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ROČNÍK XXIV

Běžecká škola
Prahy 4
slaví úspěch!
ČTĚTE NA STR. 8–9

M A G A Z Í N 1 3 7 T I S Í C O B Y VAT E L
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4
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Příměstské tábory
v Oáze Říčany jsou velmi oblíbené

Oáza Říčany pořádá pravidelně ve svém areálu během letních prázdnin oblíbené příměstské tábory.
Tábory mají dlouholetou tradici a pořadatelé mohou nabídnout velké
zkušenosti. První tábory byly organizovány v létě 2004 a od té doby
se konají každé léto. Areál Oáza Říčany nabízí profesionální sportovní
zázemí. V případě deštivých dní se program koná v tenisové hale,
tělocvičně a v horní restauraci, kde mají děti zázemí. Zajištěno je kvalitní celodenní stravování (2x svačina, ovoce a oběd) a pitný režim.

JAK VYPADÁ CELODENNÍ PROGRAM
Rodiče mohou své děti přivést ráno od 7.45 do 8.30 hod. a odpoledne
si je vyzvednout od 16.00 do 18.00. Během této doby je pro děti
připraven bohatý program, který je zaměřen zejména na pohybové
aktivity a sportování. Program probíhá pod vedením kvalifikovaných
trenérů a jejich asistentů. Děti jsou rozděleny do skupin (5 až 8 dětí
ve skupině) a postupně během dne „rotují“ po stanovištích jako je
výuka tenisu, venkovní bazén, jízda na kole (není povinná), stolní tenis, míčové hry a další herní a sportovní činnosti.
Tábor je určen pro děti od 5 let až do 15 let.
Pro letošní prázdniny je vypsáno 9 „týdenních“ termínů (vždy pondělí
až pátek). 30. 6.–4. 7., 7. 7.–11. 7., 14. 7.–18. 7., 21. 7.–25. 7.,
28. 7.–1. 8., 4. 8.–8. 8., 11. 8.–15. 8., 18. 8.–22. 8., 25. 8.–9. 8.
Cena za týdenní turnus je 3250 Kč (možná účast i jeden nebo více
dnů za 650 Kč/den). Zajímavá je určitě sleva 500 Kč, která je určena
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všem dětem, které navštěvují tenisovou školu Oáza. Slevy poskytujeme také při účasti dvou a více sourozenců nebo účasti na více turnusech. Slevy se nesčítají, maximální možná sleva je ve výši 500 Kč/celý turnus.
Bližší informace k příměstským táborům mohou čtenáři najít na
našich webových stránkách www.oazaricany.cz nebo v recepci
na tel.: 323 601 170.
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slovostarosty
v oblasti sportu, tělovýchovy a využívání volného
času dětí a mládeže, v kultuře a umění, v oblasti
sociální, zdravotní, životního prostředí a podpory
rodinné politiky. V prvním a druhém kole
grantového řízení tak letos rozdělíme pomoc
ve výši přesahující 17 milionů korun.
Jak možná víte, letos jsme uspořádali v pořadí
již čtvrtý ročník sportovní akce 4x4 letní hry
Prahy 4. Velmi mne potěšil zájem školáků,
vždyť soutěží ve více než deseti sportovních
disciplínách se letos zúčastnilo téměř dva tisíce
žáků ze základních škol z naší městské části.
Sportovní hry se u nás stávají opravdu dobrou
tradicí, i to je dobrá zpráva, protože potvrzuje,
že sport děti baví i dnes, v éře počítačů, chytrých
mobilních telefonů a tabletů. Sportování dětí
bude Praha 4 nadále podporovat, protože
význam sportu je pro zdravý rozvoj dětí nesporný a sportování je tou nejlepší prevencí negativních sociálních jevů.

Vážení čtenáři,
vážení spoluobčané,
jsem rád, že se s vámi na úvod mohu podělit
o dobrou zprávu. Zastupitelstvo naší městské
části schválilo podporu organizacím působícím

Na závěr mi ještě dovolte krátkou vzpomínku.
V minulých dnech jsem se zúčastnil několika
pietních aktů a při těchto příležitostech jsem
si znovu uvědomil, jak málo toho dnešní
generace ví o době nesvobody, nacistické
okupaci i komunistickém režimu. Chci proto
opakovaně apelovat na rodiče, aby s dětmi
o událostech, které ovlivnily mnoho lidských
osudů a často celé rodiny, mluvili, aby jim
připomínali, jak snadné bylo svobodu ztratit
a jak obtížně a za cenu jakých obětí ji bylo
třeba znovu vybojovat.
Pavel Caldr,
starosta městské části Praha 4

Vážení čtenáři, v červnu pořádáme další
Pesfest – báječný den pro psa a rodinu.
V loňském roce jsme ho v Parku Družby pořádali
poprvé, měl u vás velký úspěch, a proto jsme se
rozhodli v něm pokračovat a snad tím založit
v Praze 4 novou tradici. Na tuto akci vás co
nejsrdečněji zvu.

