere, jako křesťan asi znáte tyto verše z písma Ga 5.22 a 26…
a 1Tm 6,9 (Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných
a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy

a záhuby. Kořenem zla je láska k penězům.
Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty
víry a způsobili si mnoho trápení). V této souvislosti mi dovolte otázku: Proč v dopise paní
Rejchrtové volíte — coby křesťan — agresivní
(cit: jste povinna podporovat), militantní
(cit: vy jste tady pro nás, ne my pro vás), urážlivou (cit: abyste přestala lhát na veřejnosti;
hanebná drzost) rétoriku?
Mnozí občané Vaši developerskou činnost
neobdivují. Zastavěnost, zahuštěnost a zabetonovanost poblíž metra Budějovická, Pankrác,
Kačerov a tentýž stav v ulici Vyskočilova je odstrašujícím příkladem městského urbanismu.
Přemnožení administrativních budov na úkor
kvality bydlení místních obyvatel, nedostatek
sociálních bytů, přetížená doprava — to jsou
jen některé výsledky stavební činnosti ve zmíněných lokalitách...
Vážený pane Passere, mnoho lidí soudí,
že Vaše výzva ke křesťanskému postoji působí
kontraproduktivně a je politováníhodné, že
jste svým dopisem projevil medvědí službu
právě křesťanství. Doufám, že to nebylo
úmyslné.
Přeji Vám pokoj a dobro.
Pax et bonum
Hana Svobodová, Pikrtova ulice

Vážená redakce, v prosinci těsně před Vánoci jsme se díky zarputilosti naší spoluvlastnice dozvěděli, že se firma p. Passera, která
vlastní přiléhající pozemky, rozhodla postavit

kauza
v těsné blízkosti našeho domu (který čítá 5 plných pater a do 8. postupně kaskádově ustupuje) hotel a administrativní budovu, které
se budou tyčit do výšky cca 13 a 14 nadzemních pater. Samozřejmě jsme proti tomu na
magistrátě vznesli připomínky, které oprávněnost takové výstavby vyvrací, a to hned z několika důvodů (dopravního, urbanistického, zastínění a světelného smogu). Území Prahy 4 je
oblastí, kam p. Passer koncentruje svoji moc.
Minulý starosta kandidoval v komunálních
volbách za stranu jeho bratra na naši radnici
a k radosti nás všech neuspěl. Takže je patrné,
že zkouší všechny cesty, jak prosadit svoje cíle.
Jen těžko budeme s takovou přesilou účinně
bojovat, abychom ochránili svoje bydlení.
Snad nás nenecháte osamocené v boji proti
prosazování osobních zájmů mocných
v Čechách.
Eva Melicharová, SVJ Jemnická

Pan Passer si myslí, jako mnozí před ním,
že je mu dovoleno vše a žádná pravidla neplatí. Utkvěl v komunistických časech, kdy mocní
také věděli, co je dobré pro lid a bohatou měrou mu to dopřávali. Teď se jen přesně v duchu ruských oligarchů ohání církví.
Nedošlo mu, že v demokracii ani ten nejbohatší podnikatel nemůže diktovat úřadům
a zvoleným zastupitelům, co mají schválit,
i když by se mu to jistě líbilo. Navíc nehorázně
lže, protože BB Centrum nevzniklo na žádném
brownfieldu. Na části pozemku byly přízemní
garáže a na další sportovní hala Brumlovka
z osmdesátých let s parkovištěm a fotbalová
hřiště. Likvidací haly ubylo nejen sportoviště,
ale také prostor pro konání kulturních a společenských akcí, jako byly koncerty a výstavy
koček. Postupné rozšiřování BB Centra zlikvidovalo i zbylou zeleň a hřiště a neúměrně
zvětšilo dopravní zatížení.
Alex Švamberk — novinář, bytem v Michli

Z veřejně dostupných informací jsme se
dozvěděli, že vaše společnosti (= R. Passera,
red. pozn.) darovaly MČ Praha 4 kolem šedesáti milionů korun, většinou v letech 2006 až
2010, kdy bylo podle vás v komunální politice
nejvíce nepoctivých politiků. Nevíme, zda byly prostředky, přijaté za dobu starostování pana Horálka určené například na dostavbu relaxačního centra Kosmos na Novodvorské,
rekonstrukci Nuselské radnice nebo financování kultury, tělesné výchovy a sportu mládeže také prostřednictvím společnosti 4-Volnočasová skutečně vynaloženy účelně či nikoliv.
Zato víme, že k občanům bydlícím v okolí
Brumlovky, kteří dnes a denně nesou negativní břemeno sousedství s tímto „městem ve
městě“, se určitě nedostaly. Na nás se například odráží hluk z vašich skleněných budov,
ale okna jsme si museli vyměnit sami bez vaší pomoci.

ODPOVĚĎ RADNÍ ALŽBĚTY REJCHRTOVÉ
NA OTEVŘENÝ DOPIS RADIMA PASSERA
Vážený pane Passere,
krátce před Vánocemi,
12. prosince, jsme u nás na
radnici dostali zprávu z Odboru životního prostředí
MHMP, že bylo zahájeno
zjišťovací řízení EIA na áš
záměr vybudovat v prostoru
BB Centra hotel a další administrativní budovy, lhůta
ALŽBĚTA
pro podání připomínek byla
REJCHRTOVÁ
do 31. 12. 2014. Považovala
(Trojkoalice),
jsem za svou povinnost
radní MČ Praha 4
osobně informovat občany,
kteří v blízkém či širším okolí záměru bydlí,
že se mohou k danému záměru vyjádřit a že
městská část požádala o prodloužení termínu.
Dne 5. 1. 2015, tedy po uplynutí lhůty pro vyjádření, se na
mne obrátil Váš
spolupracovník
s tím, že by mi
chtěl záměr
představit.
V týž den se
však s ním již
seznámila komise pro územní rozvoj, která s ním nesouhlasila. Pak přišli
na radnici proti němu protestovat občané, kteří
mi rozhořčeně ukázali článek z MF Dnes s informací, že v roce 2016 tam prostě tyto Vaše
dvě budovy stát budou. Dále následovala naše
tisková zpráva, na niž reagoval otevřený dopis
Vašeho spolupracovníka a následně i Váš,
v němž mi kromě mnoha jiných věcí připomínáte, jaké bych měla mít povinnosti, když
jsem už přestala být „aktivistou bez jakékoliv
veřejné odpovědnosti“ a stala se komunálním
politikem. Několikrát ve svém dopise opakujete: Vy jste tady pro nás, ne my pro vás.
Pane Passere, mohu Vás ubezpečit, že stejně
jako aktivistka, tak i nyní jako radní považuji
za svou základní povinnost chránit veřejný zájem, jímž je ochrana zdraví a zdravého životního prostředí občanů Prahy 4. Toto bylo vždy
moje krédo, které je obsaženo i v programu
našeho uskupení, proto jsme také ve volbách
dostali důvěru občanů. Ano, jsem tady pro
občany Prahy 4. Společně s nimi se nedomnívám, že projekt Vašeho BB Centra je „přínosný“ pro lidi, kteří v jeho okolí bydlí. Usuzuji
tak nejen z reakcí, které jsem dostávala během
voleb, ale hlavně i nyní, kdy chcete BB Centrum rozšířit. S Vaším záměrem v období kolem svátků stihlo vyslovit nesouhlas pět občanských sdružení, dvě společenství vlastníků
a třináct fyzických osob.
Je pravda, že některé budovy BB Centra
jsou architektonicky zdařilé, jiné zase ne,

je pravda, že kolem některých z nich je
i vhodná parková úprava, „desetitisíce stromů“ jsem tam však nenašla. Hlavním problémem však je, že je to skutečně „město ve městě“, které nejenže nekomunikuje se svým okolím, ale navíc do oblasti přitahuje více než
dvacet tisíc aut denně. (Potvrzujete to i Vy,
když udáváte počet parkovacích míst více než
5 000). Tato auta nejenže zhoršují ovzduší,
zvyšují hluk, a protože často neparkují v garážích, ucpávají naše ulice. Ano, na toto území
byla v devadesátých letech vypsána architektonická soutěž. Vítězný návrh však počítal
s výstavbou živé městské čtvrti s obytnými
domy, sportovišti a dostatkem veřejných služeb pro občany. Posléze se však upravil zřejmě podle Vašich představ a vyrostla zde čtvrť
kancelářských budov, které mají čtyřnásobné

„Považuji za svou základní povinnost
chránit veřejný zájem, jímž
je ochrana zdraví a zdravého
životního prostředí občanů Prahy 4“
nároky na parkovací stání než obytné budovy
a zaměstnanci a návštěvníci sem převážně dojíždějí auty. Tak došlo k tomu, že se životní
prostředí v této oblasti, která již byla zatížena
magistrálou, výrazně zhoršilo. Nyní je již delší dobu nadlimitně zatíženo a podle stávající
judikatury se tato zátěž nesmí dále zvyšovat,
ani nepatrně. Je proto nutné, aby si developeři, kteří zde chtějí stavět, uvědomili, že nemůžou realizovat své projekty v rozporu se zákonem. Je zcela přirozené, že se snaží využívat
dopravní atraktivity magistrály a ověšují ji
stavbami, které přitahují dopravu, a využívají
tak toto území ke svému zisku. Pokud však
chce město magistrálu zklidnit a dodržovat
zákon, musí zamezit tomu, aby se na ni přiváděly další tisíce aut. Humanizace magistrály je
programovou prioritou vládnoucí koalice nejen v Praze 4, ale také hlavního města.
Pane Passere, doufám, že jsem Vám alespoň stručně vysvětlila, co mě vedlo k napsání
tiskové zprávy, která vás tak rozčílila. Nikdy
jsem se neuchylovala ke lži, protože se jak
ve svém osobním, tak veřejném životě řídím
mravními principy, které vycházejí z tradic,
na nichž je postavena naše téměř tři tisíce let
stará kultura. Nic nebrání tomu, abychom si
společně i s naším panem starostou podrobněji vyjasnili názory na to, jak se městská část
Praha 4, kde vlastníte své nemovitosti, má dále rozvíjet.
Alžběta Rejchrtová

Markéta Kuncová, Bítovská ulice
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PIETNÍ MÍSTO NA SPOŘILOVĚ: JAKÁ BUDE JEHO BUDOUCNOST?
Plánovaná revitalizace Národního hřbitova na Spořilově, jejíž záměr schválilo valnou většinou Zastupitelstvo MČ Praha 4 v září
2013, vzbuzuje stále emoce. Na jedné straně stojí skupina občanů, která si přeje mít hřbitov v současné podobě „zakonzervovaný“, na druhé straně je tu návrh na jeho modernizaci se zachováním pietních prvků.
Zastupitelstvo MČ Praha 4 na podzim 2013
schválilo přípravu projektu s pracovním názvem
Obnova Národního hřbitova Spořilov a vyčlenilo
na něj z rozpočtu 2014 částku v maximální výši
4,5 mil. Kč. O tomto tématu se však již diskutovalo mnohem dříve, například od roku 2010
vznikla řada studií od tří rozdílných atelierů. Závažnost a respekt k věci byl opakovaně vyjadřován například veřejnými shromážděními
v ZŠ Jižní a kině Sigma Spořilov, kde byly prezentovány jednotlivé studie, návrhy řešení, stupně projekce, a na základě veřejné i odborné debaty byla dále formulována zadání pro architekty. Zásadním výstupem z veřejného projednávání z 18. 11. 2008 bylo ustavení odborné Komise
pro rekonstrukci pietního místa na Spořilově.
Pracovala v letech 2009/2010 a doporučila dopracovat návrh památníku z Atelieru zahradní
a krajinné tvorby Sendler-Babka. Tento návrh
pak v září 2013 odsouhlasilo i zastupitelstvo.

KDO SOUHLASIL
S MODERNIZACÍ HŘBITOVA
VEŘEJNOST – na projednání návrhu v ZŠ Jižní v prosinci 2007, kdy radnice MČ Praha 4 na základě naprosto většinového názoru veřejnosti dala přednost
zpracování studie obnovy Roztylského náměstí jako
celku před reinstalací sochy Zborováka
KOMISE PRO REKONSTRUKCI PIETNÍHO MÍSTA
pracující v letech 2009/2010 z rozhodnutí Rady
MČ Praha 4, která hlasováním 8:2 podpořila studii
památníku dle návrhu Sendler-Babka
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE pražského magistrátu,
který bez připomínek podpořil studii památníku dle
návrhu ateliéru Sendler-Babka
ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 4, které 18. září
2013 hlasováním 36 pro – 0 proti schválilo přípravu
projektu s pracovním názvem Obnova Národního
hřbitova Spořilov dle návrhu ateliéru Sendler-Babka
a schválilo spolufinancování projektu v maximální výši 4,5 mil. Kč z rozpočtu 2014

STOP JAKÝMKOLIV
ÚPRAVÁM PAMÁTNÍKU!
Proti jakékoliv úpravě pietního místa se staví
čestný občan MČ Praha 4 Vladimír Prchlík, statutární zástupce Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova, a Vladimír Dvořák, předseda
Základní organizace Českého svazu bojovníků za
svobodu. Oba sice byli členy Komise pro rekonstrukci pietního místa na Spořilově a souhlasili
s návrhem na vytvoření studií, s navrženou podobou však kategoricky nesouhlasí. „Národní
hřbitov Spořilov – národní kulturní památka České republiky, chráněná dvěma zákony České republiky o státní památkové péči a o válečných
hrobech a pietních místech, je nám a občanům
Prahy 4 až příliš drahá k tomu, aby ji zničil ne-
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■ NÁVRH ÚPRAVY Národního hřbitova na Spořilově ctí a respektuje hřbitov i hroby samotné.
Vizualizace: Atelier zahradní a krajinné tvorby Sendler-Babka

citlivý zásah za peníze daňových poplatníků a za
souhlasu Úřadu městské části Praha 4!“ napsali
ve svém prohlášení. Oběma se například nelíbí
plánované odstranění oplocení hřbitova, změna
jeho výzdoby, nové umístění památné desky či
zmenšení prostoru u památníku pro účastníky
shromáždění při významných událostech.

NOVÁ PODOBA HŘBITOVA
PŘIPOMENE VÍCE UDÁLOSTÍ
Protistrana ústy Jana Fischera, spolupracovníka architekta Zdeňka Sendlera, oponuje a detailněji přibližuje plánový projekt: „V roce 2011 byl
návrh revitalizace památníku na Roztylském náměstí posouzen z hlediska památkové péče a byl
závazným stanoviskem OPP MHMP schválen
‚bez připomínek‘. Je třeba zdůraznit, že diskutovaný návrh z atelieru Sendler-Babka na úpravu
památníku na Roztylském náměstí důsledně ctí
a respektuje Národní hřbitov i hroby samotné
a ponechává je v původní poloze.
Návrh úpravy spočívá v následujících principech: hroby padlých a zde pohřbených spořilovských sousedů jsou zachovány a doplněny
o stélu se jmény všech spořilovských obětí války. Řešení umožní také připomenutí původního
pomníku Zborováka. Vstupní prostor památníku
tvořený časovou osou je připraven pro připomenutí významných spořilovských událostí, výročí
a osobností (např. zahynuvší odbojáři Inka PreK památníku na Roztylském náměstí se vyjádřil i tajemník Federace židovských obcí JUDr. Tomáš Kraus:
„Vždy jsme podporovali vznik podobných památníků a pietních míst, která připomínají
oběti holocaustu (Spořilov má 67 obětí druhé
světové války, z nich 23 přišlo o život vinou
holocaustu – pozn. red.). Nejde však o dva národy – čeští Židé vždy vnímali sami sebe jako
nedílnou součást české společnosti.“

ssigová a její otec, malíř Vojtěch Preissig), ale také doby nacistické okupace i další nesvobody
po roce 1948 a okupaci v roce 1968. Prostor je
gradován sjednocující vertikálou stožáru se státní vlajkou. Navržená úprava je součástí konceptu revitalizace Roztylského náměstí, respektuje
přirozenou dominantu kostela sv. Anežky České
a je integrální součástí parkových úprav celého
prostoru.“

ZASTUPITELSTVO MUSÍ
VYŘKNOUT ORTEL
Budoucí osud památníku na Roztylském náměstí je tedy zatím nejistý a jeho modernizace
nebyla zahájena, byť již v loňském rozpočtu
Prahy 4 bylo připraveno několik milionů korun
na přípravné revitalizační práce. „Věčný problém mladé české demokracie tkví v tom, že se
neví, kdy dialog ukončit. Názorový střet je dar,
který nám sametová revoluce seslala shůry. Ale
ještě jsme se nenaučili, že demokracie je především odpovědnost za svá rozhodnutí,“ říká zastupitel MČ Praha 4 Ivo Vaněk (Klub zastupitelů
městské části Praha 4 zvolených za politické
hnutí ANO 2011) a pokračuje: „Ptám se, proč
projekt, jehož počátky projednávání s odbornou
i laickou veřejností sahají do přelomu milénia,
zažívá éru nových pochybností a stále nesměřuje k realizaci, jak bylo v září 2013 rozhodnuto?
Budeme-li nadále zpochybňovat rozhodnutí politických předků, musíme být připraveni, že naši
práci budou zpochybňovat také naši političtí potomci. Vyzývám proto současné zastupitele
MČ Praha 4, aby podpořili v letošním roce zahájení plánovaných prací.“
Radní Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice) dodává: „Při realizaci projektu bude Praha 4 dbát
na to, aby důstojnost pietního místa byla zachována. To bude nově chráněno asi 70 centimetrů
vysokým subtilním ocelovým oplocením, které
bude vstupovat do tvarované habrové stěny.“
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NAVÝŠILI JSME POČET SOCIÁLNÍCH
BYTŮ. JE JICH VŠAK STÁLE MÁLO.
Rada městské části Praha 4 rozhodla, že dalších pět bytů bude sloužit jako sociální pro žadatele v hmotné nouzi. Celkový počet těchto bytů tak v březnu letošního roku dosáhl čísla 21.
„Na Prahu 4, která má téměř 140 tisíc obyvatel,
je to ovšem stále velmi málo,“ říká radní pro sociální věci Petr Horálek (ČSSD) a pokračuje:
„V nové sociální a zdravotní koncepci se musíme
jako politici zabývat otázkou, kolik těchto bytů
vlastně potřebujeme. Existenční problémy mohou zasáhnout osoby v mnoha odlišných sociálních skupinách, mladé i starší, svobodné i rodiny s dětmi. Hrozba bezdomovectví se bohužel
stále zvětšuje a zahraniční studie jednoznačně
ukázaly, že pokud mají osoby v nouzi zajištěné
aspoň základní bydlení, jejich šance na získání
trvalého zaměstnání významně roste.“

ňuje kritéria a ne každý si uvědomí rozsah závazků, které s sebou taková nájemní smlouva přináší,“ komentuje radní Petr Horálek.
Nejvíce bytů s pečovatelskou službou má Praha 4 v Branické ulici. Aktuálně je zde k dispozici 11 volných jednotek, které bude rada městské
části – po doporučení odborné komise – přidělovat v nejbližší době. Dalších osm bytů ještě musí
projít rekonstrukcí. Od prosince loňského roku
se zde u vchodu nachází i recepce, jejíž zřízení
si vyžádali nájemníci v petici. Radnice nyní řeší,
jakým způsobem financovat její provoz.

V loňském roce MČ Praha 4 triumfovala ve sběru
vyřazených počítačů a monitorů. Podaří se nám vítězství obhájit i v právě probíhající soutěži, ve které
občané pražských městských částí odevzdávají vyřazené či nepoužívané varné konvice? Akce probíhá
až do 17. dubna a jako sběrné místo je pro Prahu 4
určen sběrný dvůr Durychova.
Organizátorem je hlavní město Praha, Agentura
Dobrý den Pelhřimov a společnost Elektrowin.

KONTAKTNÍ CENTRUM
PORADÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI
Diakonie Českobratrské církve evangelické otevřela
nové Informačně-kontaktní centrum v krčské Ružinovské ulici. Zaměstnanci pomohou například s vyplňováním úředních formulářů, poradí s výběrem vhodné sociální služby apod.
Návštěvníci se mohou zahřát nad hrnkem kávy nebo
čaje a zakoupit si drobné občerstvení, pečené čaje či
přírodní sirupy. Pro malé návštěvníky je k dispozici dětský koutek. V centru probíhají také výtvarné workshopy, a to každé úterý od 14.00 do 16.00 hod.

POPTÁVKA PŘEVYŠUJE NABÍDKU
Vedle klasických sociálních bytů má městská
část ještě 43 „startovacích bytů“ pro mladé rodiny
a 245 bytů s pečovatelskou službou, které slouží
zejména seniorům se sníženou soběstačností. Tyto byty jsou rovněž součástí sociálních služeb,
které Praha 4 poskytuje, ale nejsou určeny vyloženě pro osoby, které pobírají státní příspěvek na
hmotnou nouzi. „Poptávka po bytech s pečovatelskou službou je značná. Ne každý žadatel ale spl-

ZÍSKÁME PRVENSTVÍ VE
SBĚRU VARNÝCH KONVIC?