Obsah
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Předsedkyní Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality
MČ Praha 4 je již tři roky radní Lucie Michková. Za svůj
hlavní cíl si vytkla co nejvíce eliminovat pouliční kriminalitu v našich ulicích. Jak se jí nelehká práce daří?

5

Praha 4 rozdělí granty ve výši 17 milionů korun. Již jen
do července lze podávat podněty k tvorbě Metropolitního
plánu.
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Na třech místech Prahy 4 – na nám. Generála Kutlvašra,
u zpravodajského pomníku na Jezerce a na Národním
hřbitově na Roztylském náměstí – si zástupci radnice,
váleční veteráni a političtí vězni, sokolové, skauti a další
připomněli 69. výročí ukončení druhé světové války
a Pražského povstání. Komise Rady MČ Praha 4
s názvem Místní agenda 21 má za sebou 1,5 roku práce.
Jejím hlavním posláním je uplatnit principy udržitelného
rozvoje v místních podmínkách.
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Starosta Pavel Caldr jednal se zástupci občanského
sdružení Křoviny o využití pozemků v blízkosti
Jeremenkovy ulice, které v minulosti užívala místní
základní škola. Zastupitelka Drahoslava Krejčová
představuje Thomayerovu nemocnici jako klíčové
zdravotnické zařízení, a to nejen pro obyvatele Krče.
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Martin Dvořák se původně vrcholově věnoval plavání
a v roce 1980 startoval na olympijských hrách v Moskvě.
Poté přesedlal na triatlon a stal se prvním Čechem, který
ho zvládl pod 9 hodin. Na olympiádě v Sydney v roce
2000 dovedl triatlonistu Jana Řehulu k bronzové medaili
a momentálně se živí jako organizátor sportovních akcí,
kterých má ročně na kontě kolem osmdesáti. Jeho tým
pořádá ve spolupráci s naší městskou částí i Běžeckou
školu Prahy 4.
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O podrobnostech k rozpočtu a financování základních
a mateřských škol v letošním roce informuje zastupitel
Petr Horálek, předseda Komise pro výchovu, vzdělávání
a rodinnou politiku. Zastupitel Olgerd Pukl představuje
práci Komise bytové politiky.

11

Co v rozhovoru (nejen) o Praze 4 prozradil primátor
Prahy Tomáš Hudeček?

Další zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 4
se uskuteční ve středu 18. června
od 10.00 hodin
v sále Nuselské radnice.
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témaměsíce
„VÁŽNÉ PŘESTUPKY
UŽ NEBUDEME TOLEROVAT!“
říká radní Lucie Michková.
Předsedkyní Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality MČ Praha 4
je již tři roky radní Lucie Michková (ODS). Za svůj hlavní cíl si vytkla
eliminovat pouliční kriminalitu. Takový boj se sice zdá být nekonečný,
ale díky spuštění unikátního projektu ve formě úzké spolupráce státní
a městské policie a Úřadu Prahy 4 a současnou intenzivní komunikací
se spoluobčany se zdá, že se blýská na lepší časy.
Snížit běžnou pouliční kriminalitu není právě
jednoduché. Jak se vám toto předsevzetí daří
plnit?
Na úvod musím říci, že by mělo být v našem
životě naprostou samozřejmostí cítit se bezpečně.
Všichni chceme posílat děti do školy s jistotou, že
se v pořádku vrátí domů a že svůj volný čas tráví
v bezpečí. Všichni chceme ráno přijít k netknutému automobilu, v kočárkárně najít své jízdní kolo,
či nepřijít o zahradní nábytek na zahradě. Nedokážeme samozřejmě vše a okamžitě ovlivnit, jdu metodou postupných cílů. Zefektivnili jsme spolupráci mezi úřadem a policií, Praha 4 má jako první
společné hlídky městské a státní policie, Praha 4
zažívá rozsáhlé bezpečností akce zaměřené na
kontroly heren, zastaváren, ubytoven, večerek
a sběrných surovin, ale i osob.
Nepřizpůsobiví občané často nalézají útočiště
v různých squatech. Těm jste vyhlásila na území Prahy 4 nemilosrdnou válku. Klesá jejich
počet?
Každý squat řeším tak, jako kdyby byl vedle mého bydliště. Prostě musí zmizet. Ale bez pomoci
kolegů úředníků a policistů by se tolik nedařilo.
Odvádí skvělou práci a musím všem poděkovat.
Policie neúnavně vykazuje usídlené osoby do
doby, než se nám podaří squat zabezpečit. S nespolupracujícími majiteli objektů zahajujeme
správní řízení, pokuta zde může být až půl milionu korun. Naši obyvatelé prostě musí být v bezpečí. Tři roky řešíme squat ve spořilovské ulici
Žilinská. Podle posledního a doufám konečného
příslibu majitele dojde v létě, kdy má blízká mateřská škola prázdniny, k demolici objektu. Právě likvidujeme squat ve Lhotce v ulici Nad Koupadly,
trápí mě také nefunkční koupaliště Lhotka, které
skýtá velký prostor pro zabydlení nepřizpůsobiFoto. archív MČ Praha 4