■ RADNÍ PETR HORÁLEK si vyzkoušel (zatím

prázdnou) recepci v domě s pečovatelskou
službou v Branické ulici. Foto: Praha 4

Informačně-kontaktní centrum
Ružinovská 1159/4, 142 00 Praha 4 – Krč
Otevřeno: Po–pá 10.00–18.00 hod.
tel.: 739 545 992, www.diakonie-zvonek.cz

NEJISTÁ BUDOUCÍ SEZONA DIVADLA NA FIDLOVAČCE
Ředitelka Divadla Na Fidlovačce Eliška Balzerová opustí k 1. lednu příštího roku svou funkci.
Jde o její reakci na nedávné rozhodnutí Komise
Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti
kultury a umění, která nepodpořila žádost divadla o finanční grant na jeho další činnost.
„Nemohu pracovat s nejistou perspektivou
a platit práva k novým titulům včetně těch, které
už jsou v repertoáru," uvedla Eliška Balzerová
a dodala: „Tak velké divadlo nemůže s takovým
výhledem fungovat.“ I když výrok komise posvětil také magistrátní výbor pro sport a volný
čas, definitivní ortel ohledně (ne)udělení grantu
vyřkne nejbližší zasedání Zastupitelstva
hl. m. Prahy. Podle členky grantové komise Jany
Soprové se divadlo po odchodu bývalého ředitele Tomáše Töpfera navíc potýká s nepřízní sponzorů, kteří vesměs odešli s ním, což má neblahý
vliv na financování Fidlovačky. „Po odchodu pana Töpfera vznikl asi desetimilionový dluh, který není umořen,“ uvedla Jana Soprová.

HLEDÁ SE ZÁCHRANNÝ KRUH
Praha 4 samozřejmě pozorně sleduje vývoj kolem divadelní budovy, která je v jejím majetku,
příští rok oslaví 95 let své existence a která je podle nájemní smlouvy z roku 2013 pronajata Nada-

JAKÝ JE VÁŠ NÁZOR NA (NE)UDĚLOVÁNÍ GRANTŮ KULTURNÍM INSTITUCÍM? ZEPTALI JSME SE
PRINCIPÁLŮ DIVADLA DOBEŠKA, DIVADLA NA JEZERCE A DIVADLA BEZ HRANIC.
Jiří Fero Burda, divadlo Dobeška a Divadlo Sklep: „Každý, kdo provozuje kulturní stánek, musí mít nějakého silnějšího partnera, který mu pomůže zejména s provozními náklady. Může to být třeba „osvícený“ mecenáš
z podnikatelské sféry, většinou by to ale měl být orgán samosprávy obce, pro jejíž obyvatele je kulturní činnost vykonávána v tom kterém objektu. Forma grantů je dnes, podle mého názoru, nezastupitelná ve financování kultury
v tom nejširším slova smyslu, od podpory jednotlivých projektů až po podíl na financování správy kulturních stánků.“
Jan Hrušínský, divadlo Na Jezerce: „Způsob, jakým je v ČR nakládáno s dotacemi, spíše škodí lidským charakterům, než aby smysluplně čemukoliv pomáhal. Nejen v kultuře. Někdy mám pocit, že se v Čechách vydává více
energie na získávání grantů a dotací než na činnost, pro kterou jsou veřejné peníze určeny. V Praze dotace způsobují
nerovné podmínky pro podnikání a umožňují nekalou soutěž. S výjimkou Národního divadla bych dotace všem pražským divadlům výrazně omezil. Nám říkají už 13 let, že to bez dotací jde. Tak proč to nezkusí. Více peněz by si, podle
mého názoru, zasloužila především mimopražská divadla. Tam je mnohem obtížnější na provoz peníze vydělat.“
Petr Míka, divadlo Bez Hranic: „Nás podobný osud jako Fidlovačku nečeká, neboť nedostáváme granty ani
dotace. A jsme důkazem toho, že to jde i bez nich.“
ci Fidlovačka do 31. 3. 2022. „Možným neudělením grantové podpory Divadlu Na Fidlovačce ze
strany Magistrátu hlavního města Prahy jsem samozřejmě stejně jako moji kolegové v radě
MČ Praha 4 znepokojen a čeká mě jednání s Janem Wolfem, který má jako radní tuto věc na magistrátu v gesci. Budeme se jistě společně snažit
nalézt způsob, jak uzavření Divadla Na Fidlovačce
zabránit,“ říká radní pro kulturu Michal Hroza
(TOP 09) a pokračuje: „Nechci předjímat rozhod-

nutí Zastupitelstva
MČ Praha 4, které
rozhoduje o dotační
podpoře, ale za sebe a své kolegy z TOP 09 mohu
potvrdit, že určitě podpoříme pokračování dotační
podpory Divadlu Na Fidlovačce, které bylo společně s Divadlem Na Jezerce největším příjemcem
dotací z prostředků MČ Praha 4 v loňském roce.
Máme přirozený zájem udržet pestrost možností
kulturních zážitků v naší městské části.“
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ROZVOJ MĚSTA NELZE ZASTAVIT
Hledejme optimální řešení
a nenahrazujme developerský
dogmatismus tím zeleným.
Každý z nás chce bydlet v čistém a zeleném městě, ale zároveň chce žít ve městě s občanskou vybaveností, odpovídající komunikační sítí, sportovním zázemím v dosahu.
Parky a zelené zóny plné
JAROSLAV MÍTH,
stromů a keřů mají ve městě
zastupitel
své nezastupitelné místo
MČ Praha 4
a musí být aktivně vytvářeny
a chráněny. Nepřítelem zeleně však obecně není
společenský pokrok a rozvoj urbanizace. Skutečná ochrana životního prostředí nespočívá
v rozpoutávání nekonečných polemik pokaždé,
když se má něco postavit na místě, kde doposud
jen bujela vegetace. Někdy už to opravdu vypadá, jako kdyby každý takový počin byl zločinem, který je nutné přísně potrestat.
Vzpomínkový optimismus, že města bývávala
zelenější, přichází často na řadu právě v souvislosti s výše zmíněnou urbanizací. Narážím tím
na povzdechy řady lidí, jak naši předci v minulosti žili obklopeni zelení a ve městech rostly
stromy na každém rohu. Tento pohled je nám
dnes často podsouván, byť má pramálo společného s realitou.
V minulých stoletích byly kvůli stavebnímu
boomu a potřebě palivového dříví vykáceny lesy v širokém okolí měst a kácení se posouvalo
stále výše do hor. Právě kvůli kácení vznikla
celá řada dnes obdivovaných plavebních kaná-

lů. V současnosti se může Česká republika pyšnit mnohem větším zalesněním než v dobách
Marie Terezie a lesní plochy se i nadále
rozšiřují.
Dalším oblíbeným tématem jsou stromy ve
městě. Když se podíváte na staré obrazy a fotografie, uvidíte, že v současnosti je ve městech
stromů daleko víc. Na starších dochovaných fotografiích si lze snadno povšimnout, jak málo
rostly stromy kolem Vltavy, na jejích ostrovech
i na přilehlých kopcích. Vzhledem k tomu, že
řeka dříve nebyla regulována a na mnoha místech probíhala intenzivní pastva, stromy neměly
vůbec šanci vyrůst.
Ptáte se, jak se mohly všechny ty pozitivní
změny udát? Odpověď je jednoduchá. „Překvapivě“ má současný pozitivní vývoj na svědomí
technický pokrok a volný trh, paradoxně často
kritizované coby hlavní nepřátelé životního prostředí. Přestalo se topit dřevem, stavaři pomalu
nahradili dřevo jinými materiály.

ROZVOJ MĚSTA
NELZE ZAKONZERVOVAT
Vydejme se ale proti proudu času do dob Rakouska-Uherska a první republiky. Na místě
dnešního plaveckého stadiónu v Podolí dvacet
čtyři hodin denně dýmala a prášila cementárna.
V Braníku pod Branickou bílou skálou se zase
nacházela vápenka na portlandský cement.
Na jejím místě dnes stojí park a dřevěný evangelický kostel. Z těchto dvou příkladů je zřejmé,
že ne každá změna vede k horšímu. Dnešní
technologie jsou mnohonásobně šetrnější k pří-

rodě i k člověku, než tomu bylo v dobách často
přeromantizované první republiky.
Společenský vývoj a rozvoj města nelze zakonzervovat. Však i na místě dnes tolik obdivovaných domů z první republiky postavených
v Braníku a Podolí bylo dříve pole nebo louka.
Každým rokem se naše čtvrť rozrůstá o nové
obyvatele. Bylo by asi romantické zachovat Prahu 4 ve stejné podobě, jako si ji pamatují naše
babičky a prababičky. Něco takového je však nemožné a v neposlední řadě odporující přírodním
zákonům. Kdyby navíc podobně uvažovali naši
předci, nevznikly by desítky nádherných secesních a funkcionalistických staveb, jež jsou dnes
právem naší chloubou.
Starejme se o životní prostředí, ale stejně tak
i o rozvoj města. Hledejme vyvážený vztah. Nenechme mocné developery zastavět každý metr
volné plochy. Pojďme podrobit každý záměr stavební nebo pokácení stromu kritické analýze.
Nebuďme ale dogmatičtí a uvažujme racionálně.
Diskuzi o současné i budoucí podobě Prahy 4
rozhodně neprospějí zbytečné emoce a nostalgický pohled do minulosti. Každá městská čtvrť
může žít a vzkvétat jenom tehdy, pokud se vyvíjí stále dopředu. Jsem přesvědčen, že je možné
tento záměr naplnit bez toho, aby se některá ze
zainteresovaných stran cítila dotčena a diskriminována. Ekologové, podnikatelé, úřady, politici
a v neposlední řadě samotní obyvatelé Prahy 4
musí postupovat především ku prospěchu čtvrti,
která je, jak pevně věřím, srdeční záležitostí nás
všech.
Jaroslav Míth (ODS), zastupitel MČ Praha 4

LZE JEŠTĚ ZACHRÁNIT SOUKROMÝ LES U SÍDLIŠTĚ NOVODVORSKÁ?
Velký háj leží na katastrech městských částí Braníka a Krče. Jako zelený pás
je propojen skrz pro rekreaci
nepoužitelným územím zeleně kolem Jižní spojky s mnohem známějším Krčským lesem a na druhé straně s Hodkovičkami a územím směřujíJIŘINA RŮŽIČKOVÁ, cím do Modřan. Ještě před
dvaceti pěti lety bylo na úzečlenka výboru
mí Velkého háje velké zapro výchovu
hradnictví, višňové a třešňové
a vzdělávání
aleje a sad, řada altánků a laviček, na polích se pěstovala kukuřice, na loukách se pásli koně.
Po roce 1989 zrestituovala území skupina potomků původních majitelů a stav háje začal upadat. Relativně nově zalesněná území byla ponechána bez průseků, takže mladé stromy neměly
prostor zesílit a z lesíku se stalo houští. Starý les
postupně odumíral i pro zvyšující se provoz na
okolních silnicích, ovocné stromy byly postupně
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zničeny a nahrazeny křovinami. Louky u Jižní
spojky se využívají pro uskladnění dlažebních
kamenů, případně vyvážek a sutí. Velký háj se
stal rejdištěm zlodějů drahých kovů, kteří zde
zanechávali desítky metrů kabelů s měděným
drátem. Altánky i zahradnictví lehly popelem.
Objevila se stanová „městečka“ bezdomovců plná igelitek, jen pár desítek metrů od sídlištní bytové zástavby.

s ničením kdysi tak krásného lesa? Změní se
místo plné odpadků a vandalů opět v atraktivní
zelenou plochu? I takto vypadá výsledek restitucí
z devadesátých let. Ještě že tu máme aspoň Krčský (Michelský) les, který naštěstí patří hlavnímu městu Praze.
Jiřina Růžičková (ČSSD),
členka výboru pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 4

STROMY PADNOU K ZEMI
Majitelé nechali svůj les skoro zničit. V nejstarší, chráněné části Velkého háje se nyní přistoupilo pro havarijní stav mnoha stromů, které
začaly ohrožovat návštěvníky na životech, k „nahodilé těžbě“ (podle nápisu při vstupu do lesa).
Třetina stromů je proto označena barevnými
spreji k odtěžení. Lze se ptát, proč se začalo tady, kde je nejcennější část s nejstaršími stromy.
Pravděpodobně kvůli rychlému zisku.
Lidé se ptají, co může radnice pro záchranu
Velkého háje udělat. Existují nějaké „právní páky“ na soukromé majitele, aby se už přestalo

■ VELKÝ HÁJ si někteří lidé pletou se smeti-

štěm. Foto: Praha 4

názory

JSME PŘIPRAVENI NA ROSTOUCÍ POČET
ŽÁKŮ PRVNÍCH TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL?
Demografické ukazatele
svědčí o vzrůstajícím počtu
dětí v mateřských školách
a prvních třídách základních
škol a nás nutí přemýšlet nad
zvýšením kapacity míst ve
školských zařízeních. Pokud
tuto situaci řešit nebudeme,
je víc než pravděpodobné,
že bude klesat úroveň výuky
MARIE
žáků základních škol.
ZACHAROVÁ,
Chronický nedostatek míst
zastupitelka
v mateřských školách trvá již
MČ Praha 4
několik let. O tom, že silné
ročníky se přesouvají na první stupeň základních škol Prahy 4, které se začínají potýkat s nedostatečnou kapacitou, svědčí příklad ZŠ Školní
v Braníku, kterým se začal zabývat výbor pro
výchovu a vzdělávání. Zvyšující se počet prvňáčků a omezené prostory školy znamenají nedostatek volných tříd.
Řešení se přitom může nacházet pár metrů

od ZŠ Školní, a to ve stejné ulici, v budově Školní č. p. 195/3, kterou v současné době pronajímá Praha 4 taneční konzervatoři Duncan centre,
jejímž zřizovatelem je Magistrát hl. m. Prahy.
Objekt není v dobrém technickém stavu a jeho
rekonstrukce bude nezbytná.
Taneční konzervatoř nevyužívá celou budovu
a z její strany nejsou námitky k uvolnění části
prostor pro ZŠ Školní. Postup by mohl vypadat
například tak, že by se po dobu rekonstrukce
Duncan centre po vzájemné dohodě s městskou
částí přemístila do náhradních prostor a po
ukončení rekonstrukce by se do budovy vrátila,
ale obsadila by pouze prostory nutné pro její výuku. Ostatní místnosti by využívala ZŠ Školní jako učebny. Vše se samozřejmě odvíjí od finančních možností městské části.
V současné době je v ZŠ Školní 17 učeben,
z toho dvě speciální (kabinet chemie a výuka informatiky) a již nyní chybí prostory pro dílny
a druhá tělocvična, která by umožnila výuku tělesné výchovy oddělenou pro dívky a chlapce.

Družiny probíhají ve stejných místnostech,
ve kterých se koná výuka. Je to problém nejen
hygieny, ale i psychohygieny dětí. Pro dětskou
psychiku je velmi prospěšné, když má možnost
během pobytu ve škole měnit učebny podle charakteru pedagogického působení.
Na začátku března se konalo zasedání výboru
pro výchovu a vzdělávání díky laskavému svolení
ředitele ZŠ Školní Mgr. Jiřího Vybírala v učebně
jeho školy. Všichni členové výboru si následně
prohlédli budovu pronajatou konzervatoři Duncan centre a mohli se přesvědčit o stavu budovy
a nutné rekonstrukci. Výbor po prohlídce a diskuzi přijal usnesení, ve kterém souhlasí s opravou historické budovy branické školy, s poskytnutím potřebných tříd Základní škole Školní a žádá městskou část Praha 4, aby se s opravami historické budovy začalo co nejdříve.
Marie Zacharová (TOP 09), zastupitelka
MČ Praha 4 a předsedkyně Výboru pro výchovu
a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4

KONEC KAMIONŮ NA JIŽNÍ SPOJCE! SEN, NEBO BLÍZKÁ REALITA?
Z veřejných zdrojů ŘSD
ČR lze vyčíst, že EIA, studie
vlivu stavby na životní prostředí, na Pražský okruh
v úseku stavby 511 Běchovice
– D1 byla schválena v roce
2002, tedy před 13 lety! Od té
doby se projektuje a vyjednává. S kým? No přece s dotčenými orgány a institucemi.
IVO VANĚK,
A taky s občany, jimž stavba
zastupitel
zhorší podmínky pro život,
MČ Praha 4
a s ekology. Ale domnívám
se, že jsou tu i sabotéři!
Jsem stavbař, podílel jsem se na stavbě celé
jaderné elektrárny Dukovany a postavil rozhodující část města mladých, bývalého okupačního
tábora Mladá–Milovice. Kdybych pracoval tímto
tempem, už dávno jsem skončil jako kipař (počítá na stavbě náklaďáky s pískem) někde na rekonstrukci dálnice D1. Zdravý rozum mi napovídá, že za pět let mohly být vypořádány všechny
relevantní připomínky orgánů a institucí. Také
s občany již mohly být projednány kompenzace
za znehodnocené majetky i nehmotné újmy. Je-li
vůle, je dohoda jen otázkou času.
Nejsložitější situace je s falešnými milovníky
životního prostředí. Tu se objeví brouček z jižní
polokoule, tu zase rostlinka naposledy spatřená
před 200 lety na Sumatře. Nic není dost dobré,
jde-li o „dobrou věc“, nic není dost dobré, jde-li
o šíření zla. Ale těchto pár v životě neúspěšných

spoluobčanů využívá jako živé štíty desetitisíce
obyvatel Prahy žijících v okolí Jižní spojky, a zejména ulice Spořilovská. Domnívám se, že oni
jsou skutečné zlo, kterému se musíme všemi dostupnými prostředky postavit.

STAVĚT TRANSPARENTNĚ
A S DŮRAZEM NA ÚSPORY
Domnívám se, že dnešní politická scéna je
k razantnějšímu prosazování veřejně prospěš-

ných staveb vstřícná. Jak jsem poznal oba klíčové politiky, náměstka primátorky pro dopravu
Petra Dolínka a ministra dopravy Dana Ťoka,
jsou nakloněni překonávání překážek, nikoli
ustupování jim. A zůstane-li jediný sabotér
na nohou, pak musíme přikročit i k legislativním
úpravám, abychom uvolnili cestu a stavbaři
se mohli vrhnout do práce.
Budeme-li chtít tuto stavbu realizovat v nadstandardním časovém i kvalitativním režimu,
pak bych se přikláněl k uplatnění modelu PPP
(partnerství soukromého a veřejného sektoru).
Ne proto, že by ministr financí v rozpočtu nenašel potřebné peníze, ale proto, abychom poprvé
v České republice stavěli dopravní stavbu transparentně a s důrazem na ekonomické a provozní
úspory. V takovém případě bychom neměli poušIlustrační foto: PP
tět před televizní kamery takové „experty“, jako
je například bývalý generální ředitel Ředitelství
silnic a dálnic ČR David Čermák, s kompetencí
vyučeného kuchaře, se skvrnou na duši, kterou
si před miliony diváků léčí lživými výroky.
Občanům Prahy 4 bych rád sdělil, že po dobu
probíhajícího volebního období bude dokončení
severovýchodní výseče Pražského okruhu, samozřejmě s důrazem na udržitelnost nízkoemisní
dopravy, můj každodenní úkol a nepochybuji, že
stavět začneme mnohem dřív, než se přiblíží příští komunální volby.
Ivo Vaněk (Klub zastupitelů městské části Praha 4
zvolených za politické hnutí ANO 2011),
zastupitel MČ Praha 4

STRANA 9

rozhovor
Ředitelka Dětského centra při TN MUDr. Jaroslava Lukešová:

„Stále více mladých maminek
jako rodič selhává“
Dříve kojenecký ústav, dnes Dětské centrum při Thomayerově nemocnici v Krči
má více než 90letou historii. A přes
30 let jej vede ředitelka MUDr. Jaroslava
Lukešová.
MARTIN DUDEK
Můžete na úvod stručně představit dětské
centrum, které většina čtenářů asi zná pod
názvem kojenecký ústav?
Dětské centrum v Krči je jediným pražským
kojeneckým ústavem a provozuje výchovné, terapeutické a diagnostické pobyty. Ročně zde přijmeme až 120 dětí do tří let od matek závislých
na drogách, alkoholu nebo od těch, které se
o miminko neumějí postarat. Máme tu také na
pozorování maminku, jejíž dítě nepřibývá na váze a nikdo z lékařů si s ním neví rady. Nebo ženy s roztroušenou sklerózou a s psychiatrickou
diagnózou, které se rozhodly být matkami
a musí se naučit péči o dítě.
Staráme se o nemluvňata žen, které se v porodnici rozhodly je dát k osvojení, a o děti, které
nám svěřil soud. Více než polovina všech našich
svěřenců odchází do svých biologických rodin
a část do rodin nových.

Někteří lidé zřejmě proto nabyli pocitu,
že jste jen zařízení, které děti „přesouvá“
z místa na místo. Souhlasíte s tím?
Rozhodně to tak necítím. Umístit dítě do cizího prostředí je až to nejzazší řešení. Většinou
pracujeme s biologickou rodinou a až 70 %
všech našich dětí se do ní také vrací. Například
ale u matek zařazených do programu ve spolupráci s organizací Sananim zabývající se drogovou problematikou máme jednu zásadní podmínku – rodiče, většinou právě matka, musí respektovat naše „pravidla hry“. Jakmile začne porušovat předpisy, rozloučíme se s ní, ale dítě nadále zůstává v našem zařízení.
To je docela tvrdé řešení…
Bohužel, v některých situacích se tomu nedá
zabránit. Prvořadý je vždy zájem dítěte. Za pobyt hradí matky poplatek 50 korun denně, ve
kterém jsou zahrnuty veškeré náklady. A některé se ale i tak diví, že pobyt není úplně bezplatný. Přesto skoro každá denně vykouří krabičku
cigaret… Naší snahou je matky naučit, aby si
uvědomily priority v jejich životě, hlavní by mělo být v prvé řadě dítě. To jim tady musíme vštípit. Na druhou stranu, když zjistíme, co prožily,
měli bychom se jim někdy v uvozovkách poklonit za to, že vůbec mají snahu s námi
spolupracovat.

■ DĚTSKÉ CENTRUM (kojenecký ústav)
při Thomayerově nemocnici vede MUDr.
Jaroslava Lukešová již přes 30 let.
Foto: Martin Dudek

Jaká je podle vás dnešní mladá generace
rodičů?
Nemohu soudit generálně, ale podle lidských
vzorků, se kterými jsem přišla za více než třicet
let do styku, nabývám dojmu, že se čím dál více
vytrácí zodpovědnost ve vztazích a v rodinách.
Asi před 15 lety jsem se divila anglickému projektu, který plošně financoval ve školách výchovu k rodičovství. Nyní už mám obavu, že jsme
na začátku stejného procesu. Mnoho žen ve věku od 20 do 25 let mi tu říká, že se necítí na to
vychovávat dítě, je to čím dál tím častější jev.
A pak tu jsou opačné extrémy, kdy 23letá žena
má čtvrté dítě a vůbec neví, jak se životem naloží a kde vezme peníze na živobytí. Protože ani
na tu antikoncepci neměla finance…
Stinnou stránkou dnešní doby je fakt, že
v dětském centru je umístěno až 50 % dětí
s drogovou anamnézou rodičů. Jak k nim
přistupujete?
Problémem drog se zabýváme od roku 1995
a v podstatě jsme byli první, kdo si ve spolupráci s organizací Sananim stanovil přesnou metodiku. Bohužel, drogy jdou dnes napříč všemi sociálními vrstvami a nepodaří se nám všechny
matky zachránit. Ale ty, které jsou motivovány
narozením dítěte a chtějí začít znovu, samozřejmě podpoříme.

■ JAKÁ BUDE asi jeho budoucnost? Foto: Martin Dudek
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Jak taková pomoc konkrétně vypadá?
Zájemkyně musí podstoupit detox a neužívat
žádnou náhražku drog, to je prvotní podmínka.

rozhovor
V praxi to vypadá tak, že převezmeme dítě, žena
chodí na protidrogové terapie do stacionáře
a odpoledne se vrací k dítěti, o které se u nás
stará až do rána. Vrací se tedy do neutrálního
prostředí, nezatíženého drogovou minulostí.
Co je ale podstatné - sociální pracovníci a další
odborníci se předem musí shodnout na tom, že
matka má po detoxu a úspěšně dokončené terapii šanci trvale získat dítě do vlastní péče. Pokud tomu tak není, nemá cenu se snažit. Ne
vždy to některé rodinné instituce nebo rodiče
chápou, ale tento přístup se nám mnohokrát
osvědčil.
Co je z hlediska vývoje dítěte horší – když
jsou rodiče alkoholici, nebo na drogách?
Dříve jsme se hlavně báli drog, ale poměrně
hodně záleží na mentální úrovni matky. Pokud
k tomu intenzivně nepije, mentální úroveň novorozence není v podstatě narušena. Jistě, existují výjimky, právě nyní tu máme dítě těžké narkomanky. Má zbytky zraku, sluchu a vývojově
špatné horní a dolní končetiny.
U alkoholu, který je veřejností mnohem lépe
přijímán než drogy a v podstatě se bezostyšně
propaguje ve všech televizích včetně seriálů z lékařského (!) prostředí, je mnohem větší riziko
mentální retardace. Čím déle matka holduje alkoholu a stárne, tím horší jsou zdravotní prognózy. Jednou se mi tu jedna žena svěřila, že už
nepije – ráno prý měla jen deset piv a dva panáky vodky… Když porodila šesté dítě, bylo v naprosto zbědovaném stavu, v roce vážilo asi šest kilogramů.
Při osvojení proto před adoptivními rodiči nic nezatajujeme, mají právo vědět o minulosti dítěte. Ušetří je
to zklamání v pozdějších letech, především když se dítěti nebude kvůli
genetické zátěži dařit ve škole.
A jsou lidé, kteří to i nahlas přiznají
a dítě matky-alkoholičky odmítnou se slovy:
„My doma máme všichni vysoké IQ a u nás by
se mu nevedlo.“

■ BUDOVA DĚTSKÉHO CENTRA původně sloužila jako soukromé sanatorium pro nervově

choré, teprve v roce 1922 zde vznikl první kojenecký ústav v Československu.
Foto: Martin Dudek

Další dítě nám vrátili za necelé tři měsíce.
Tam byl asi problém s tchyní, která o osvojení
nic nevěděla a zřejmě se stavěla negativně
ke společnému soužití.

nadační fond a na co se nám nedostává peněz
ze státního příspěvku, platíme z něho. Pomáhá
i veřejnost, lidé nám nosí knížky, hračky a oděvy. Jsme za to vděční a všem, kteří nám takto
přispívají, děkujeme.
Máte pro děti i nějaké aktivity?
Již deset let je v běhu dobrovolnický program, v rámci kterého se dětem vybírá vhodný dobrovolník. Spolu s ním pak dítě tráví určitý čas.
Snažíme se, aby byl dobrovolník pro
dítě stabilní doprovázející osobou
po celou dobu jeho pobytu u nás. Když pak dítě
odchází do nové rodiny, nebráníme tomu, aby
adoptivní rodiče umožnili dobrovolníkovi setkávání i nadále. Dále tu máme dětskou jógu, děti
jezdí na koně, keramický kroužek, muzikoterapii, to vše platíme z grantů nebo z nadačního
fondu.

„Čím déle matka holduje alkoholu
a stárne, tím horší jsou zdravotní
prognózy dítěte“

A to jsme ještě nezmínili kouření…
Samozřejmě, kouření a alkohol během těhotenství ubírají dětem nutné živiny. Za 30 let
jsem tu poznala jedinou matku, která brala drogy, ale nekouřila. Velice jsem jí poděkovala. Jinak všechny drogově závislé ženy kouří. A nelze
s tím nic dělat, protože na odvykačce jim nemohou vzít cigarety, to už by nezvládly.
Staráte se také o děti, které nikdo nechce,
respektive je jejich matky nabídly k osvojení. Stalo se vám, že noví rodiče vrátili dítě
zpět do dětského centra?
Za tu dobu, co stojím v čele této instituce,
se nám to přihodilo třikrát. První byl mladý
manželský pár bez rodičovských zkušeností.
Poté, co dítě získali, nám za 12 hodin zavolal
muž, že se žena o něj neumí postarat. Přivezli
ho zpět, a když mi paní dítě předávala, řekla,
že jí je špatně z pocitu, že se stará o cizí dítě.
Pán to nečekal a rozplakal se.

Třetí nám vrátil manželský pár, který chtěl
mermomocí pomoci. Měli vlastní malé dítě, neustále se tisknoucí k mámě, jasně na něm bylo
vidět, že ji chce jen pro sebe. Říkala jsem jim,
počkejte ještě dva roky. Ne, „vyboxovali“ si ho.
Paní přišla za měsíc a půl, její potomek se počůrával a prožíval v chování regresi. Projevil se
důsledek rivality mezi dětmi.
Jakou roli hrají při osvojení prarodiče?
Podstatnou. Adoptovaní lidé většinou s láskou
vzpomínají na prarodiče, pokud se k nim chovali slušně, zatímco jejich vztah s „rodiči“ skřípal.
Jednou mi přišla vynadat asi 35letá pracovnice
Akademie věd ČR, že jí stát vybral hloupé rodiče. „Mlátili se pořád hrnci, jedinej dobrej byl děda,“ řekla mi.
Není to tak dávno, kdy v médiích proběhla
informace o uzavření jednoho vašeho oddělení kvůli nedostatku financí. Jaká je aktuální situace?
Dětské centrum spadá pod Thomayerovu nemocnici a finance získáváme od ministerstva
zdravotnictví. Po uzavření oddělení jsme založili

Jaká je vaše spolupráce s Prahou 4?
Byla vždy příznivá a zdá se, že bude i nadále.
Nedávno u nás byli na návštěvě radní a shodli
jsme se na tom, že bychom měli maminkám nabídnout ještě další službu, která by je připravila
na život v terénu. Zatím je to jen plán, ale budu
ráda, pokud se časem zrealizuje.
KONTAKT:
Dětské centrum při TN
Sulická 120
Praha 4 – Krč
Spojovatelka:
tel.: 241 715 252
Sekretariát:
tel.: 241 714 764, fax: 241 714 764
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děti

SBÍRKA VÍČEK PRO HONZÍKA POKRAČUJE
Velký ohlas vzbudil článek v minulém vydání
Tučňáka, ve kterém jsme informovali o sbírce
umělohmotných víček pro těžce nemocného
Honzíka z Prahy 4. Do charitativní akce se zapojili nejen zaměstnanci úřadu, ale i čtenáři Tučňáka a děti z našich škol. Například žáci ZŠ s RvJ
a s RvTv Filosofská nasbírali celkem 500 kg víček, ZŠ Na Chodovci odevzdala 334 kg (21 pytlů) a ZŠ Jílovská 10 pytlů víček. Do sběru se za-

pojily také gymnázium Budějovická, gymnázium Na Vítězné pláni a SOU Ohradní. Celkem bylo v březnu odevzdáno zpracovatelské firmě
1040 kilogramů víček!
„Jsem potěšen velkým zájmem veřejnosti
o osud Honzíka, kterému chceme společně našetřit na nový mechanický vozík a další pomůcky usnadňující mu jeho nelehký život,“
uvedl radní Petr Horálek (ČSSD).

Sbírka víček probíhá i nadále, plastové uzávěry lze odevzdávat do sběrných boxů rozmístěných v jednotlivých patrech a informačních
centrech Úřadu MČ Praha 4. Protože někteří
občané projevili zájem o přímou finanční pomoc, peníze je možné zasílat na transparentní
účet: 3210737530/6800.
Bližší informace získáte na e-mailu eva.simkova@praha4.cz.

■ RADNÍ PETR HORÁLEK přivítal malého
■ ŽÁCI ZŠ FILOSOFSKÁ nasbírali půl tuny víček. Foto: ZŠ Filosofská

KRTEK Z VESMÍRU
NAVŠTÍVIL ZŠ TÁBORSKÁ
Společně s mluvčím České astronomické společnosti Akademie věd ČR Pavlem Suchanem zavítal do
ZŠ Táborská plyšový Krtek, který díky americkému astronautovi A. Feustlovi vyletěl raketoplánem Endeavour
do vesmíru. Žáci prvních, druhých a pátých tříd zhlédli
v rámci projektového dne Krtek astronautem prezentaci o tom, jak Krtek „žil“ ve stavu beztíže – jak spal,
jedl, čistil si zuby a pracoval. Děti si mohly i sáhnout
na křemíkovou destičku, která byla součástí pláště raketoplánu, nebo psát speciálním perem, které astronauti používají ve stavu beztíže.

Honzíka v prostorách naší radnice. Foto: Praha 4

PRAHA 4 PODPOŘILA DAREM
PĚSTOUNSKÉ RODINY

■ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 předala pět repasovaných počítačů pěti pěstounským rodi-

■ PLYŠOVÁ POSTAVIČKA Krtka poučila

děti o vesmíru. Foto: ZŠ Táborská
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nám z Prahy 4. Počítače mají pomoci při výchově nezletilých dětí, které tyto rodiny převzaly na základě rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 do své pěstounské péče.
„Počítače již Úřad městské části Praha 4 nepotřebuje, a tak mohou ještě pěstounským rodinám pomoci,“ uvedl starosta Petr Štěpánek. Počítače pěstounům předali starosta Petr
Štěpánek (Trojkoalice) a členové Rady MČ Praha 4 Adéla Gjuričová (Trojkoalice), Petr
Horálek (ČSSD) a Petr Kučera (TOP 09). Foto: Praha 4

kalendáriumnaduben
St 1.
10.00–12.00 a 15.00–17.00 hod. VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY
Velikonoční tvoření pro všechny šikovné holky a kluky je zaměřené
na tvorbu velikonočních dekorací z papíru, vaty a vlny za pomoci
nití, lepidla a barev. Info na www.babyoffice.cz.
18.00 hod. JAKO STAŘÍ ARGONAUTI
Přednášející: Petr Panenka. Vstupné dobrovolné.
Dům ochránců přírody.
19.00–21.00 hod. ZVÍŘATA ČÍNSKÉHO ZVĚROKRUHU
Staré čínské učení HAM YU nám pomůže pochopit náš charakter
a naučí nás lépe vycházet sami se sebou i s ostatními. Lektorka Mgr.
Tereza Viktorová. Cena 180 Kč, rezervace míst na tel.: 777 340 362
nebo e-mailu: petra@dajanapraha.cz. Centrum Dajána.

17.00 hod. MONTESSORI SEMINÁŘ PRO RODIČE
Tentokrát na téma „Montessori matematika–pokračování“. Seminář vedou Eva Houdková a Helena Housková. Vstup zdarma. Registrace předem do 6. 4. na e-mailu: eva@4medvedi.cz. Info na www.
4medvedi.cz nebo FB 4medvědů. RMC 4medvědi.

Od st 8.
9.00–12.00 hod. NUTRIČNÍ TERAPEUT
Konzultace s nutriční terapeutkou Jaroslavou Megovou, která vám
díky 30leté praxi v oboru poskytne profesionální konzultaci ohledně zdravé výživy, pomoc při nadváze i zdravotních problémech. Poplatek za 0,5hodinovou konzultaci 20 Kč členi / 35 Kč ostatní. Registrace nutná na e-mailu: mcrybicka@centrum.cz do 6. 4. Info na
www.mcrybicka.com. MC Rybička.

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

Od st 1.
15.30–17.30 hod. ODPOLEDNÍ VOLNÁ HERNA
Přijďte si popovídat nebo jen posedět u kávy nebo čaje a nechat
své dítě hrát si s ostatními kamarády - nově s Hankou Javůrkovou!
Herna je určena pro nejmenší děti do tří let; cena 50 Kč / 30 Kč
členi (členský příspěvek 150 Kč / pololetí); MC Rybička.

Čt 2.
18.00–20.00 hod. ZPÍVÁNÍ MANTER V DAJÁNĚ
Budete zpívat jednoduché písně z různých zemí a tradic. Můžete si
přijít zazpívat a nebo jen poslouchat, relaxovat či meditovat. S sebou nepotřebujete nic, jen otevřené srdce. Cenu vstupného si určuje každý návštěvník na konci večera podle spokojenosti. Rezervace
míst na tel.: 777 340 362 nebo e-mailu: petra@dajanapraha.cz.
Centrum Dajána.
18.30 hod. MEXICKÉ VELIKONOCE
Výlet do jižního Mexika. Přednášející: Antonín Jančařík.
Vstupné dobrovolné. Dům ochránců přírody.

So 4., 11., 18. a 25.
8.00–14.00 hod. FARMÁŘSKÉ TRHY NA SPOŘILOVĚ
Roztylské náměstí. Info na str. 29.

18.00–22.00 hod. AUTOHYPNÓZA –
RELAXACE A POMOCNÍK PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Toužíte navazovat a rozvíjet vztahy? Potřebujete zvýšit sebevědomí,
nasměrovat svou mysl na úspěch, vyzrát nad stresem? Přijďte, naučíme vás to pomoci autohypnózy! Lektorkou je terapeutka Jitka Říhová. Cena kurzu: 1500 Kč. Rezervace na tel.: 734 796 239 nebo
e-mailu: rihovajita@gmail.com. Info na www.jitkarihova.cz. Centrum Dajána.

Čt 9.

TIP

16.30–18.00 hod.
NÁBOR FOTBALISTŮ AFK SLAVOJ PODOLÍ
Nábor je určen pro kluky i holky ročníků narození 2004–2011. Info
poskytne vedoucí mládeže Michal Hladík, tel.: 605 227 129. Hřiště
Slavoje Podolí, v parku na Kavčích Horách, Na Hřebenech II.
18.30 hod. LADAKH
Přednášející: Matěj Boháč. Vstupné dobrovolné.
Dům ochránců přírody.
20.00 hod. ZLOČINCI PODLE ZÁKONA
O životě se neučili ve školách, ale v kriminále. Nikdy normálně nepracovali, přesto jsou milionáři. A jsou na to náležitě pyšní. Řeč je
o hlavních postavách znepokojivého filmového dokumentu Alexandra Genteleva, jemuž se podařilo získat důvěru několika čelních
představitelů ruskojazyčného podsvětí. Vstup zdarma. Café Start.

Od pá 10.
15.00 hod. KREATIVNÍ WORKSHOP – JARNÍ DEKORACE
Přijďte si vytvořit květináč, misku, velikonoční vajíčko či jinou jarní
dekoraci za využití ubrouskové metody. Cena 180 Kč. Workshop
povede Barbora Jordánová. Café Start.

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

Po 6.

Pá 10.

16.30 hod.
SK METEOR KAČEROV – AFK SLAVIA MALEŠICE
Soutěžní fotbalový zápas mužů. Hřiště Za Mlýnem 101, Braník.

9.00–13.30 hod. EUROASIJSKÝ DEN
Studentský projekt Školy mezinárodních a veřejných vztahů, Michelská 12. Veřejnost se prostřednictvím přednášek vedených osobnostmi z náboženské i kulturní sféry seznámí se světovými náboženstvími a nejrozšířenějšími kulturami. Info na www.smvvpraha.cz.

So 4.

10.00 hod. JUNIORSKÉ MISTROVSTVÍ ČR V KRASOJÍZDĚ
Finálový závod MČR juniorů a juniorek v krasojízdě jednotlivců
a dvojic s účastí 10 nejlepších chlapců a dívek z celé republiky. T I P
Představí se i závodníci pořádající TJ Pankrác. Tělocvična TJ Pankrác, Lomnického 1, metro Pražského povstání. Vstup volný.
17.00 hod. STEPP PRAHA – SC CHEMNITZ
Zápas II. německé ligy mužů ve vodním pólu. Vstup zdarma.
Venkovní bazén Podolí.

Ne 12.
St 8.

St 1., 8., 15., 22. a 29.

300 Kč za 2 hod. RMC 4medvědi, Podolí. Info na www.4medvedi.
cz nebo na FB, registrace na e-mailu: info@elaaga.cz či tel.:
774 144 485.

10.00–15.00 hod.
SÁZENÍ NOVÝCH STROMKŮ DO TŘEŠŇOVKY
Viz text na straně 15.
10.00–16.00 hod.
ZÁPASY DOROSTENECKÉ LIGY VE VODNÍM PÓLU
Proti sobě nastoupí Stepp Praha, SK Slavia Praha a Slavia Hradec
Králové. Vstup zdarma. Venkovní bazén Podolí.
12.45 hod. SK METEOR KAČEROV – ABC BRANÍK „B“
Soutěžní fotbalový zápas ml. žáků. Hřiště Za Mlýnem 101, Braník.
14.45 hod. SK METEOR KAČEROV–TJ SOKOL CHOLUPICE
Soutěžní fotbalový zápas st. žáků. Hřiště Za Mlýnem 101, Braník.

Od po 13.
9.30–10.15 a 10.30–11.15 hod. MALÝ MUZIKANT
Zpíváme, tančíme, hrajeme si. Česká hudební školka pro miminka
a batolata od 1,5 roku do 4 let s doprovodem. Info na www.malymuzikant.cz. MC Rybička.
15.00–21.00 hod. MASÁŽE
Relaxační, aroma masáž, s použitím ušních svící. Termín a druh masáže rezervovat nejpozději v pátek na násl. pondělí na tel.
č. 731 831 788, Kateřina Brixi. MC Rybička.

Po 13.
18.00–21.00 hod. ZNOVUZROZENÍ
Přijďte prožít slovem řízenou a hudbou podbarvenou meditaci
se zesíleným energetickým polem skupiny, které pomáhá hlubšímu
kontaktu a naladění se do svého vnitřního ticha. Rezervace míst
na tel.: 776 112 362 nebo e-mailu: breetabatek@seznam.cz.
Cena 250 Kč. Centrum Dajána.

St 15.

Od út 7.
16.00 hod. MASÁŽE PRO TĚHOTNÉ
Termín rezervovat nejpozději den předem na tel. č. 608 339 401,
Běla Chocová. MC Rybička.

9.00–12.00 hod. JAK NA DOTACE?
Buďte připraveni na nové dotační období z EU a získejte finanční
podporu pro vaše aktivity! Info na www.babyoffice.cz.
9.00–12.00 hod.
JAK ROZVÍJET FINANČNÍ GRAMOTNOST U DĚTÍ?
Máte malé či větší děti a rádi byste je učili zdravým finančním návykům? Přijďte se seznámit s nástroji, které můžete použít. Info na
www.babyoffice.cz.

16.00–17.00 hod. VZTAHY PODLE KNIHY KNIH
Jak pomoci k nápravě vztahů. Přednáší: Jaromír Loder, KLUB ZDRAVÍ Lhotka, Zálesí 50 (Bus z Kačerova 106, 121, 139, 196, zast. Sulická). Info: 733 761 059, www.klubyzdravi.cz. Vstup volný.

15.30–16.30 hod.
DIVADÉLKO O TŘECH NEPOSLUŠNÝCH KŮZLÁTKÁCH
Loutkové představení pro děti od 3 do 7 let s interaktivní dílnou.
Cena 7 „medvědích“ kreditů / 1 dítě (rodič v ceně vstupného), hotově: 200 Kč (1 dítě + 1 dospělý) či rodinné vstupné: 250 Kč
(2 děti + 1 dospělý), resp. 300 Kč (2 děti + 2 dospělí). RMC 4medvědi, Podolí. Info na www.4medvedi.cz, registrace na e-mailu: info@elaaga.cz, tel.: 774 144 485 nebo na FB.

Út 7.–28.

Pá 10.–Ne 12.

JÓGA PRO ZDRAVÍ
Každé úterý v 7.30, ve 12.00 a v 19.00 hod. si můžete protáhnout
tělo při pohodové józe v komorním prostředí (max. 6 lidí) hned
u stanice metra Pankrác. Dopolední SENIOR JÓGA začíná v úterý
od 10.30 hod. Kapacita je omezená, proto si rezervujte místa včas
na tel.: 739 087 961 (večerní jóga: 732 158 898). Centrum Dajána.

LÉČIVÁ SÍLA ZVUKU A VIBRACÍ
Zážitkový seminář pro nalezení síly a harmonie. Seminářem budou
provázet Břetislav Bátěk a Jitka Eichner. Rezervace na tel.:
776 112 362 nebo e-mailu: breetabatek@seznam.cz. Cena v předprodeji 2600 Kč, na místě 2900 Kč. Info na www.sebeleceni.cz
a www.dajanapraha.cz. Centrum Dajána.

Út 7.

So 11.

18.00–19.30 hod.
PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ
Seznámíme se s teoretickými pojmy a vývojovými fázemi v jednotlivých oblastech (grafomotorika, sluchové a zrakové vnímání, řeč).
Větší část přednášky bude zaměřena na praktické náměty aktivit jak pracovat s dětmi doma, jaké používat pomůcky. Cena 90 Kč
členi / 105 Kč ostatní. Přednáška je bez účasti dětí. Nutná registrace do 12. 4. na e-mailu mcrybicka@centrum.cz. MC Rybička.

9.00–17.00 hod. KONFERENCE
BABY OFFICE A PODNIKATELSKÝ JARMARK
Konference na téma podnikání na mateřské a prodejní podnikatelský jarmark. Info na www.babyoffice.cz.

9.30–11.30 hod.
MONTESSORI PRACOVNY PRO RODIČE S DĚTMI
Pro děti od 1,5 do 6 let. Prostřednictvím pracoven si mohou děti
s rodiči vyzkoušet práci s materiály a originálními pomůckami
v Montessori centru 4medvědi. Cena 10 „medvědích“ kreditů /

18.30–20.00 hod. CVIČENÍ NA PÁTEŘ A KLOUBY
Sestava cvičení zvyšující pružnost páteře a pohyblivost kloubů. Pomáhá odstranit bolest v zádech způsobenou nedostatkem pohybu
či jednostrannou zátěží. Ukázková lekce k připravovanému kurzu.

Út 7., 14. a 21.

18.00–20.00 hod. KDO S KOHO?!
Povídání o dětském vzdoru. Seminář vede psycholožka a autorka
knih Iva Jungwirthová. Cena semináře 10 „medvědích“ kreditů /
300 Kč. RMC 4medvědi Praha 4–Podolí. Více informací na www.
4medvedi.cz nebo FB 4medvědů, registrace na info@elaaga.cz
či tel.: 774 144 485.
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Cena 150 Kč, rezervace míst na tel.: 777 340 362 nebo e-mailu:
petra@dajanapraha.cz. Centrum Dajána.

Po 20.

15.00 hod. SK METEOR KAČEROV – TJ JUNIOR PRAHA
Soutěžní fotbalový zápas ml. žáků. Hřiště Za Mlýnem 101, Braník.

19.30 hod. VEČERNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA
Háčkování jarních čepiček, přihlášky na e-mailu: mcbalonekpraha@
seznam.cz. Info na webu MC Balónek.

9.00–11.00 hod.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V EKOŠKOLCE ROZÁRCE
Lesní pedagogika, program Začít spolu, školička pro předškoláky,
respektující přístup. Jsme tu pro děti od 1,5 do 7 let. Kontakt na
e-mailu: eva.surova@podhoubi.cz, tel.: 777 123 690.

Čt 16.

Út 21.

Po 27.

9.00–17.00 hod.
POZNÁVÁNÍ JARNÍ PŘÍRODY V HODKOVIČKÁCH
Od 15 hod. opékání buřtů. Bližší info na straně 3.

18.00-19.00 hod. KURZ ZDRAVÉHO HUBNUTÍ
Jak získat správné návyky a zbavit se nutkání do jídla? Poradí vám
Zdenka Hoffmanová, poradce Život a zdraví, z. s. KLUB ZDRAVÍ
Lhotka, Zálesí 50 (Bus z Kačerova 106, 121, 139, 196, zast. Sulická). Rezervace na 733 761 059. Vstupné dobrovolné.

19.00–21.30 hod. ŽENSKÉ KRUHY
Naučíte se masážní techniky na odstranění stresu, bolestí hlavy a krční páteře, léčit traumata z minulosti, používat vonné tyčinky, budete
si povídat o čakrách apod. Přihlášky a dotazy na tel.: 721 295 852 či
e-mailu: janacadova@email.cz. Cena 200 Kč. Centrum Dajána.

18.30 hod. NA SVATÉHO JIŘÍ VYLÉZAJÍ HADI A ŠTÍŘI
Přednášející: Ing. Jiří Haleš (ZO ČSOP Ochrana herpetofauny).
Vstupné dobrovolné. Dům ochránců přírody.

Út 28.

Čt 23.

18.00–19.00 hod.
CHŮZE PRO ZDRAVÉ SRDCE – NORDIC WALKING
Zapůjčíme omezený počet hůlek. Zakončení bude s nápojovým pohoštěním v Klubu zdraví. Sraz: Klub zdraví Lhotka, Zálesí 50 (Bus
z Kačerova 106, 121, 139, 196, zast. Sulická). Rezervace na tel.:
733 761 059, klubyzdravi.cz, radostnyzivot.eu. Vstupné dobrovolné.

9.30–11.30 hod. OSTROV OBJEVŮ
Univerzita pro batolata. Unikátní multismyslové kurzy určené pro
nejmenší děti ve věku 1–3 roky a jejich rodiče. Zapojením všech
pěti smyslů stimulujeme správný rozvoj dětského mozku. Ukázková
hodina zdarma. Více informací a registrace na www.ostrovobjevu.
cz. sokol Podolí, Podolská 5.
16.00 hod. KONCERT ZUŠ KŘTINSKÁ JIŽNÍ MĚSTO
Žáci zahrají skladby proslulých skladatelů od baroka po 20. století
na zobcové a příčné flétny za klavírního doprovodu Mgr. I. Christové
Nikolové. Vstup volný. Kaple sv. Václava v Thomayerově nemocnici.

9.00–16.00 hod. DEN ZEMĚ
Ekologická akce pro celou rodinu, pořádaná MČ Praha 4.
Park Na Pankráci. Info na str. 3.

18.30 hod. POMÁHAT, ČI NEPOMÁHAT
MLÁĎATŮM VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ?
Přednášející: Ing. Zuzana Pokorná, Ph.D. (Záchranná stanice Lesů
hl. m. Prahy). Vstupné dobrovolné. Dům ochránců přírody.

19.00–21.00 hod. HUDEBNĚ-MEDITAČNÍ VEČER
Muzikoterapeuté Dan a Jana Čadovi vás seznámí s relaxačními, harmonizačními a léčebnými účinky hudby. Ve druhé části večera proběhne relaxační koncert. Cenu vstupného si určuje každý návštěvník
na konci večera podle spokojenosti. Rezervace míst na tel.: 777 340
362 nebo e-mailu: petra@dajanapraha.cz. Centrum Dajána.

Pá 17.

17.00 hod. SK METEOR KAČEROV – TJ TOČNÁ
Soutěžní fotbalový zápas st. žáků. Hřiště Za Mlýnem 101, Braník.

18.30 hod. PAMÁTKY ŘECKA
Přednáší MUDr. Zdeněk Frühbauer, CSc. Vstupné dobrovolné.
Dům ochránců přírody.

St 29.

17.30 hod. SK METEOR KAČEROV „B“ – TJ ĎÁBLICE
Soutěžní fotbalový zápas ml. žáků. Hřiště Za Mlýnem 101, Braník.

So 18.
VELKÝ ÚKLID HODKOVIČEK A LHOTKY
Hodkovičky 9.30 hod., sraz na křižovatce ulic Klánova x Vítovcova;
Lhotka 9.30 hod., sraz na křižovatce ulic Klánova x Nad Zátiším.
Na obou místech budou k dispozici rukavice, pytle na odpad
i drobné občerstvení. Pořádají Svobodní Praha 4.
10.30 hod. SK METEOR KAČEROV – FC ZLIČÍN „B“
Soutěžní fotbalový zápas mužů. Hřiště Za Mlýnem 101, Braník.
13.30 hod. KREATIVNÍ WORKSHOP:
KNÍŽKOVÁNÍ PRO MALÉ I VELKÉ
Děti od 5/6 let i dospělí si budou moci vyzkoušet jednoduché vázání a skládání knížeček, lepenou vazbu, nejlépe z obrázků, které si
děti namalovaly. Workshop trvá 1–1,5 hodiny. Cena 150 Kč/osoba,
včetně veškerého materiálu. Workshop povede Zuzana Topalli. Rezervace míst na e-mailu: akce@cafestart.cz. Café Start.
16.30–21.00 hod. UTKÁNÍ VE VODNÍM PÓLU
Proti sobě nastoupí Stepp Praha „A“ a Fezko Strakonice „A“ (I. liga žen), II. německá liga mužů: Stepp Praha vs. SG Schöneberg
Berlin. Vstup zdrama. Venkovní bazén Podolí.

So 18.–Ne 19.
ŠKOLA ZDRAVÉHO VIDĚNÍ
Mít znovu zdravé oči je cesta, na které vás budou provázet lektorky Jana Rosie Granátová a Ema Veselská. Rezervace míst, cena
kurzu a další podrobnosti na tel.: 777 340 362 nebo na e-mailu:
petra@dajanapraha.cz. Centrum Dajána.

Pá 24.
16.00–17.00 hod. HUDEBNÍ DÍLNA S IVEM VRBOU
Na téma „Když kytara není slyšet, musí pomoci elektrika“ – o kytaristovi, co nebyl v orchestru slyšet. Děti i rodiče si budou moci vypůjčit a vyzkoušet všemožné nástroje a budeme tancovat, hrát,
tleskat a zpívat. Cena: 7 „medvědích“ kreditů či 180 Kč (dítě +
1 rodič). RMC 4medvědi, Podolí. Info na www.4medvedi.cz, registrace na e-mailu: info@elaaga.cz, tel.: 774 144 485 nebo na FB.
19.00–21.00 hod. TRIO CUPABIA –
PÍSNĚ PERUÁNSKÝCH AND A AMAZONSKÉHO PRALESA
Koncert spojený s vyprávěním o cestě do peruánských And a amazonského pralesa. Trio Cupabia tvoří světově uznávaní muzikanti:
Cyrille Oswald, Petr Zelenka a Ivan Boreš. Doporučená cena je
100 Kč, rezervace míst na tel.: 777 340 362 nebo e-mailu: petra@
dajanapraha.cz. Centrum Dajána.

So 25.
9.15–13.15 hod. KURZ PRVNÍ POMOCI U DĚTÍ
Na modelech si mj. vyzkoušíte resuscitaci. Školí profesionální záchranář. Cena 20 „medvědích“ kreditů/ 630 Kč (za 4 hod. kurzu).
Registrace do středy 22. 4. ve 12 hod. RMC 4medvědi. Podolí. Info
na www.4medvedi.cz, registrace na e-mailu: info@elaaga.cz, tel.:
774 144 485 nebo na FB.
10.00–16.00 hod. PASTELOVÁ SOBOTA
Prožitkový miniseminář pro děti 5–12 let s rodiči plný aktivního
tvoření a barevných hudebních meditací s příběhy z knihy J. Beranové. Vyzkoušíte si kreslení mandal, pohádek a přání, odnesete si
diplom a rodiče se také dozví mnohé o skrytých schopnostech svého dítěte. Pastelky a bílý kancelářský papír s sebou! První jazyková
ZŠ Horáčkova 1100/14, Krč. Přihlášky na e-mailu: jarmilaberanova@upcmail.cz , tel. 606 118 857, www.pastelovysvet.cz.

Ne 19.
9.30–11. 30 hod.
KERAMICKÁ DÍLNA PRO RODIČE S DĚTMI
Pro děti od 3 let. Cena je 20 „medvědích“ kreditů či 580 Kč za
dvojici (za 2 hod. dílny). Maximální kapacita dílny je 8 dvojic. RMC
4medvědi, Podolí. Info na www.4medvedi.cz nebo na FB, registrace
na e-mailu: info@elaaga.cz či tel.: 774 144 485.

10.30 hod. SK METEOR KAČEROV – TJ SOKOL BÍLÁ HORA
Soutěžní fotbalový zápas mužů. Hřiště Za Mlýnem 101, Braník.

Ne 19. (11.00–18.00 hod.) a po–út 20.–21.

Ne 26.

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

9.00–17.00 hod. JARNÍ FOCENÍ
Fotí Jana Abelson. Přihlášky na e-mail: mcbalonekpraha@seznam.
cz. Info na webu MC Balónek.

TIP
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17.00 hod.
SK METEOR KAČEROV „B“ – PSK UNION PRAHA „B“
Soutěžní fotbalový zápas mužů. Hřiště Za Mlýnem 101, Braník.

17.00 hod. STEPP PRAHA – AUSWAHL
Zápas II. německé ligy ve vodním pólu mužů. Vstup zdarma.
Venkovní bazén Podolí.

11.00 hod. STEPP PRAHA – AUSWAHL
Zápas II. německé ligy ve vodním pólu mužů. Vstup zdarma. Venkovní bazén Podolí.

15.30 hod. ČARODĚJNICE
Zábavné odpoledne pro celou rodinu, divadélko, táborák, opékání
špekáčků, hudební produkce skupiny Marná snaha. MC Balónek.
19.00–20.30 hod. PROTANCUJ SE K RADOSTI
Taneční vlna spontánního tance k uvolnění těla i mysli, která vás
provede na cestě k vnitřnímu zdroji radosti. Cena 150 Kč, rezervace
míst na tel.: 777 340 362 nebo e-mailu: petra@dajanapraha.cz.
Centrum Dajána.
19.30 hod. CESTOVATELSKÝ VEČER: JIŽNÍ INDIE
Cestovatelská beseda s promítáním fotografií a videozáznamů.
Přednášející: Stanislav Drda. Vstupné dobrovolné. Café Start.

Čt 30.
15.00 hod. ČARODĚJNICE U CAFÉ NA PŮL CESTY
Tradiční pálení čarodějnic v parku Na Pankráci. Pestrý program
pro celou rodinu, hudební program. Občerstvení zajištěno.
17.30 hod. ČARODĚJNICE V TŘEŠŇOVCE
Malí i velcí čarodějové a čarodějnice namíchají ve staré Třešňovce
v Braníku kouzelné lektvary. Rodiče i děti čeká spousta dobrodružství v říši přírodních kouzel. Nebude chybět ani pečení čarodějnických buřtů a jiných dobrot. Vstup volný, masky vítané, buřty s sebou. Info na e-mailu: hana.weiser@podhoubi.cz, tel.: 774 448 123.
17.30 hod. SK METEOR KAČEROV „B“ – TJ SLAVOJ SUCHDOL
Soutěžní fotbalový zápas ml. žáků. Hřiště Za Mlýnem 101, Braník.

KONTAKTY:
Dům ochránců přírody W
Michelská 5, tel.: 222 516 115, info@csop.cz,
www.csop.cz/dumochrancuprirody
Ekocentrum Podhoubí–Ekoškolka Rozárka
Pod Jiráskovou čtvrtí 6, Braník
MC Rybička, ZŠ Na Chodovci
Na Chodovci 54, www.mcrybicka.com, mcrybicka@centrum.cz
RMC 4medvědi
Nedvědovo nám. 101/8 (menší budova ZŠ), Podolí,
www.4medvedi.cz, info@elaaga.cz, tel.: 774 144 485
MC Balónek
Ke Kamýku 686/2, Lhotka, prostory bývalých jeslí
(za budovou MŠ Studánka), www.mcbalonek.cz
Baby Office
Areál Bussines Centra Zálesí, Pod Višňovkou 1662/25 – budova B3,
6. patro
Café Start
Urbanova 1285, Krč, tel.: 730 516 409, www.cafestart.cz
Centrum Dajána
Doudlebská 4, Pankrác (hned u metra), www.dajanapraha.cz.
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KAM V PRAZE 4 NA TŘEŠNĚ?
DO BRANICKÉ TŘEŠŇOVKY!
Přijďte si v neděli 12. dubna od 10 hodin zasadit nové stromky do starého sadu pod ulicí
Věkova a Psohlavců v Braníku. Práce je to nenáročná, jámy budou připravené. Chcete si zasadit vlastní třešeň? Ozvěte se Ekocentru Podhoubí a Ekoškolce Rozárce a adoptujte si stromek, který můžete slavnostně zasadit. Připraveny jsou mladé stromky původních starých
odrůd. Obnovu třešňovky můžete podpořit nejen svou účastí, ale také finančně v rámci kampaně Čas pro sad.
Obnova staré třešňovky probíhá již třetím rokem a z nepropustného houští a skládky se stalo místo, kde si můžete posedět pod stromy,
pohrát si s dětmi nebo jen poslouchat ptačí
zpěv. Více o obnově sadu a slavnostním sázení
na www.podhoubi.cz nebo kontaktujte Mgr. Jana Čecha, tel.: 774 481 835, e-mail: jan.cech@
podhoubi.cz.

■ I VY SI MŮŽETE v obnoveném třešňovém

sadě vysadit vlastní stromek. Foto: EP

VOLEJBALEM PROTI DROGÁM
Volejbalová škola Praha, čerstvý držitel nejvyššího ocenění Národní protidrogové centrály Policie
ČR za 25 let odborné protidrogové prevence v práci s dětmi, zahajuje další tříletý cyklus pro děti od
6 do 14 let. Projekt je zaměřený na výchovu a pohybový rozvoj, přihlášky se přijímají ihned. Přijato
bude 80 až 100 dětí na doplnění stávajících věkových skupin. Tréninkové centrum je v ZŠ K Milíčovu
na Jižním Městě, poblíž metra Háje. Tréninkové dny a hodiny jsou následující: děti 6 až 11 let v pondělí a středu nebo úterý a čtvrtek od 15 do 16.30 hod. s výukou pohybového rozvoje a míčových her;
děti od 12 let ve stejné dny od 16.30 do 18 hod. s výukou volejbalu.
Součástí práce s dětmi jsou každoroční (nepovinné) ozdravné pobyty pro 90 žáků a jejich doprovod na 14 dní u moře v Bibione s bezplatným pohybovým programem. Informace na e-mailu: fajo@
volny.cz nebo na tel.: 774 202 019.
Dům dětí a mládeže Praha 4 – HOBBY CENTRUM 4
Bartákova 1200/4, Praha 4 • Tel.: 602 399 835
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz • www.hobbycentrum4.cz
1. st 19.00–21.30 PERU – SEVER PROTI JIHU, promítá
Pavel Svoboda v rámci cestovatelských večerů Hobby centrum 4
v pavilonu D, ve 2. patře.
1. st 14.00–18.00 hod. ZAHÁJENÍ VÝSTAVY obrázků
účastníků kurzů výtvarných technik pro mládež ve vstupní hale
a přízemí pavilonu D. Výstava potrvá do 22. 5.
2. čt 8.00–16.30 JEDNODENNÍ ZÁJEZD DO CENTRA BABYLON v Liberci – návštěva aquaparku a moderního science centra IQlandia.
2.–6. VELIKONOCE NA KOLE – cyklistický výlet do Jizerských
hor do Josefova dvora.
8. st 19.00–21.30 ARMÉNIE 3D + 3D FILM DOMINO
MARKA AUDYHO, promítá Matěj Boháč v rámci cestovatelských
večerů. Pavilon D, 2. patro.
9. čt 19.30–21.30 PŘEDNÁŠKA pro účastníky orientačních
závodů na horských kolech. Témata: práce s mapou, závodní
strategie, plánování nejvýhodnějších postupů apod. Přednáší
Martin Sajal. Pavilon A, přízemí.
9. čt 14.00–17.00 VÝTVARNÁ DÍLNIČKA v pavilonu D –
Rozkvetlé stromečky. Předběhneme jaro a necháme rozkvést malé
stromky – práce s proutím, sádrou a papírem.

11. so CELODENNÍ TURISTICKÝ VÝLET do Koněpruských
jeskyní. Cesta vlakem, procházka NPR Koda v chráněné krajinné
oblasti Český kras až do Srbska, cestou hry, poznání a zábava
v prima partě.
18.–19. 9.00–15.00 JARO V KERAMICKÉ DÍLNĚ –
jarní motivy v hliněném zpracování.
20. po 13.30–15.30 TVOŘIVÁ DÍLNA v Klubu Amfora –
přírodní motivy stokrát jinak.
22. st 13.30–16.30 JEDEN DEN PRO PLANETU ZEMI –
tradiční zábavné odpoledne především s přírodovědnou a
ekologickou tematikou v tvořivých dílnách doplněné o sport,
soutěže a kvízy. Akce se koná v zahradě Hobby centra 4.
23. čt 14.00–17.00 VÝTVARNÁ DÍLNIČKA v pavilonu D –
Hadi, hadice, háďata. Uplstíme, ušijeme, navlékneme – práce
s různým materiálem, podle chuti a nálady.
Dílna pro rodiče a děti od tří let.
28. út 16.00–18.00 SOUTĚŽ HUDEBNÍCH TALENTŮ v kategorii klavír, kytara, flétna (případně jiný dechový nástroj), a to v hudebním studiu Hobby centra 4, pavilon A, 2. patro. V nahrávacím
studiu bude pořízen live záznam vystoupení soutěžích.

Nejen pro všechny kluky a holky (ale i seniory, rodiny s dětmi) jsme připravili širokou nabídku letních táborů v Praze,
v Čechách i v řeckém Stavrosu na pobřeží Egejského moře. Přihlášky již přijímáme na všechny letní pobyty.

PŘEHLED VELIKONOČNÍCH
LITURGIÍ, MŠÍ
A BOHOSLUŽEB
■ Římskokatolická farnost sv. Prokopa, Braník,
Školní ul.: ne 29. 3. 10.00 h. mše sv.; čt 2. 4. 19.00 h.
mše sv.; pá 3. 4. 19.00 h. velkopáteční obřady; so 4. 4.
20.30 h. mše sv.; ne 5. 4. 10.00 h. mše sv.; po 6. 4.
10.00 h. mše sv. ■ Evangelický kostel, Braník, Modřanská 1821/118 (MHD Přístaviště): pá 3. 4.
17.00 h. bohoslužba s vysluhováním VP, ne 5. 4. 9.30 h.
Velikonoční bohoslužba s vysluhováním VP. ■ Církev
československá husitská, Krč, Dolnokrčská 1:
ne 29. 3. 9.15 h. bohoslužba, pá 3. 4. 18.00 h. pašije,
ne 5. 4. 9.15 h. bohoslužba na Vzkříšení. ■ Kostel Panny Marie Královny míru, Praha–Lhotka: ne 29. 3.
8.00; 10.00 a 18.30 h. mše svatá, 15.00 h. křížová cesta
pro rodiny v lese, sraz u restaurace Na Louce zelený,
17.30 h. křížová cesta v kostele; čt 2. 4. 16.00 a 18.30 h.
mše svatá, 19.30–21.00 h. čas pro osobní modlitbu, zpovídání; pá 3. 4. 15.00 a 18.30 h. velkopáteční obřady
(18.30 h. se zpívanými pašijemi); 13.00 h. křížová cesta
pro mládež v lese, sraz u restaurace Na Louce zelený,
14.00 a 17.30 h. křížová cesta v kostele, 19.30–21.00 h.
čas pro osobní modlitbu, zpovídání; so 4. 4. 10.00 h.
modlitba se čtením, 10.30–17.00 h. čas pro osobní modlitbu, 20.00 h. vigilie, křest dospělých; ne 5. 4. 8.00;
10.00 a 18.30 h. mše svatá (10.00 h. s doprovodem
chrámového sboru a orchestru: W. A. Mozart – Korunovační mše). po 6. 4. 8.00 a 10.00 h. mše svatá. ■ Římskokatolická farnost narození Panny Marie, Michle, Baarova 52/23, filiální kostel sv. Františka: Krč,
ul. U Habrovky: ne 29. 3. Michle 8.00 h., Krč 9.30 h.,
11.00 h. mše s dětmi, 19.00 h.; čt 2. 4. Michle 18.00 h.;
pá 3. 4. Krč 18.00 h., so 4. 4. Michle 8.00–12.00 h.
modlitba u Božího hrobu, 20.00 h. vigilie Vzkříšení,
ne 5. 4. Michle 8.00 h., Krč 9.30 h., 11.00 h. mše s dětmi, po 6. 4. Michle 8.00 h., Krč 9.00 h. Svátost smíření
je 30 min. před každou mší svatou nebo na požádání.
■ Církev československá husitská, Michle, U Michelského mlýna 27: ne 29. 3. 10.00 h. bohoslužba,
čt 2. 4. 18.00 h. bohoslužba, pá 3. 4. 18.00 h. bohoslužba, ne 5. 4. 18.00 h. bohoslužba. ■ FS ČCE Praha 4,
Nusle, Žateckých 11: čt 2. 4. 19.00 h. čtení pašijí
(postní polévka), pá 3. 4. 19.00 h. bohoslužby s Večeří
páně, ne 5. 4. 9.30 h. bohoslužby s Večeří páně. ■ Farnost u kostela sv. Václava, Nusle, Svatoslavova 7:
ne 29. 3. 8.30 h. mše se svěcením ratolestí a průvodem
(sv. Pankrác), 10.30 h. mše se svěcením ratolestí a průvodem (sv. Václav), čt 2. 4. 18.00 h. mše 20.00 h. bdění
v Getsemanech (oboje sv. Václav), pá 3. 4. 18.00 h. bohoslužba, 20.00 h. křížová cesta (oboje sv. Václav),
so 4. 4. 20.00 h. obřady a mše (sv. Václav), ne 5. 4.
9.00 h. mše (sv. Pankrác), 10.30 h. mše (sv. Václav),
po 6. 4. 9.00 h. mše (sv. Pankrác), 10.30 h. mše (sv. Václav) ■ NO CČSH, Nusle, Táborská 65: čt 2. 4.
17.00 h. bohoslužba kolem stolu, pá 3. 4. 17.00 h. čtení
Pašijí s varhanní hudbou (prof. M. Novenko), ne 5. 4.
9.00 h. bohoslužba Vzkříšení. ■ Kostel sv. Michaela
Archanděla, Podolí: čt 2. 4. 16.00 h. mše sv., pá 3. 4.
16.00 h. obřady Velkého pátku, so 4. 4. 19.00 h. obřady
velikonoční vigilie, ne 5. 4. 11.00 h. Boží hod velikonoční,
po 6. 4. 11.00 h. mše sv.

STRANA 15

senioři

BLAHOPŘÁNÍ

k životnímu jubileu
Dne 18. 3. oslavili 65. výročí svatby

manželé JIŘÍ a VĚNCESLAVA MALÍKOVI
z Braníka
Hlavně hodně zdraví
a životní pohody přejí
Ivana, Milan a Molly.

Dne 6. dubna oslaví 90. narozeniny

HELENA DUŠKOVÁ z Krče
K narozeninám Ti přejí pevné zdraví,
životní pohodu do dalších let a dík
za všechnu lásku a podporu, kterou jsi
nám dala, syn Martin s manželkou a
vnučky Michaela a Markéta s rodinami.

Dne 10. dubna oslaví 80. narozeniny

PAVEL HACMAC z Hodkoviček
Budiž pravdou dávné rčení, stár že
člověk nikdy není. Cíti-li se v duši
mlád, žije si na světě rád. Ať Tě život
stále baví, vše nejlepší, hodně zdraví.
Rodina

Dne 12. dubna oslaví 75. narozeniny

JANA PECHOVÁ
ze Spořilova
Vše nejlepší, hodně zdraví,
pohodu a klid, radost ze života,
spokojenost a štěstí do dalších let
přeje rodina.

Dne 12. dubna oslaví 85. narozeniny

ZDENĚK VACHTL
ze Spořilova
Vše nejlepší a hlavně hodně zdraví
přeje rodina a přátelé.

Dne 17. dubna oslaví zlatou svatbu

manželé LUDĚK a DAGMAR
KOPECKÝCH z Krče
K tomuto významnému
výročí srdečně
blahopřeje celá rodina
a přátelé.

ZNALI JSTE
DRAGONOVU ULICI?
Čtenář Tučňáka pan N. prosí pamětníka, který by věděl, kde se v Nuslích v době války (1939–1945) nacházela „Dragonova“ ulice, aby zavolal na jeho tel. číslo
775 626 046. V průběhu heydrichiády údajně bylo popraveno několik lidí, kteří měli v uvedené ulici bydliště, ale
nyní nelze přesně určit její přesnou lokalizaci. Děkujeme.
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SOUTĚŽ O ZNALOSTECH PRAHY 4
JE SPOJENA S POHYBEM
V říjnu 2014 vyhlásila MČ Praha 4 vědomostní soutěž pro seniory „Praha 4 – moje adresa“,
kde si mohli vyzkoušet, co si pamatují z historie
Prahy 4. Akce se setkala s velmi pozitivním
ohlasem, proto se MČ Praha 4 rozhodla vyhlásit
další znalostní soutěž, tentokrát však ve spojení
s pohybem „Projděte se Prahou 4“. Soutěž je
opět určena všem seniorům starším 63 let s trvalým bydlištěm v Praze 4. Jak se můžete zapojit? Vyplníte znalostní test s 34 otázkami, které
většinou vyžadují, abyste se zašli na dané místo
podívat. Dále doplníte jméno, adresu, rok narození a telefonní kontakt a vše odevzdáte. Test

s otázkami si můžete vyzvednout na informacích Úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b,
dále ve všech informačních centrech Prahy 4,
a to od 1. do 20. dubna 2015. Odevzdat jej musíte nejpozději do 24. dubna 2015 v informačních centrech MČ Praha 4 nebo přímo na Odboru školství a kultury Úřadu MČ Praha 4 (6. patro, kancelář č. 625). Následně proběhne losování o 34 zajímavých cen, např. trekingové hole,
krokoměry, termosky či publikace o Praze či
o zdraví. Výherci obdrží vstupenku na zábavné
odpoledne pro seniory (12. 5. od 14.00 h.), jehož součástí bude i slavnostní předání cen.

POZNEJTE TAJEMSTVÍ BŘEVNOVSKÉHO
KLÁŠTERA A PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA
MČ Praha 4 připravila v dubnu pro své seniory několik zajímavých prohlídek. V úterý
14. 4. od 10.00 hod. se vydáte do Břevnovského kláštera s kostelem sv. Markéty. Jedná se
o nejstarší mužský klášter v Čechách. Byl
založen r. 993 u pramene potoka Brusnice, kde se podle pověsti setkal biskup
sv. Vojtěch s knížetem Boleslavem na
lovu. Původně románská basilika byla
na počátku 18. století barokně přestavěna Kryštofem Dientzenhoferem. První mnichy sem přivedl
z Říma sám sv. Vojtěch a klášter má nejstarší tradici vaření piva v celé ČR. Na klášterním hřbitově
je pohřbena řada významných osobností, mezi jinými Jan Patočka nebo Karel Kryl. Snížené
vstupné je 50 Kč a přihlašuje se na bezplatné
lince od 8. 4. od 8.00 hod.

Nejen za Pražským Jezulátkem se vydají
senioři z Prahy 4 v úterý 28. 4. od 11.00 hod.
Kostel, původně zasvěcen Nejsvětější Trojici, byl postaven v letech 1611–12 německými luterány. V současnosti jej spravuje řád karmelitánů.
Od r. 1628 je v kostele umístěna
proslulá soška Pražského Jezulátka, známého v katolických zemích
jako Bambino di Praga. Sošku karmelitánům věnovala ovdovělá Polyxena z Lobkovic, která ji
dostala r. 1603 ke svému druhému sňatku jako
svatební dar od své matky. Sošce začala být brzy
po darování přisuzována zázračná moc a lidé
zde dodnes prosí o pomoc či uzdravení.
Symbolické vstupné činí 30 Kč. Na prohlídku
se přihlašuje telefonicky od 20. 4.

ELPIDA V DUBNU
14.–28. 4. út, čt 14.00–16.00 hod.
Začínáme s tabletem
Obsah: základní nastavení, popis plochy, programy, internet, e-mail, základy psaní, Skype, fotoaparát, kalendář, čtečka novin. Rozsah: 5 x 120 min.
23. 4.–12. 5. út a čt, vždy 9.00–11.00 hod.
Pokračujeme s PC a internetem
Obsah: počítač a jeho součásti, základní programy,
osobní nastavení počítače, soubory a složky, jejich kopírování a mazání, ukládání obrázků, základy psaní.
Rozsah: 5 x 120 min.
Pá 24. 4. 9.00–10.30 hod.
Právní minimum pro seniory
Podílové spoluvlastnictví k nemovitostem. Přednáška
o řešení sporného vlastnictví, mimosoudním a soudním

Elpida, Na Strži 40
(vedle hlavní pošty)

řešení, vzoru žaloby, soudních poplatcích a dalších náležitostech. Každých 14 dní jedno téma.
Výtvarné dílny pro seniory
Komiks – každou středu 16.30–18.00 hod.
Malování, kreslení - každé pondělí 16.45-18.15 hod.
Tréninky paměti, angličtiny všech úrovní, konverzace.
Termíny a časy na recepci Centra Elpida nebo na
www.elpida.cz.
Tréninky paměti,
angličtiny všech úrovní, konverzace
Termíny a časy na recepci Centra Elpida
nebo na www.elpida.cz.
Informace o dalších kurzech z nabídky
a přihlášení na tel.: 272 701 335
nebo e-mailu: info@elpida.cz.

senioři

ZÁBAVNÉ HUDEBNÍ ODPOLEDNE
V rámci cyklu Neseďte doma, přijďte za námi MČ Praha 4 připravuje pro své seniory
na 12. května další zábavné odpoledne s tancem, tentokrát na téma „Máj jako lásky čas“.
Od 14.00 hodin se v KC Novodvorská zaposloucháte do písniček o lásce, pobavíte se a třeba
si i zatancujete. Hrát bude hudební skupina Jaromíra Hory. Výdej vstupenek proběhne 28. 4.
od 8.00 do 8.30 hod. v přízemí Úřadu MČ Praha 4.

PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH MČ PRAHA 4
DUBEN
Tvůrčí dílna – ukázka velikonočního zdobení

2. 4. od 10.00 h. Klub
Amfora, Pujmanové 4
Slovanská epopej Alfonse Muchy – návštěva 7. 4. 10.00 a 14.00 h.,
výstavy s průvodcem – opakování
sraz před Veletržním palácem, Praha 7
Neseďte doma, přijďte za námi III. – koncert 9. 4. od 14.00 h., slavPouť židovských houslí virtuóza Alexandra Shonostní sál Nuselské
nerta – program židovské hudby pro housle
radnice
a klavír
Prohlídka Senátu s výkladem
13. 4. od 10.00 a od
11.00 h. – sraz před Informačním centrem Senátu na 1. nádvoří Valdštejnského paláce
Prohlídka Břevnovského kláštera
14. 4. od 10.00 h., sraz
před vchodem do kostela

přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 23. 3. – 20 míst
přihlášky na bezpl. tel. linku
800 100 128 od 30. 3. – snížené
vstupné 90 Kč/os. – 2 x 30 míst
výdej vstupenek 24. 3. od 8.00 do
8.30 h. přepážka č. 34 (vlevo od podatelny), přízemí MČ Praha 4, Antala
Staška – 100 míst
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 1. 4. – 2 x 30 míst

přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 8. 4. – 50 Kč/os.
30 míst
Dechová cvičení v solné jeskyni (opakování) 14. 4. od 14.00 h., sraz
přihlášky telefonicky na bezpl. linku
před sol. jeskyní Relax, Bu- 800 100 128 od 8. 4. – 14 míst –
dějovická 1126/9
poplatek 50 Kč/os.
Příběh Pražského hradu – výstava o historii
16. 4. od 10.00 h.; sraz přihlášky telefonicky na bezpl. linku
Pražského hradu v gotickém podlaží Královského před hlavním západním 800 100 128 od 8. 4. –
paláce s průvodcem (opakování)
vstupem do katedrály sv. snížené vstupné 70 Kč/os. – 35 míst
Víta
Podivuhodné osudy podivuhodných lidí aneb 21. 4. od 13.30 h., malý přihlášky na bezpl. linku
významné ženy české historie – Žofie Bavor- sál Nuselské radnice
800 100 128 od 13. 4. – 50 míst
ská, Sisi – Alžběta Bavorská, Štěpánka Belgická,
Žofie Chotková, Zita Bourbonská (opakování)
Cyklus 4 na téma Utajené a méně známé
23. 4. od 10.00 h., sraz přihlášky na bezpl. linku
prostory Prahy – 2. prohlídka – kostel sv. Havla před kostelem
800 100 128 od 13. 4. – 40 Kč/os.
v Havelské ulici
– 30 míst
Ze života našich prababiček II (přednáška
23. 4. od 14.00 h., malý přihlášky na bezpl. linku
spojená s představením stejnojmenné knihy)
sál Nuselské radnice
800 100 128 od 13. 4. – 50 míst
Za Pražským Jezulátkem – prohlídka
28. 4. od 11.00 h., sraz přihlášky na bezpl. linku
s průvodcem
před kostelem Panny Ma- 800 100 128 od 20. 4. – sen. vstuprie Vítězné
né 30 Kč/os. – 30 míst
Jak komunikovat se svými dospělými dětmi
28. 4. od 14.00 h., malý přihlášky na bezpl. linku
a vnoučaty, jak si lépe porozumět a jak spolu lé- sál Nuselské radnice
800 100 128 od 20. 4. – 50 míst
pe vycházet – přednáška dr. Bártové
2. procházka Prahou z cyklu 4 Kam se v Praze 30. 4. od 14.00 h., sraz přihlášky na bezpl. linku
chodilo… tentokrát se vydáme za dobrou krmí, na Staroměstském nám. 800 100 128 od 20. 4. – 30 míst
na pivečko či vínečko
před sochou Jana Husa
KVĚTEN
Podvečerní procházka – Jelení příkop, Masary- 5. 5. od 17.00 h., sraz
přihlášky na bezpl. linku
kova vyhlídka
Jízdárna Pražského hradu 800 100 128 od 27. 4. – 30 míst
(tram. č. 22, stanice Pražský hrad)
Neseďte doma, přijďte za námi IV. – Máj jako
12. 5. od 14.00 h.,
výdej vstupenek 28. 4. od 8.00 do
lásky čas – písničky o lásce k tanci i poslechu
KC Novodvorská
8.30 h., přepážka č. 34 (vlevo od
podatelny), výdej vstupenek 28. 4.
od 8.00 do 8.30 h., Antala Staška
– 120 míst

NABÍDKA SENIOR
HOBBY KLUBU
Pravidelné aktivity:
Úterý 10.00–11.00 hod. Veselý trénink paměti v přízemí pavilonu
A. Hobby centrum 4, Bartákova 1200/4. Vstup 20 Kč.
Čtvrtek 9.00–11.30 hod. Setkání u šálku čaje v Senior Hobby klubu.
Klub Amfora, Pujmanové 9. Vstup zdarma.
Připravili jsme:
2. 4. 10.00–11.00 hod. Velikonoční dílna – v Klubovně na dvorku
Klubu Amfora, Pujmanové 9. Vstup zdarma. (nutné přihlášení na telefonu
800 100 128).
9. 4. 9.30–11.00 hod. Výtvarná dílna – akční akvarel – ve druhém
patře pavilonu B, Hobby centrum 4, Bartákova 1200/4. Vstup 20 Kč.
16. 4. 9.30–11.00 hod. Keramika – v keramické dílně v přízemí pavilonu B, Hobby centrum 4, Bartákova 1200/4. Vstup 20 Kč.
23. 4. 9.30–10.00 hod. Posezení s kouzelníkem – v Klubovně
na dvorku Klubu Amfora, Pujmanové 9. Vstup 20 Kč.
Na akce je omezený počet míst, proto je nutná rezervace
v Klubu Amfora (tel. 241 731 510, linka 21 nebo 602 507 510).

JAK SE ŽILO ZA ČASŮ
NAŠICH PRABABIČEK?
MČ Praha 4 připravila pro
své seniory další zajímavou
přednášku výtvarnice Dr. Janyy
Skarlantové – autorky knížky
ěZe života prababiček. Vyprávění o tom, jak se žilo na konci
19. a začátku 20. století, doplní unikátní dobové obrázky
i citace z tehdejší literatury.
Přednáška se uskuteční
23. 4. od 14.00 hod.
ce přihlášky
v malém sále Nuselské radnice,
od 13. 4. na bezplatné seniorské lince 800 100 128.

ZAPOJTE SE
DO AKTIVNÍHO ŽIVOTA!
Senior fitnes pořádá pravidelná cvičení pro seniory
s aktivním přístupem k životu, jako je například paní
Alena Tomšejová. Ta říká: „Delší dobu jsem v okolí
bydliště pátrala, jak se zapojit do nějakého cvičebního programu pro seniory, až jsem našla článek v magazínu Tučňák. Cvičení v KC Novodvorská je nenáročné a zvládne ho i úplný začátečník.“
Kdy a kde si lze protáhnout tělo? Cvičitelé Eva Ondríková, tel.: 732 367 056, KC Novodvorská
1013/151, pondělí od 9.30 do 10.30 hod.; Markéta
Jakoubková, tel.: 605 585 735, cvičení ve vodě v bazénu Podolí, ve středu od 11.50 do 13.20 hod.; Arnošt Böhm, tel.: 608 709 853, TJ Sokol Spořilov, Severozápadní VI č. p. 1668, pondělí od 12 hodin.
Účastnický poplatek na cvičení 40 Kč, bazén
60 Kč. Zveme vás rovněž na sportovní Den pro zdraví
22. 4. 2015. Informace na www.seniorfitnes.cz.
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NA LOUCE V KRČI SE BUDE ZASE UKLÍZET
Je tu jaro a sousedé z Krče se opět chystají k úklidu louky mezi ulicemi
V Štíhlách a Jalodvorská, na který jsou
srdečně zváni všichni z blízkého i vzdálenějšího okolí.
Tentokrát bude úklid součástí rozsáhlé akce
Ukliďme Česko, která se koná 18. 4. (v případě
nepříznivého počasí se akce o týden odkládá,
sledujte informace přímo na místě). Účastníci
se sejdou jako tradičně na „psí louce“ již v 9 hodin ráno, aby stihli za dopoledne udělat co nejvíc práce. Úklid totiž není jediný „zážitek“, který na ně toho dne čeká. Jako doprovodná akce
je naplánována vernisáž výstavy fotografií louky
v průběhu roku a let od Martina Poštulky, jednoho z neúnavných ochránců louky, a neformální beseda o jejím využití.
■ NA LOUCE místním lidem skutečně záleží. Foto: archiv

O BUDOUCNOSTI
ROZHODNE ÚZEMNÍ PLÁN
Toto rozsáhlé území sloužící již několik generací k rekreaci a odpočinku místním obyvatelům bylo totiž v nedávné době přímo ohroženo
snahou změnit je na stavební pozemky. Díky
společnému úsilí obyvatel z obou stran louky
se prozatím podařilo louku ochránit, rozhodující však bude chystaný nový územní plán. Proto
petice za prohlášení tohoto území za nezastavitelné stále trvá. Do plánovaného tisíce podpisů

KOČKY HLEDAJÍ DOMOV
Kočičí útulek Srdcem pro kočky, z. s., pořádá v sobotu 16. 5. od 10 do 17 hod. Májovou výstavu opuštěných koček bez domova v KC Zahrada, Malenická 1784, Chodov. O nový domov se bude ucházet
zhruba 100 kočiček. Vystavovatelé budou nabízet i různé zboží v charitativních obchůdcích. Součástí výstavy
bude veterinární poradna a jako doplňkový program
jsou připraveny soutěže pro děti a malování na obličej.

MARATON UZAVŘE
PODOLSKÉ NÁBŘEŽÍ
První květnový víkend bude patřit vytrvalcům.
Volkswagen Maraton Praha se rozběhne už pojednadvacáté a tradičně povede i ulicemi městské části
Praha 4, což přinese nezbytná dopravní omezení.
V neděli 3. května bude uzavřeno Podolské nábřeží
od Vyšehradu až po křižovatku ulic Jeremenkova
a Modřanská. Ve zmíněné lokalitě bude od sobotní
půlnoci platit také zákaz zastavení. Vozidla budou
z trasy závodu z důvodu bezpečnosti odtahována,
proto automobily včas přeparkujte. Informace o dopravních uzavírkách najdete na www.runczech.com
nebo se v týdnu konání závodu, tedy od 27. dubna
do 3. května, obraťte na bezplatnou dopravně-informační linku 800 165 102.
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již moc nechybí, na louce místním totiž skutečně záleží. Zdejší nadšenci se snaží území zatím
svépomocí udržovat, pořádají se zde společně
se 4-občanskou sousedská setkání a další akce.
„Aby louka zůstala vyhledávaným a pravidelně navštěvovaným místem, bylo by potřeba
pro začátek zlepšit povrch cestiček. První pozitivní zkušenosti už máme za sebou. Loni proběhlo důkladné sekání trávy na všech důležitých cestách, za které děkujeme, a doufáme,

že se to zopakuje i letos. V letošním roce byla
konečně vyspravena dolní pěšina po teplovodu.
Rovněž doufáme, že stejně bude opraven povrch i u nejfrekventovanější příčné cesty přes
„psí louku“ od sídliště Jalový dvůr k poště
Durychova, která je samé bláto a louže,“ říká
Martin Poštulka. Každá pomocná ruka na práci
je vítána i každý, kdo je ochoten podpořit
ochranu louky.
Petra Rejchrtová (Trojkoalice), zastupitelka MČ Praha 4

PRÁVNÍK ODPOVÍDÁ
Naše SVJ nechalo zateplit
náš panelový dům jednou
specializovanou firmou.
Dílo jsme převzali minulé
léto. Během zimy výbor
zjistil, že do zateplení zatéká. Po zimě navíc fasáda popraskala. Firma odpovědnost odmítá. Můžeme se soudit?
MGR. JAKUB
Zhotovitel díla vždy odSCHEJBAL
povídá za jeho vady. Ze zákona (§ 2618 OZ) je objednatel povinen uplatnit vady díla bezodkladně, nejpozději pak do
dvou let ode dne převzetí. Záruční doba a podmínky uplatnění práv ale mohou být sjednány
ve smlouvě o dílo odlišně (předpokládáme, že
byla uzavřena). Doporučujeme bezodkladně
písemně uplatnit vady (u zhotovitele). Pokud
nedojde k odstranění vad, raději vyhledejte odbornou právní pomoc. Soud je krajní řešení,
nicméně osobně máme dobré zkušenosti v takovýchto sporech (kterých je řada). Také doporučujeme řešit smlouvy o dílo s odborníkem
již před jejich uzavřením (pro laika jde o poměrně složitou disciplínu).

Plánujeme s manželkou koupit družstevní
byt na Kačerově. Na co si máme dát pozor?
Nákup družstevního bytu může představovat mnoho úskalí. Družstevní vlastnictví ve své
podstatě znamená, že budete nájemci družstva
(a současně jeho členy). Byt tak nebude patřit
přímo vám. Je třeba věnovat pozornost smlouvě o převodu členských práv a podmínkám
úhrady kupní ceny. Ideálně hraďte kupní cenu
do úschovy nebo až po vyklizení bytu. Dalším
důležitým bodem je zjištění, zda družstvo bude převádět vlastnické právo k bytům na své
členy a kolik činí zůstatková hodnota ceny bytu (nepřesně někdy označená jako „anuita“).
To lze zjistit ze stanov či z rozhodnutí členské
schůze. Doporučujeme také oslovit družstvo
a dotázat se, zda prodávající nemá nedoplatky
na nájemném či službách. Dále je důležité zjistit, zda má družstvo dluhy. Jde o řadu věcí,
a pokud budete mít pochybnosti, je nejlepší
vyhledat pomoc právníka.
Mgr. Jakub Schejbal, advokát

Vaše další dotazy můžete zaslat na e-mail:
martin.dudek@ceskydomov.cz

duben

kultura/společnost
Křesomyslova 625
Praha 4

Na Jezerce 1451, 140 00 Praha 4 – Nusle
Telefon: 261 224 832, 725 442 150
E-mail: vstupenky@hrusinsky.cz
www.divadlonajezerce
1. st
2. čt
7. út
8. st
9. čt
10. pá
12. ne
13. po
14. út
15. st
16. čt
17. pá
18. so
20. po
22. st
23. čt
24. pá
25. so
26. ne
27. po
28. út
29. st
30. čt

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
17.00
19.00
19.00
19.00
19.00

NA DOTEK (zadané)
GENERÁLKA
JÁ, FRANCOIS VILLON
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
MANDRAGORA
GENERÁLKA
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
GENERÁLKA
GENERÁLKA
MUSÍME SI POMÁHAT
TŘI V TOM
ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
PRÁSKNI DO BOT
NA DOTEK
CHARLEYOVA TETA (zadané)
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ (zadané)
DARDA
PRÁSKNI DO BOT
GENERÁLKA
TŘI V TOM
CHARLEYOVA TETA
ŽENITBA
DARDA

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

DIVADLO BEZ HRANIC
Křesomyslova 14, 140 00 Praha 4 – Nusle
Telefon: 607 035 936
E-mail: rezervace@divadlobezhranic.cz
www.divadlobezhranic.cz
FB: Divadlo Bez Hranic, pražská scéna
6. po 19.30 Osamělost fotbalového brankáře –
Divadelní agentura Globus
7. út 19.30 Ani za milion – Agentura
Nordproduction (komedie
s Michaelou Kuklovou a Marcelem
Vašinkou)
8. st 19.30 Policejní prezident aneb inspektor
Smith zasahuje – Divadlo Bez Hranic
9. čt 19.30 Ženitba – Neomluvené divadlo
10. pá 19.30 5. narozeniny Studia Mladých –
Studio Mladých
11. so 19.30 Horníček: Dva muži v šachu –
Divadlo Bez Hranic
14. út 19.30 Caligula – Divadelní agentura Globus
16. čt 10.00 Jana Eyrová –
Divadelní společnost Fr. Kreuzmanna
16. čt 19.30 Prachy dělaj nevěstu –
Divadlo Bez Hranic
20. po 19.30 Moliére: Lakomec –
Divadelní agentura Globus
21. út 19.30 Afterlife – Divadlo Sentiment
22. st 19.30 Martin Eden –
Divadelní společnost Fr. Kreuzmanna
24. pá 19.30 Hospodkál aneb boj o pípu –
Studio Mladých
29. st 19.30 Osamělost fotbalového brankáře –
Divadelní agentura Globus
30. čt 19.30 Nebyla to pátá, byla to devátá –
Divadlo pod Petřínem

PREMIÉRA ODLOŽENA,
JAN TŘÍSKA MĚL AUTONEHODU
V polovině května mělo Divadlo Na Jezerce uvést v české premiéře kanadskou
hru Marka Leirena-Younga „Shylock“ s Janem Třískou v hlavní roli. Představení proti
antisemitismu a terorismu však musí být odloženo, protože herec měl 15. března
v Los Angeles autonehodu. Její následky nebudou trvalé, ale v současné době mu
znemožňují spolupráci s Divadlem Na Jezerce. „Do Shylocka jsem investoval týdny
učení, přemýšlení a šprtání. Strašně mě to trápí. Chce se mi brečet, ale co na to mohu říci? Snad jen, že naposledy jsem boural před padesáti lety pod Barrandovem,“
uvedl nešťastný Jan Tříska. Premiéra hry Shylock se uskuteční v náhradním termínu
ještě v tomto roce. Info na www.divadlonajezerce.cz.

■ HEREC JAN TŘÍSKA (vlevo) se
v Praze 4 v dohledné době neobjeví. Foto: DNJ

DIVADLO DOBEŠKA
Jasná I 1181/6, 147 00 Praha 4
Telefon: 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 – FÉNIX – vizuálně podmanivý thriller z poválečného Berlína
6. po 15.00 PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Divadlo Přímá Oklika
7. út 19.30 MNOHO POVYKU PRO NIC –
W. Shakespeare – Spolek Do propasti
kosti aneb vrhli jsme se na Shakespeara!
8. st 19.30 Kinokavárna – KOUZLO MĚSÍČNÍHO
SVITU – romantická komedie
12. ne 15.00 Pohádková rezervace – ČESKÉ PEKLO
soudní drama pro celou rodinu
13. po 19.30 MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK – Hereckopsychologický balanc – Martin
Zbrožek, Pavel Liška a Josef Polášek
14. út 19.00 LYSISTRÁTA aneb nejkrásnější válka
– J. Brabec, V. Renčín. ZUŠ Modřany
15. st 19.30 Kinokavárna:
WALESA – ČLOVĚK NADĚJE
16. čt 17.00 KLUKOVINY –
Křest alba skupiny Hm…
20.00 HM… Koncert čtyřčlenné kapely
18. so 15.00 Kinokavárna pro děti: PÍSEŇ MOŘE
19. ne 15.00 MALÁ MOŘSKÁ VÍLA – pro děti
od 5 let. Délka představení 50 min.
Divadlo Lokvar
20. po 19.30 ŠKAMPOVO KVARTETO
21. út 18.00 MARCELA BURDOVÁ A BEATA
HLAVENKOVÁ – Vernisáž a koncert
22. st 19.30 Kinokavárna: PROTI PŘÍRODĚ
Humorný portrét muže, který se touží
vymanit ze zajetých kolejí
26. ne 15.00 BOHATÝRSKÁ POHÁDKA – Děj vychází z ruských pohádkových příběhů.
Pohádku hrají tři herci a loutky asi
1 hodinu a je vhodná pro školáky, ale
i mladší děti. Divadlo Koráb.
27. po 19.30 BESÍDKA 2015 – Divadlo Sklep
28. út 19.30 BESÍDKA 2015 – Divadlo Sklep
29. st 19.30 VÝBĚR Z BESÍDEK

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
7. út
8. st
10. pá
11. so
13. po
14. út
15. st
16. čt
18. so
20. po
21. út
22. st
23. čt

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

24. pá 19.30
25. so 15.00
19.30
27. po 19.30
29. st 19.30

Jeptišky – muzikál
Eva tropí hlouposti – činohra
Šumař na střeše – muzikál
Až naprší a uschne – činohra
Jeptišky – muzikál
Dům čtyř letor – činohra
Tři holky jako květ – činohra (zadané)
My Fair Lady – muzikál
Babička – činohra
Tři holky jako květ – činohra (zadané)
Babička – činohra
Nevěsta – muzikál
Eva tropí hlouposti – činohra
Rok na vsi – činohra
Rok na vsi – činohra
Jen žádný sex, prosím, jsme přece
Britové! – činohra
Až naprší a uschne – činohra
Dohazovačka – činohra
Dohazovačka – činohra
Techtle mechtle – činohra
Dohazovačka – činohra

KOMORNÍ FIDLOVAČKA
9. čt
11. so
13. po
15. st
17. pá
21. út
28. út

19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

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

DOMOV SUE RYDER, o. p. s., Michelská 1/7
140 00 Praha 4 – Michle
Telefon: 244 029 111 • www.sue-ryder.cz
Nezisková organizace Domov Sue Ryder poskytuje péči seniorům, kteří potřebují kvůli věku
nebo zdravotnímu stavu pomoc druhých při každodenních činnostech.
Poradenství · Osobní asistence ·
Domov pro seniory · Půjčovna kompenzačních pomůcek
Domov můžete podpořit finančním darem
na www.sue-ryder.cz nebo návštěvou
některé z následujících akcí.
3. 3.–30. 4. Výstava: KEŇA – ZEMĚ MNOHA TVÁŘÍ
Dokumentární fotografie Ester Starman z africké Keni.
Fotografie věnovala pro potřeby Centra Narovinu.
1.–3. a 5. 11.00–18.00 hod.
VELIKONOČNÍ MENU
Tradiční sváteční pokrmy, které se váží k Velikonocům,
můžete ochutnat v restauraci Michelský dvůr. Mazance,
beránky a další velikonoční dobroty lze zakoupit domů.
Restaurace Michelský dvůr.
8. a 22. st 15.00–18.00 hod.
BRANÍK BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu.
Vstupné: 50 Kč. Restaurace Michelský dvůr.

14. čt 15.00–21.00 hod.
KORÁLKOVÁNÍ – Tvůrčí setkání pro šikovné ruce.
Na pravidelných korálkářských srazech se vyrábí bižuterie pro dobročinné obchody Domova Sue Ryder.
Registrace u Darí Fejtkové: dfejtkova@centrum.cz.
Restaurace Michelský dvůr.
20.–24. 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 přispějete na péči o seniory v domově. Divadelní sál Domova Sue Ryder.
27.–28. po–út 10.00–18.00 hod.
TRADIČNÍ BAZAR OBLEČENÍ
Jedinečná příležitost koupit si pěkné věci za pár korun.
Divadelní sál Domova Sue Ryder.
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Diashow Madeira
8. 4. od 19.00

Koncert Robert Křesťan
Hvězdný prach
a Druhá tráva 9. 4. od 19.00 a Color Club Band

Ráj v Atlantiku, ostrov květin a věčného jara
či zelená perla. To všechno je Madeira. Nevelký
ostrov se chlubí mnoha přezdívkami, které se
snaží postihnout jeho neuvěřitelnou krásu. Ostrov oplývá horami se zelenými pralesy, divokým
skalnatým pobřežím, ale také výtečným vínem
a věhlasným květinovým festivalem. Madeira tak
uchvátí milovníky bujné přírody, vyznavače horské turistiky, ale i požitkáře. Přijďte se o tom
přesvědčit 8. dubna na diashow Martina Loewa.
Info na www.promitani.cz.

Pojďme se napít je nejen název posledního
CD skupiny Druhá tráva, ale i titulní skladba
v novém hávu. Album obsahuje skladby původní skupiny Trapeři, ale i coververze.
Druhá tráva natočila album ve složení Robert
Křesťan (zpěv), Luboš Malina (banjo, whistle,
kaval, klarinet, vokál), Luboš Novotný (dobro,
lap steel), Emil Formánek (kytara, vokál), Tomáš Liška (kontrabas) a Kamil Slezák (bicí)
a jmenovaní se vám představí na koncertu
9. dubna.

Velký sál
Úterý 7. 4. 18.00 hod.
Středa 8. 4. 19.00 hod.

Čtvrtek 9. 4. 19.00 hod.

Hvězdný prach
Hudba k tanci i k poslechu. Vstupné 60 Kč.

Jak je již dlouholetou tradicí, v KC Novodvorská dostává velký prostor hudba všech žánrů.
Pravidelní návštěvníci určitě znají skupinu Color
Club Band, která zpestřuje nedělní taneční odpoledne a stylově interpretuje současnou taneční hudbu a melodie minulých let. V jejím repertoáru nechybějí dechovky, lidovky, swing, country či evergreeny.
Hvězdný prach je hudební soubor, který se
věnuje hraní taneční hudby mnoha žánrů – počínaje swingem přes lidovku, standard & latinu
až po disco. Základní sestavu Hvězdného prachu tvoří František – trubka, zpěv, Ivan – klávesy, zpěv, Josef – zpěv, kytara a Vilda – tenorsax.

Divadelní sál
Sobota 4. 4. 15.00 hod.

Divadlo Zvoneček – O princezně Čárypíše

Sobota 11. 4. 15.00 hod.

Divadlo Zvoneček – Krejčík, švec a Kašpárek

Madeira
Cestovatelská diashow Martina Loewa.
Vstupné 120 Kč.

Středa 15. 4. 10.00 hod.

Divadlo Zvoneček – Bajaja

Sobota 18. 4. 15.00 hod.

Divadlo Zvoneček – Perníková chaloupka

Robert Křesťan a Druhá tráva
Koncert. Vstupné 250 Kč.

Čtvrtek 23. 4. 16.00 hod.

Divadlo Zvoneček – Tři prasátka

Sobota 25. 4. 15.00 hod.

Divadlo Zvoneček – Den s Kašpárkem

Neděle 12. 4. 14.00 hod.

Taneční odpoledne
Hraje Color Club Band Josefa Šráma.
Vstupné 70 Kč.

Úterý 14. 4. 18.00 hod.

Hvězdný prach
Hudba k tanci i k poslechu. Vstupné 60 Kč.

Úterý 21. 4. 18.00 hod.

Hvězdný prach
Hudba k tanci i k poslechu. Vstupné 60 Kč.

Pátek–neděle 24. 4.–26. 4.

Mezinárodní festival mládeže

Neděle 3. 5. 14.00 hod.

Taneční odpoledne – vstupné 70 Kč.

Úterý 28. 4. 18.00 hod.

Hvězdný prach
Hudba k tanci i k poslechu. Vstupné 60 Kč

Středa 6. 5. 10.00 hod.

Patria Voyage – taneční soutěž.

Sobota 9. 5.

Vitnam food

Středa 29. 4. 9.30–18.00 hod.

Prodejní akce

Úterý 12. 5. 14.00 hod.

Neseďte doma, přijďte za námi –
akce pro seniory z MČ Praha 4.

Připravujeme

Čtvrtek 30. 4. 9.00–17.00 hod. Prodejní akce

KONTAKTY
KCN Novodvorská 1013/151, 140 00 Praha 4 – Lhotka, tel.: 241 494 584, www.kcn.cz
PRONÁJMY: Kateřina Vondřichová, tel. 737 543 838, pronajmy@kcn.cz
KURZY: Kristýna Poživilová, tel.: 730 822 157, kurzy@kcn.cz
POKLADNA KCN po-pá 10.00–19.00 hod., tel.: 241 494 341, platby kurzů KCN
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK tel.: 702 062 561, vstupenky@kcn.cz
KAVÁRNA KCN tel. 776 256 732, po–ne 10.00–19.00 hod., kavarna@kcn.cz
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Vokáčova

B y d l e n í n a Pa n k r á c i

www.vokacova.cz

Prodej bytů
Praha Pankrác
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Byty 1+kk až 4+1 / tel.: 608 360 350

SC-350377/01
SC-341855/03

PŘIJMEME
MAKLÉŘE
Rekonstrukce bytových jader.
Rekonstrukce koupelen. Rekonstrukce bytů.
www.rekojadra.wgz.cz, tel: 731 725 911
email: koupelnyreal@seznam.cz
SC-350360/02

RE/MAX For Home hledá šikovného realitního makléře/ku
pro Prahu 4 a okolí, i bez zkušeností. Nabízíme příjemné a profesionální zázemí s bezproblémovým parkováním.

Roztylské náměstí
Spořilov
Kontakt: 603 244 171
tomas.karas@re-max.cz
SC-350069/02

SC-350040/03

Malířské, lakýrnické,
zednické a podlahářské práce.

603 425 347; kotalik@ok-tex.cz
www.ok-tex.cz
SC-350135/11

oktex.indd 1

SC-350381/01

12.2.2015 15:23:29

SC-350051/03

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
MYTÍ OKEN
Tel.: 724 006 275

SC-341927/04

SC-350033/01

SC-340678/11

SC-341930/04

SC-341921/04

SC-350033/03

SC-341928/04

SC-341936/04

SC-341929/04

SC-350185/02
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ptámesezastupitelů...
MARIE JELÍNKOVÁ, zastupitelka MČ Praha 4, Trojkoalice
Nepotřebujeme „rozvíjet“, ale respektovat
a chránit zděděnou všestranně harmonickou
a funkční skladbu městské
zeleně, počínaje uličními stromořadími a keřovými pásy přes cennou zeleň porostů podél
toxických silničních tahů, roztroušené drobné
parčíky, zeleň hřišť, zahrad, lesů až po přírod-

ní „divočinu“ plnou života. Rozvoj ve smyslu
nárůstu zelených ploch je prázdnou deklarací.
Rozvoj ve smyslu „nové-mladé-perspektivní“
zeleně je rovněž nesmysl. Nepotřebujeme vydávat miliony za studie, projekty a posudky,
jejichž výsledkem je instalace instantní miniaturizované zelené dekorace do betonu, ale
s respektem a zdravým rozumem udržovat
to, co v Praze péčí našich předků vyrostlo, tj.

JIŘÍ BODENLOS, zástupce starosty MČ Praha 4, ČSSD
Rozvoj zeleně na území Prahy 4 by měl pokračovat minimálně
ve stejném rozsahu
jako v předchozím volebním období.
Obnova starých dřevin za nové je
standardní součást údržby a ochrany
životního prostředí. Nelze však kácet
stromy plošně! Typickým příkladem

může být stromořadí v Jeremenkově
ulici. V minulosti se radnice postavila
proti plánům hlavního města na vykácení lip v této oblasti. Staré a nemocné stromy, které mohou ohrozit při silném větru zdraví lidí, ale musíme nahradit. V této souvislosti si dovolím
poznamenat, že do pražských ulic podle mě nepatří topoly. Jako rychle ros-

PETR KUČERA, radní MČ Praha 4, TOP 09
Praha 4 má nejen v rozvoji zeleně, ale i životního prostředí velké rezervy. Pokud potřebovalo
vedení radnice v minulých letech seškrtat peníze při přípravě
rozpočtu, bylo to právě financování kapitoly životního prostředí, které přišlo jako
první na řadu.

V průběhu roku pak sice byly převedeny
peníze na nejnutnější opravy a renovace,
ale tímto způsobem se zodpovědně spravovat území nejlidnatější pražské městské
části opravdu nedá. Je naivní si myslet, že
lidé si svého nejbližšího okolí nevšímají
a nežádají nápravu.
Obyvatelé Prahy 4 chtějí mít okolí svého
bydliště pěkné, tedy čisté, uklizené a v ne-

ONDŘEJ RŮŽIČKA, zastupitel MČ Praha 4,
Klub zastupitelů MČ Praha 4 zvolených za politické hnutí ANO 2011
Z pohledu člověka žijícího v Praze 4 si myslím, že zde máme stále
relativně velké plochy
zeleně v porovnání s jinými městskými
částmi, ale je důležité je nesnižovat, ale
naopak je dále rozvíjet. Důležitým aspektem je se o tyto plochy dobře starat

a rekultivovat je. Dle mého názoru by
bylo vhodné rozšiřovat zeleň v okolí dětských hřišť, jelikož většina z nich je nechráněna před letním sluncem, a tím je
nižší jejich využitelnost v letním období.
Bylo by vhodné trochu zazelenit i parkoviště před obchodními domy, které se
stávají velkým zdrojem tepla pro okolí.

KLÁRA CINGROŠOVÁ, zastupitelka MČ Praha 4, ODS
Odpověděla bych klidně jedním slovem:
ROZUMNĚ. Ale přidám
přece jenom pár poznámek. Všichni chceme být obklopeni zelení, vždyť pohled
do ní přece uklidňuje. Jenže to musí být
zeleň vzhledná, zdravá a účelná, opačný
případ dokáže většinu z nás spíš pěkně

rozčílit. V parcích ať je možno posadit se
bez obav do trávy, keře ať nebrání pohybu kolem nich a ať nesuplují popelnici,
stromy ať nehrozí sražením vazu spadlou větví. Nemyslím si, že by se měla nějak omezovat kreativita zahrádkářů, nicméně vžitý trend vyvážení zahradního
odpadu těsně za hranice vlastního pozemku tolerován být nemůže. Tady jisto-

PAVEL CALDR, zastupitel MČ Praha 4, Pro Prahu
V životním prostředí je
potřeba se věnovat nejen
obnově parků a veřejné
zeleně tak, jak jsme to
dělali v minulém volebním
období, ale také vyhodnotit uzavřené smlouvy na údržbu zeleně z hlediska ekonomiky
a také kvality plnění těchto smluv. Na základě výsledku případně vypsat nová výběrová
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řízení. V poslední době se množí stížnosti
na kvalitu vývozu odpadu z košů včetně
psích exkrementů i na jejich rozmístění. Proto
je nutné se zamyslet nad případnou změnou
dodavatele této služby. Čeká nás také mnoho práce na novém metropolitním plánu,
musíme dohlédnout na zachování minimálně
stejného množství zelených ploch, které jsou
svěřené městské části či ve vlastnictví hlavní-

v prvé řadě neničit, neprodávat a nezastavovat zeleň. Co to konkrétně znamená? Např.
přezíravost a krátkozrakost „řešení“ bezpečnosti a pořádku každoročními ataky na keře,
vyholené až k zemi, které tak minimálně pět
let nebudou zachytávat prach mířící do našich plic, nebudou útočištěm ani potravní příležitostí ptactva, jen deprimující holinou, jíž
vládnou billboardy a další kýče. Podívejme se
na čerstvě „ošetřenou zeleň“ před poštou

Na Strži – nevyhnutelný pěstební a pořádkový zásah, nebo ignorantství? Protihlukové
stěny ani květinkové záhonky či dokonalý
trávníček toxický prach z automobilové dopravy nezlikvidují, atmosféru města jako vlídného, bezpečného a oku lahodícího domova
nevytvoří ani nevrátí. Buď bude zeleni (přírodě) ponechán prostor, který jí náleží, nebo to
bude jen místo nablýskané cetkami, kde budeme nevyhnutelně živořit.

toucí dřevina má řídké letokruhy, takže se při silném větru často lámou.
Navíc alergici mají s kvetoucími topoly
pravidelně problémy…
V minulosti se nám povedla rozsáhlá
rekonstrukce Roztylského náměstí.
Doufám, že se podobný projekt podaří
uskutečnit na jiném místě i v příštích
letech. Co se týče péče o zeleň, trápí
Prahu 4 dlouholeté spory o rozdělené

vlastnictví pozemků v parcích.
Zajišťujeme tak údržbu i na cizím.
Zde bude nutné znovu se pokusit
o větší spolupráci se soukromými
vlastníky.

poslední řadě bezpečné. Není možné, aby
opakovaně přicházely stížnosti na nedostatečný počet jak klasických košů na odpadky, tak i košů a sáčků na psí exkrementy nebo na pozdní úklid spadaného
listí. Tento stav se musí v následujících letech, i za pomoci navýšení rozpočtu v kapitole životní prostředí, bezpodmínečně
zlepšit. S tím souvisí i rozvoj zeleně. Je například potřeba vysadit nové stromy (ideál-

ně nealergenní), izolační zeleň, stromořadí,
zahradnicky neupravované keře a citlivě
vyřešit náhradu přesluhujících nebo poškozených stromů v parcích a na sídlištích.
Budeme uvažovat i o vzniku dalších okrasných záhonů, které se do městského prostředí hodí. Pro lepší a hezčí Prahu 4 se
pokusíme využít i peněz z EU a dalších
dotačních programů.

Samozřejmě, každé zazelenění znamená
zvýšené náklady na údržbu či případná
rizika s lámáním větví. Různá řešení rozvoje zeleně bychom měli přebírat i z jiných městských částí, u nás i v zahraničí.
Vhodnost toho či onoho druhu zeleně
by měla být řešena s odborníky. Jelikož
městská část má ve správě pouze část
ploch nacházejících se na území
MČ Praha 4, tak by zde měl být kladen

i důraz (motivace) na soukromé vlastníky a hl. m. Praha, aby se o zeleň více
starali. Na území MČ Praha 4 se nacházejí také rozlehlé lesní plochy, vhodné
pro tvorbu různých stezek, šetrných lesních sportovišť a posezení. Určitě by bylo příjemné, pokud bychom měli více
možností relaxace v městské přírodě.

jistě pomůžou nové kontejnery na bioodpad.
Rovněž divoké skládky v zeleni nesmí zůstat bez potrestání pachatelů vysokou
pokutou. Takto vybraný obnos nechť je
použit na péči o městskou zeleň a její
smysluplné rozšiřování. Chápu, že existují
situace, kdy stávající porost musí ustoupit
rozvoji města, jsem jednoznačně pro novou výsadbu tam, kde bude zeleň lahodit

oku i lidskému počínání. Zeleně je nepochybně třeba si vážit jako velmi prospěšné součásti životního prostředí, na druhé
straně je nutno mít se na pozoru před
projevy ekoterorismu, slepě bránícího nedotknutelnost všeho, co obsahuje byť jen
stopu chlorofylu.
Dle mého názoru má městská část mít
jen tolik zeleně, kolik stihne spolehlivě
obhospodařit.

ho města Prahy. V rozpočtu je třeba myslet
na dostatek provozních peněz na údržbu,
ale i investičních prostředků na obnovu hřišť
a parků. Mnoho podnětů na zlepšení přichází průběžně od občanů a měli bychom na ně
být finančně připraveni. Je potřeba přicházet
s drobnými projekty na zlepšení Prahy 4 jako
místa k životu. Příkladem může být pozemek
v sousedství Jeremenkovy ulice, kde jsme
na základě přání místních občanů upustili

od myšlenky prodeje a připravili projekt parku, na který však v rozpočtu není pamatováno. Proto jsme připraveni předložit protinávrh
a splnit tak slib občanů. To se týká i pozemku v ulici Klánova, kde by měl být dokončen
park pro děti i dospělé. Můj předchůdce
ve vedení radnice plánoval pozemek zastavět. Naštěstí na minulém zastupitelstvu neprošel návrh některých mých kolegů na zachování stávajícího územního plánu.

Klub zastupitelů členů Hnutí ANO 2011 možnost vyjádřit se v anketě nevyužil.

Jak by se podle vás měla rozvíjet zeleň v Praze 4?

10 DNÍ OSLAV

OBYVATELÉ PRAHY 4 SE STĚHUJÍ.
K NÁM DO MNÍŠKU POD BRDY!

19. – 23. 3.
KOLO VÝHER
19. – 27. 3.
SOUTĚŽ O CENY
21. – 22. 3.
GOGO BUBLINY
V AKCI
více info na
www.nceden.cz

28. 3.
DEN PLNÝ
PŘEKVAPENÍ

Zděné dvojbungalovy 4+kk s pozemky cca 400 m2
3.490.000 až 3.690.000 Kč vč. DPH
Zděné bungalovy 5+kk / G s pozemky cca 900 m2
5.290.000 až 5.590.000 Kč vč. DPH

www.rd-rymane.cz
www.nadspejcharem.cz

SLAVÍME
NAROZENINY

ZDEŇKA BENEŠOVÁ
makléřka pro Mníšek pod Brdy a okolí
tel.: 728 961 519
mail: zdenka.benesova@general-reality.cz
Pražská 13, Mníšek pod Brdy
www.general-reality.cz

2005 – 2015
SC-350126/27

92x130_zr_program_Tucnak.indd 1

SC-350305/02

11.3.15 15:37

J i s t o ta s p r áv n é v o l b y

OZ Praha 4- Chodov

Starochodovská 1359/76,
tel. 725 130 034

OZ Praha 4 - Podolí
Levá 390/23,
tel. 724 736 211

SC-SC-350239/01

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE
bytů, koupelen, bytových jader, nebytových prostor, cihlových bytů
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PANELREKO s.r.o.

278 Křejpského 1523, Praha 4
800 112
praha@panelreko.cz
www.panelreko.cz

SC-350278/02

SC-SC-350250/01
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vzpomínka

OHLÉDNUTÍ ZA OSOBNOSTMI, KTERÉ NÁS OPUSTILY
Během února přišla Praha 4 o dvě výrazné osobnosti, které svůj život provázaly s naší městskou částí.
Připomeňme si stručnými nekrology jejich památku.

MILAN STANĚK:
PRAHA 4 BYLA
JEHO INSPIRACÍ
Dne 4. února zemřel akademický malíř, grafik
i sochař profesor Milan Staněk (narozený
28. 7. 1931), který více než půlstoletí prožil
na Spořilově. Rozený Moravan se po gymnáziu
v Bučovicích pod vedením otce Josefa Staňka
připravoval na výtvarnou dráhu, roku 1958 ab-

■ AKADEMICKÝ MALÍŘ Milan Staněk.
Foto: Martina Koubová

JAN VANĚK:
POZEMKÁŘSKÁ
LEGENDA
MILOVALA PODOLÍ

solvoval VUŠP (u prof.
Františka Muziky). Mimo volnou malířskou
tvorbu se Milan Staněk
věnoval také sochařství, volné i užité grafice. Z té stojí za zmínku
například logo k XII.
Všesokolskému sletu
v roce 1994, ale i četné
obaly knih a gramofonových desek. Na rozdíl od otce, který už od
počátku nalezl vyhraněný směr, byla jeho
tvorba hledáním a nalézáním různých poloh
výtvarného stylu
a sdělení.
■ OBRAZ Ve staré cihelně z roku 2003. Foto: archiv
Souběžně Milan
če i možnost relaxace v panenské přírodě mu
Staněk působil jako pedagog, a to konkrétně
připomínaly rodnou Moravu.
v letech 1962–1964 v Pedagogickém institutu
Staňkova díla jsou zastoupena v galeriích
ve Zlíně a od roku 1964 až do důchodu byl proa sbírkách nejen u nás, ale i v zahraničí. V jeho
fesorem kreslení na SUPŠ uměleckoprůmyslové
stopách kráčí dcera Iva Fryčová, která se věnuje
škole v Praze 3. Miloval Prahu 4, která mu byla
volné malbě obrazů a vystavuje v Praze, v Čenejen inspirací pro vlastní tvorbu, ale kupříklachách, na Moravě a v cizině. (ms)
du krásná příroda kolem meandrů potoku Boti-

sportu Jan Vaněk (narozený 25. srpna 1930). V roce 1946 stál u založení klubu pozemního hokeje
HC 1946 Praga, jehož byl dlouholetým předsedou
(novodobá historie Pragovky se píše od roku 1995
na hřišti, které se nachází na Zeleném pruhu).
Po skončení hráčské kariéry se naplno věnoval
trenérské profesi. To, že pozemní hokej bude jeho
láskou a vášní na celý život, potvrdil mimo jiné
tím, že o něm psal a propagoval jej více než 50 let.
Jan Vaněk vystudoval Pedagogickou a následně Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy se
Ve věku 84 let zemřela v pondělí 23. února lezaměřením na jazyky, konkrétně němčinu
genda pozemního hokeje a popularizátor tohoto
a švédštinu. Svého času jako jeden z mála
Čechů v tehdejší době
ovládal švédštinu a byl
korespondentem několika švédských
sportovních časopisů
se zaměřením na fotbal a lední hokej. Pravidelně působil na postu tlumočníka švédské hokejové reprezentace i dalších švédských sportovců, kteří
přijeli do Čech poměřit své síly. Ze Švédska
pak českým sportov■ DÍKY BRILANTNÍ ŠVÉDŠTINĚ mohl tlumočit světovým sportovním ním fanouškům přinášel informace a přispícelebritám, jakou byl například tenista Björn Borg. Foto: archiv JV
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val do sportovních novin a časopisů Gól, Stadión
či Československý sport. Od roku 1994 byl šéfredaktorem časopisu Náš hokej, který vycházel
15 let, a v pozici sportovního novináře působil
vlastně donedávna…
Jan Vaněk se oženil 1. června 1968 v prostorách nuselské radnice a posléze měli manželé
i církevní sňatek v kostele sv. Michala v Podolí.
V Praze 4 prožil Jan Vaněk přes 40 let, a to
v kachlíkovém domě v Podolské ulici, který byl
vzhledem ke své poloze pro jeho návštěvy často
k nenalezení. (jv)

■ CELOŽIVOTNÍ LÁSKOU Jana Vaňka byl po-

zemní hokej. Foto: archiv JV

Co s koupelnou v paneláku?
RYCHLÁ REKONSTRUKCE BEZ BOURÁNÍ JÁDRA!
pondělí a středa 14.00 - 18.00; úterý a čtvrtek 10.00 - 14.00

LINEA, V Olšinách 61, P-10, tel. 274 810 848, www.koupelnyza3dny.cz

SC-350281/01

2 15

Hlavní mediální partner

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ
ČESKÁ LEGENDA
JE ZPĚT!
Muzikál Karla Svobody,
Zdeňka Borovce

si nce 1995

a Richarda Hese
me

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

www.hdk.cz
SC-350285/17

činohra
UVÁDÍME
NA NOVÉ
SCÉNĚ

Strasti života
Chanoch Levin

Režie: Eduard Kudláč
Hrají: Jiří Štěpnička
Jana Boušková
Alois Švehlík

www.narodni-divadlo.cz
SC-340389/52
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servis
VÝKOPOVÉ PRÁCE
OMEZÍ CHŮZI
V souvislosti s přípravou výstavby telekom. sítě HFC Podolí budou od 6. dubna
do 8. června probíhat výkopové práce
na chodnících v ulicích Jeremenkova, Gončarenkova, Za Skalkou, Na Zvoničce, V Podhájí, Dvorecká a Terasovitá. Kontakt: p. Nemeškal, AB one s. r. o, tel.: 602 697 285.

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
Ve čtvrtek 12. února proběhlo na radnici v Nuslích vítání nových občánků MČ Praha 4. Vítal starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice), poděkování za pěvecké vystoupení patří dětem z Mateřské školy Trojlístek a střední škole Kavčí hory.
Přivítáni byli: Jan Fleischman, Sofie
Štěpánková, Josefína Jarolímová, Miroslav Houška, Christian Beriša, Julie Ju-

PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ NA OBJEMNÝ ODPAD
DUBEN 2015

STANOVIŠTĚ BIOKONTEJNERŮ
Kontejnery hradí MČ Praha 4 a jsou určeny pouze
pro rostlinný bioodpad (např. tráva, listí a větve).

Rosečská 1736/15

11. 4. 9.00–12.00

Jižní IX x Jihozápadní V 11. 4. 9.00–12.00

rášková, Stella Holcová, Anna Nováková, Lukáš Raboch, Jakub Macků, Victoria Isabel Omaña Gudiño,
Jakub Kužela, Michal Dibďák, Anežka
Hornová, Petr Heřmanovský, Vojtěch
Pokorný, Tereza Koubová, Barbora Dvořáková, Anna Hamplová a Filip Kisvetr.
Veronika Sekyrová,
odbor kancelář starosty

Stanoviště

Zavezení:

den hodina

Stanoviště

Jivenská x Adamovská

01

16:00–20:00

Klánova x U Vodotoku

16

16:00–20:00

01

16:00–20:00

Podolská x K Vysoké cestě

16

16:00–20:00

01

16:00–20:00

U Habrovky x U Krč. vodárny

17

16:00–20:00

Zapadlá x Zelený pruh

11. 4. 9.00–12.00

Ctiradova x Mečislavova

Nad Lesem č. or. 10

11. 4. 13.00–16.00

Zálesí x Sulická

Zavezení:

den hodina

Mezi Lysinami x
11. 4. 13.00–16.00
V Mok- řinách (u separu)

Pod Terebkou (nad schody)

02

16:00–20:00

Plamínkové (u garáží)

17

16:00–20:00

Nad Pískovnou x Přechodní

02

16:00–20:00

Jiskrova x Na Mlejnku

17

16:00–20:00

Jeremenkova x Sitteho

11. 4. 13.00–16.00

Pod Děkankou x Nad Spádem

02

16:00–20:00

Podolská x U Vápenné skály

17

16:00–20:00

Ve Studeném x Skaláků 12. 4. 9.00–12.00
(u separu)

Mezivrší x Nad Šálkovnou

03

16:00–20:00

Kamenitá

20

16:00–20:00

Korandova
x Havlovického

12. 4. 9.00–12.00

Vavřenova

03

16:00–20:00

Branická x K Ryšánce

20

16:00–20:00

Jeremenkova x Sitteho

03

16:00–20:00

Jílovská (u Údolní)

20

16:00–20:00

Nad Pískovnou
x Přechodní

12. 4. 9.00–12.00

Pod Lysinami 2 (u trafačky č. TS 5178)

03

16:00–20:00

Na Květnici (u tříděného odpadu)

21

16:00–20:00

Lukešova x Borova

12. 4. 13.00–16.00

Klánova x Na Dubině

12. 4. 13.00–16.00

V Křovinách x Gončarenkova (u separu)

12. 4. 13.00–16.00

Zelený pruh x Za Pruhy (u parkoviště)

03

16:00–20:00

Sdružení x Nad Studánkou

21

16:00–20:00

U Pernštejnských x Družstevní

07

16:00–20:00

Horáčkova x Bartákova

21

16:00–20:00

Družstevní ochoz x Zdařilá

07

16:00–20:00

Pod Vršovickou vodárnou III.

22

16:00–20:00

V Zálomu x Na Jezerce

07

16:00–20:00

Sinkulova x Na Klikovce

22

16:00–20:00

Zelený pruh x Za Pruhy 18. 4. 9.00–12.00

Zapadlá x Zelený pruh

07

16:00–20:00

Baarova (u školy)

22

16:00–20:00

Psohlavců x Ohnivcova

18. 4. 9.00–12.00

Halasova x U Strže

08

16:00–20:00

Na Zlatnici x Na Podkovce

23

16:00–20:00

Družstevní ochoz
x Zdařilá

18. 4. 9.00–12.00

K Výzkumným ústavům

08

16:00–20:00

V Hodkovičkách x Jitřní

23

16:00–20:00

Mikuláše z Husi

08

16:00–20:00

Pod Jalovým dvorem

23

16:00–20:00

Pod Dálnicí č.1

08

16:00–20:00

Lukešova x Bohrova

24

16:00–20:00

Pekárenská (pod svahem)

09

16:00–20:00

Bítovská

24

16:00–20:00

Valtínovská x Hornokrčská

09

16:00–20:00

Psohlavců x Věkova

24

16:00–20:00

Pod Višňovkou

09

16:00–20:00

Ružinovská x Kukučínova

24

16:00–20:00

Michelská x U Michelského mlýna

10

16:00–20:00

Nad Havlem x U Krčského nádraží

24

16:00–20:00

Murgašova

10

16:00–20:00

Na Líše x Na Novině

27

16:00–20:00

Zachova x Nad Svahem

10

16:00–20:00

Jihlavská (proti garážím)

27

16:00–20:00

Korandova x Havlovického

10

16:00–20:00

Jihozápadní V. x Jižní IX.

27

16:00–20:00

Žilinská

13

16:00–20:00

Sládkovičova

28

16:00–20:00

Vrbova (u garáží)

13

16:00–20:00

Mirotická x Čimelická (u ul. Novodvorská) 28

16:00–20:00

Lopatecká x Doudova

13

16:00–20:00

Na Chodovci (parkoviště proti škole)

16:00–20:00

Na Vrstvách x Pod Pekařkou

13

16:00–20:00

Fillova x Rabasova

29

16:00–20:00

Herálecká I. x Pacovská

14

16:00–20:00

Jižní XVI.

29

16:00–20:00

Kotorská (u jeslí)

15

16:00–20:00

Choceradská x Senohrabská

29

16:00–20:00

Zachova x Nad Svahem 18. 4. 13.00–16.00
Doudova x Na Lysině

18. 4. 13.00–16.00

Na Zlatnici
x Na Podkovce

18. 4. 13.00–16.00

Severovýchodní IV
x Severní IV

19. 4. 9.00–12.00

Na Kačerově
x Kačerovská

19. 4. 9.00–12.00

Údolní – parkoviště

19. 4. 9.00–12.00

Nad Nuslemi x V Luhu

19. 4. 13.00–16.00

V Zátiší
x Na Dlouhé mezi

19. 4. 13.00–16.00

Nad Koupadly x
Nad Zátiším (u separu)

19. 4. 13.00–16.00

V Hodkovičkách x Jitřní 25. 4. 9.00–12.00
Kamenitá

25. 4. 9.00–12.00

U Krčské vodárny
x Krčská

25. 4. 9.00–12.00

28

Boleslavova x Božetěchova

15

16:00–20:00

Severovýchodní IV. x Severní IV.

29

16:00–20:00

15

16:00–20:00

Viktorinova

30

16:00–20:00

Vlnitá x Nad Křížkem

25. 4. 13.00–16.00

Nad lesním divadlem x Němčická

Paprsková x V Kole

25. 4. 13.00–16.00

Pod Krč. lesem x V Jehličí

15

16:00–20:00

Ohradní x Na Křivině

30

16:00–20:00

Zálesí x U Lesa

25. 4. 13.00–16.00

Vzdušná x Na Rovinách

16

16:00–20:00

Podolská x Pravá

30

16:00–20:00
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MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
DUBEN 2015
Trasa A
st 29. 4.

1. křižovatka ul. Čestmírova x Mečislavova

15.00–15.20

2. křižovatka ul. Jivenská x Adamovská

15.30–15.50

3. ul. Družstevní ochoz č.1153/11

16.00–16.20

4. ul. Baarova č. 360/24 (u školy)

16.40–17.00

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

17.10–17.30

6. Roztylské nám. č. 369/32

17.40–18.00

7. Jižní nám. č. 970/9

18.10–18.30

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

18.40–19.00

Trasa B
čt 30. 4.

1. Nedvědovo nám. č. 140/13 (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 č.1162/2a x Jeremenkova (parkoviště) 16.30–16.50
5. křižovatka ul. Milevská x Pujmanové č. 1218/10 (parkoviště)

17.00–17.20

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

17.30–17.50

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

18.00–18.20

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

18.30–18.50

Trasa C
čt 9. 4.

1. křižovatka ul. Za Skalkou č. 1593/3 x Kovriginova

15.00–15.20

2. ul. Zelený pruh č.1221/28

15.30–15.50

3. ul. Ke Krči č. 517/32 (u Dominikánského dvora – Penny Market) 16.00–16.20
4. křižovatka ul. Na Zemance č. 1706/5 x Na Usedlosti

16.30–16.50

5. křižovatka ul. Dolnokrčská č. 1966/54 x Na Staré vinici

17.00–17.20

6. křižovatka ul. Krčská x Tilschové č. 1082/2

17.30–17.50

7. křižovatka ul. U Krčské vodárny x U Habrovky

18.00–18.20

8. křižovatka ul. Hornokrčská x Rodvinovská

18.30–18.50

Trasa D
čt 9. 4.

1. ul. Jitřní č. 185/6 (u školy)

15.00–15.20

2. křižovatka ul. Havlovického x Vítovcova č. 268/28 (u garáží)

15.30–15.50

3. křižovatka ul. Skaláků x Mikuleckého

16.00–16.20

4. ul. Novodvorská č. 418/145

16.30–16.50

5. křižovatka ul. Na Větrově x U Lesa

17.00–17.20

6. křižovatka ul. Višňová x Nad Havlem

17.30–17.50

7. křižovatka ul. Štúrova x V Štíhlách (v blízkosti křižovatky)

18.00–18.20

8. křižovatka ul. Pasteurova x Trnková

18.30–18.50

Trasa F
st 1. 4.

1. křižovatka ul. Ružinovská x Pod Krčským lesem

15.00–15.20

2. křižovatka ul. U Zátiší x Pod Lysinami (u trafostanice)

15.30–15.50

3. křižovatka ul. Podolská x K Vysoké cestě

16.00–16.20

4. křižovatka ul. Hudečkova č. 1091/1 x Kubištova (parkoviště)

16.30–16.50

5. křižovatka ul. Ohradní x Michelská

17.00–17.20

6. křižovatka ul. Na Veselí x soudní

17.30–17.50

7. ul. Žateckých u č. 1169/11

18.00–18.20

8. křižovatka ul. Podolská x Nedvědovo náměstí č. 1164/14

18.30–18.50

HARMONOGRAM BEZPLATNÉHO ŠTĚPKOVÁNÍ
MČ Praha 4 i v letošním roce zajistila pro občany žijící na jejím území bezplatné
štěpkování dřevního odpadu do průměru 13 cm (např. větve ze stromů či keřů bez
drátků a provázků). Nenoste větve na stanoviště po uvedeném termínu, předejdete
tak zbytečně neekonomicky vynaloženým nákladům na jejich odstranění.

Oblast PODOLÍ
11. dubna
09.00–09.30 h.
ul. V Křovinách x Srázná
09.45–10.15 h.
ul. V Ondřejově x Na Vrstvách
10.25–11.00 h.
ul. Doudova x Na Lysině (u podolského hřbitova)
13.00–13.30 h.
ul. Pod Děkankou (u garáží)
13.45–14.15 h.
ul. Na Zlatnici x Na Podkovce
14.25–15.00 h.
ul. U Vápenné skály x U Kublova
Oblast NUSLE a MICHLE
11. dubna
09.00–09.20 h.
ul. Nad Nuslemi x V Luhu
09.30–09.50 h.
ul. U Družstva Repo
10.00–10.20 h.
ul. Družstevní ochoz (u mateřské školky)
13.00–13.20 h.
ul. Psárská x Hadovitá (u garáží)
13.30–13.50 h.
ul. Pekárenská x Pobočná (pod svahem)
14.00–14.20 h.
ul. Na Kačerově x Kačerovská
14.30–14.50 h.
ul. Na Záhonech x Na Líše
Oblast KRČ a LHOTKA
18. dubna
09.00–09.30 h.
ul. U Krčské vodárny x Pecharova
09.40–10.10 h.
ul. U Krčské vodárny x U Habrovky
10.20–10.50 h.
ul. Nad Pískovnou x Přechodní
13.00–13.30 h.
ul. Nad Havlem x Višňová
13.40–14.10 h.
ul. Zálesí x K Novému dvoru
14.20–14.50 h.
ul. Slepá II. u č. p. 248 (parčík)
15.00–15.30 h.
ul. Slepá I. u č. p. 192 (parčík)
Oblast KRČ a BRANÍK
18. dubna
09.00–09.30
ul. Na Staré vinici x Točitá
09.40–10.10
ul. Dolnokrčská x Nad Obcí I.
10.20–10.50
ul. Nad Křížkem
13.00–13.30
ul. Nad Vinohradem x Pod Svahem
13.40–14.10 h.
ul. Na Rozhledu x Jasná II.
14.20–14.50 h.
ul. Zapadlá x Zelený pruh
15.00–15.30 h.
ul. V Podhájí x Za Skalkou
Oblast ZÁBĚHLICE
25. dubna
9.00–9.20 h.
ul. Severovýchodní VI. x Severní II.
9.30–9.50 h.
ul. Roztylské náměstí (parkoviště pod pomníkem)
10.00–10.20 h.
ul. Severozápadní V – sokolovna
10.30–11.00 h.
ul. Severní XI. (parkoviště u autoservisu)
11.40–12.00 h.
ul. Jižní XVII. – u trafostanice
13.00–13.20 h.
ul. Nad Sady (pod dětským hřištěm)
13.30–13.50 h.
ul. Jižní IX. (nad schody ke stanici metra Roztyly)
14.00–14.20 h.
ul. Jihovýchodní IX. x Jižní III.
14.30–14.50 h.
ul. Jihovýchodní IV. x Jižní III.
15.00–15.20 h.
ul. Jižní IV. – pod ZŠ
Oblast HODKOVIČKY a LHOTKA
25. dubna
9.00–9.20
ul. Ve Lhotce (u sběrny)
9.30–9.50
ul. U Vodotoku x Klánova
10.00–10.20
ul. Na Výspě x Polední
10.30–11.00
ul. Údolní (parkoviště)
11.40–12.00
ul. Nad Údolím x Nad Lesem (u č. p. 162 a 214)
13.00–13.20
ul. V Lučinách x Na Dlouhé mezi
13.30–13.50
ul. V Mokřinách x V Dubinách
14.00–14.20
ul. Nad Lesem č. p. 119 a 129 (náměstíčko)
14.30–14.50
ul. Ohnivcova x Psohlavců
15.00–15.20
ul. Psohlavců x Věkova
15.30–15.50
ul. Ve Studeném x Vostrého
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VAŠE DOPISY – NAŠE ODPOVĚDI
Tímto se do obsahu časopisu vrací dopisová rubrika čtenářů, o kterou jste si žádali. Budeme rádi za zaslané dotazy,
připomínky, pochvaly i kritiku na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz, popř. na adresu: MČ Praha 4, sekretariát
starosty, Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4.
Vážená redakce,
velice rád čtu vaše noviny / váš časopis Tučňák. Mám radost z toho, co se u nás v Praze 4
podaří, resp. jsem smutný z toho, co se nepovedlo. U vás se nebojíte ani jednoho, ani druhého. Umíte pochválit i vytknout chyby a poukázat na nešvary i správná rozhodnutí.
Proto vám v příloze posílám pro informaci
a případné využití pár dokumentů, které se týkají připravované výstavby Rezidence Jeremenkova,
na průsečíku ulic Nad Cihelnou, Dvorecká a Jeremenkova (Podolí), a to včetně mé osobní písemné prosby, kterou jsem dnes na ÚMČ Praha 4
předal k rukám starosty ÚMČ Praha 4.
Z přiložených dokumentů jasně vyplývá, že
se bude jednat v případě její realizace o stavbu
naprosto se do lokality nehodící, a je až s podivem, že ji stavební odbor ÚMČ Praha 4 v takovém rozsahu pro tento pozemek parc. č. 1654
k. ú. Podolí, povolil!
Vím, že mně a dalším obyvatelům této části
nového Podolí, kteří se stavbou, zdůrazňuji,
v tomto rozsahu a velikosti (čtyřpodlažní dům!)
nesouhlasí, asi nemůžete pomoci. To na jedné
straně. Na druhé straně si ale myslím a věřím,
že tisk - noviny mají svoji sílu a ještě mohou realizaci této megalomenské stavby zabránit či
projekt ovlivnit.

Horálka. Od 4. 7. 2013 probíhalo územní řízení,
které dne 7. 2. 2014 stavební úřad skončil a vydal rozhodnutí o umístění stavby a 15. 12. 2014
nakonec vydal stavební povolení. Bohužel se
těchto řízení nikdo z vlastníků sousedních nemovitostí neúčastnil, nevznesl námitky a ani se
proti těmto rozhodnutím neodvolal. Jsou pravomocná, stavebník může stavět a ani pan starosta nemá právní důvod k tomu, aby stavbu
zastavil. Proto se na vás a na všechny občany
jako příslušná radní opět obracím, abyste sledovali, jaké parcely jsou ve vašem okolí volné,
a informovali se u nás na oddělení územního
rozvoje, zda tam již existuje nějaký stavební
záměr. Pak je také nutné sledovat úřední desku, kdy je řízení zahájeno, a dále naše webové
stránky, na nichž zveřejňujeme, kdy se bude
konat zasedání komise územního rozvoje a co
se na něm bude projednávat. Zasedání komise
jsou otevřená veřejnosti a vy na nich se svými
připomínkami a náměty budete vítáni. Prostě
potřebujeme, aby se veřejnost aktivně a včas
zajímala o své okolí. Pokud nemáte přístup na
internet, stačí, když napíšete či zavoláte.

Antonín Husák

V lednovém čísle Tučňáku byl inspirativní
článeček o zprovoznění nádraží na Kačerově.
Nemeškala jsem a jednoho dne toho využila jako penzistka-babička, která hlídá dvě malá
vnoučata, a vydala se vláčkem z Kačerova do
Modřan. Jaké bylo moje překvapení, když mi
průvodčí sdělil, že jsem vlastně černý pasažér.
Nakonec se smiloval a jako důchodkyni mi platbu i eventuální pokutu prominul. Asi by bylo
užitečné v nějakém příštím článečku o provozu

Vážený pane Husáku,
ve svém dopise žádáte pana starostu, aby zastavil výstavbu čtyřposchoďového domu Rezidence Jeremenkova, která již byla zahájena.
Jak jistě víte, projekt byl projednáván na radnici v době, kdy zde sedělo zcela jiné vedení.
Koncem roku 2012 s ním souhlasilo uzavřené
Kolegium architektů bývalého starosty Pavla

Alžběta Rejchrtová,
radní pro územní rozvoj a výstavbu MČ Praha 4

této nové linky se zmínit i o tom, že tam neplatí
stejná pravidla jako při jiné dopravě důchodců
a dětí po Praze. Ale vlastně ani nevím, kde
bych tu jízdenku měla zakoupit? Asi přímo
u průvodčího? Pro zajímavost dodávám, že jako
penzistka mohu jezdit příměstským autobusem
zdarma až na Hradištko pod Medníkem.
S. Bartošová

Z dotazu čtenářky není patrné, jakým jízdním dokladem se ve vlaku prokázala a kolik je
jí let. Pokud spadá do věkového pásma
od 60 do 64 let včetně, potřebuje pro cestu vlakem v rámci Pražské integrované dopravy
(PID) průkazku Senior 60—65, díky které získá
slevu 50 procent na jednotlivé jízdenky a předplatní časové jízdenky PID. Pokud je jí od
65 do 69 let včetně, potřebuje Opencard s nahranou aplikací za 120 korun, stejně tak v případě cestujícího od 70 let nahoru pak Opencard s nahranou aplikací za 120 korun. V současnosti se místo Opencard vydávají náhradní
papírové průkazky. V každém případě se ve
vlaku nedá jet bez platného jízdního dokladu.
Pokud potřebujete podrobné informace, doporučuji se obrátit na pracovníka zákaznického
nebo informačního centra organizace ROPID.
Jiří Bodenlos,
zástupce starosty pro dopravu MČ Praha 4

KONEC TÁPÁNÍ
V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU
Potřebujete vyložit nový občanský zákoník?
Přijďte 17. 5. v 16.30 hod. do kostela Panny Marie Královny míru na Lhotce, kde vám JUDr. Jiří
Gorčík pomůže v rámci farní akademie vyznat
se v nových zákonech.

PROVOZOVNA PRAHY 4
ZA ROK 2014
Pod záštitou starosty MČ Praha 4 proběhl
další ročník soutěže Provozovna Prahy 4,
ve které občané svými hlasy rozhodli o nejoblíbenějších provozovnách na území naší městské
části.
Nyní vám představujeme Kavárnu–cukrárnu
v KC Novodvorská, která zvítězila v kategorii
hostinská činnost.

SC-350404/01
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FARMÁŘSKÉ TRHY NA SPOŘILOVĚ
SLIBUJÍ I ZÁBAVU
Svou čtvrtou sezonu odstartovaly farmářské
trhy na spořilovském Roztylském náměstí. Konají se každou sobotu do 14 hodin a organizátoři předložili veřejnosti ideu pořádání dvou zajímavých akcí v každém měsíci. Lidé, kteří si přijdou na trh pro zeleninu, jogurty, sýry, pečivo,
maso, džusy, uzeniny a další farmářské dobrůtky, tak získají nejen možnost dobrého nákupu,
ale i zábavu pro sebe a děti. Na své si například
postupně přijdou milovníci jazzu, folku, etnohudby a mnoha dalších žánrů. Pro děti se připravuje maškarní rej, velký zábavný útěk na
prázdniny, divadélko na náměstí i jiné atrakce.
V sobotu 4. dubna proběhne Velikonoční zábava s kraslicemi, vajíčky, báječnými jarními
bramborami s ochucenými tvarohy a dalšími delikatesami a koncem měsíce (so 25. 4.) generál-

ka na magickou Filipojakubskou noc.
V sobotu 9. května
bude oslava Dne vítězství a ukončení 2. světové války, a to zejména
pojídáním pelmeňů současně s apple pies (jablkovými koláči) nebo borščů s hamburgery. Možná přijede i bojový jeep a rozhodně zazní skladby Glena Millera.
V sobotu 16. května ve spolupráci s neziskovkou Slowfood organizátoři zopakují Restaurant
Day s oslavou domácí kuchyně a soukromých
receptů. Každý může sousedům, známým i neznámým na trhu navařit podle své chuti a iniciativy oblíbená jídla a podělit se o recept.

POMOZTE UKLIDIT KOUPALIŠTĚ LHOTKA
U příležitosti oslav Dne Země bylo MČ Praha 4 vybráno k úklidu území v areálu koupaliště
Lhotka. Sraz dobrovolníků je 25. 4. v 8.45 hod. před areálem koupaliště u zastávky MHD Lhotka
č. 150 a 139. Rukavice a pytle obdržíte na místě. Info na e-mailu: eva.simkova@praha4.cz.

VÝSTAVA PŘIBLIŽUJE FILMOVÉ HVĚZDY
Filmové muzeum v Branické 71 nabízí až do
konce dubna výstavu o herečkách Haně Vítové,
Lídě Baarové a herci Járu Kohoutovi. Navštívit
ji můžete každou středu od 10 do 18 hodin za
vstupné 20 Kč. Další plánovaná výstava přiblíží
herecké duo Voskovec a Werich.
Ve stejném termínu probíhá i nákup a prodej
filmových fotografií, kamer vyrobených od roku
1900, promítaček, fotoaparátů a filmových publikací. Info na tel.: 606 112 000.
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TELEFONICKÉ KONTAKTY NA MČ PRAHA 4:
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800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty),
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory).

Česká společnost ornitologická vyhlásila výtvarnou soutěž Ptačí zahrada. Zúčastnit se mohou děti
do 16 let, které zároveň do 21. června 2015 zadají
pozorování stěhovavých ptáků na www.springalive.
net. Na výherce čeká
dalekohled, předplatné
časopisu Naše příroda,
zpívající plyšoví ptáci
a další zajímavé ceny.

SOUTĚŽTE
A VYHRAJTE
VOUCHERY DO ŘEZNICTVÍ
Společnost MeatPoint otevřela Full Store, nové a plnohodnotné řeznictví v pankrácké ulici K Sídlišti 11. Vedle
českého bio hovězího masa zde zákazníci najdou od
pondělí do soboty také širokou nabídku uzenin, salámů, šunek, paštik, domácích párků, farmářských kuřat
a klobásek. Hlavní je samozřejmě nabídka vyzrálého
hovězího masa, které je možné nakrájet, naporcovat či
namlít přesně podle přání zákazníků. Kvalitní vyzrálé
bio hovězí maso pochází z masných plemen Aberdeen
Angus, Simentál a Český strakatý skot, která jsou chována na volné pastvě na úpatí Krušných hor v příjemném prostředí eko farmy.

■ HANA VÍTOVÁ patřila ve své době k našim nejpůvabnějším herečkám. Foto: archiv

INFORMAČNÍ CENTRA ÚŘADU MČ PRAHA 4:

Měsíčník MČ Praha 4
zdarma do schránek

POZORUJTE PTÁKY,
VYHRAJTE CENY
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Šéfredaktor:
Martin Dudek,
tel.: 774 820 075
e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz
Inzertní manažer:
Renáta Čížková,
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Písemné připomínky, názory a podněty: Tučňák, Na Poříčí 8,
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SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Jak se jmenuje obec s jatkami, ze kterých
putuje maso do pankráckého řeznictví?

a) Dlouhá Ves

b) Tetín

c) Kámen

Nápověda na www.meatpoint.cz.
Odpovědi zasílejte na e-mail:
martin.dudek@ceskydomov.cz do 10. dubna 2015.
Voucher v hodnotě 500 Kč získá 11., 33. a 55. správná
odpověď.
VÝHERCI Z BŘEZNOVÉHO ČÍSLA:

(správná odpověď a – 1992): Vladimír Fišer, Jiřina Šnajdrová a Daniela Černá. Gratulujeme!

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

MUZIKÁL

Hlavní mediální partner

HUDBA/LIBRETO

KOLLER KODYM DVORÂÁK P. B. CH. / BELKO

VEÂTSÂÍ
NEZÂ MALÉ
MNOZÂSTVÍ LÁSKY

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

SC-350285/16

www.hdk.cz
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Turné k příležitosti 70. výročí

osvobození a ukončení 2. světové války

EUROPEAN TOUR 2015

17. 10. 2015 PRAHA TIPSPORT ARENA, 15:00 A 20:00
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www.landa2015.cz
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