Vlastník objektu Nad Koupadly
začal po urgencích úřadu objekt vyklízet.
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RADNÍ Lucie Michková podpořila dopravněbezpečnostní akci našich žáků
s názvem Smajlík.
Foto: Zdeněk Kříž

vých osob. V Braníku se nám podařilo vyčistit
„ranč“ naproti Branickému náměstí a obyvatelům
se významně ulevilo, v Přímětické dojde k rekonstrukci opuštěného objektu na školku.
Co považujete v oblasti bezpečnosti za největší
problém?
Jednoznačně drogovou scénu. Policejní kontroly
odhalují, že se do naší městské části stahují narkomané z celé republiky, kteří mají trvalé bydliště
mimo území Prahy. Jelikož sama bydlím v Nuslích,
velmi dobře znám realitu všedních dnů této čtvrti,
kde místní obyvatelé dlouhodobě protestují proti
centru poskytujícímu pomoc narkomanům, umístěném v blízkosti škol a dětského hřiště. Lidé sepsali petici a na 19. června připravili „tematické
odpoledne proti drogám“, které je určené nejen pro
obyvatele Nuslí a na které srdečně všechny zvu.
Jsem velmi ráda, že lidé projevují aktivitu, že chtějí
měnit vše k lepšímu a že se tak společně se mnou
podílejí na bezpečnějším životě.
Proč vám centrum, nabízející subutexovou
léčbu, tak moc vadí?
Při dnešní zhoršující se situaci není možné, aby
byla podobná centra umístěna v blízkosti dětského
hřiště nebo dokonce u školy, a není již možné,
aby v protidrogové politice nedošlo k systémovým
změnám. Drogově závislých a injekčních stříkaček
přibývá. Požádali jsme policii o posílení hlídek
v oblasti Nuslí a zajistili dva terénní programy pro
toxikomany, a to včetně úklidu stříkaček. Z dlouhodobého hlediska to však bezpečnost obyvatel
v celé Praze 4 neřeší.
Máte tedy nápad, jak našim rezidentům
pomoci?
Z mého pohledu je zásadním problémem fakt,
že pokutu za přestupek, například u osob závislých na drogách, které páchají protiprávní jednání
na našem území, stejně úřad nevymůže. Proto
jsme iniciovali projekt Dvakrát a dost!, který se
vztahuje na veškeré vážné přestupky. Recidivistům
bude uložena sankce zákazu pobytu na území
městské části Praha 4, a to je náš jasný vzkaz,
že se nebojíme exemplárních trestů. Pokud dojde
k maření úředního rozhodnutí, jedná se už
o trestný čin.
Naše občany také „pálí“ vykrádání vozidel.
Co s tím?
Problémové lokality jsou sice pod zvýšeným do-

zorem policistů a strážníků, ale ti nemohou být
všude. Jednou z forem ochrany by mohlo být oplocení stávajících parkovišť ve vlastnictví hlavního
města Prahy, ale sami rezidenti často zvažují, zda
toto vzhledem k finančním nákladům vůbec chtějí.
Navíc nám magistrát Prahy nepřidělil ani jedno
vhodné místo pro vybudování chráněného parkoviště. Navrhuji přenosné kamery, které nejsou
drahé a jsou velmi praktické. Ale je smutnou skutečností, že magistrát za poslední dva roky nezprovoznil v Praze jedinou novou bezpečnostní kameru, která by monitorovala kritická místa. Nedávno
jsem žádala o pouhé přesunutí kamery v Braníku
na jiný sloup, aby byl záběr kamery efektivnější,
a ani v tom magistrát nevyhověl…
Jak se stavíte ke snižování počtu heren na
území Prahy 4?
Jsem samozřejmě pro. Současná vyhláška obsahuje už jen 27 míst, kde je v Praze 4 povolen
hazard a týká se to i heren v hotelích. Při mém
nástupu do funkce jich bylo necelých dvě stě.
Magistrát Prahy je sice tvůrcem vyhlášky redukující herny, ale současně má právo veta. Praha 4
navrhla další provozovny ke zrušení, magistrát
však některé návrhy odmítl. A jelikož Ministerstvo
financí velmi dlouho vede správní řízení o ukončení provozu, fakticky nám z našich ulic ještě nezmizely. Také by se měl patřičně změnit tok peněz, ne
že zůstane většina z odvodů v magistrátní kase.
Peníze musí jít do našich sportovních klubů, divadel a spolků a na pomoc těm, kteří ji potřebují.
Drogy, hazard a pouliční kriminalita. Před
tím vším by měli být naši školáci důrazně
varováni…
Naprostý souhlas! Řídím se tím, že je přeci
mnohem jednodušší a levnější rizikům předcházet, než řešit jejich důsledky. S dětmi je potřeba
důsledně pracovat a prevence proti rizikovému
chování je musí doprovázet po celou dobu školní
docházky. Je to investice, která se sice zhodnotí až
za několik let, ale je ta nejlepší. Pořádáme například akci Smajlík, kdy školáci asistují policistům
v ulicích, komunikují spolu jako „parťáci“ a svými
obrázky odměňují či napomínají řidiče za jejich
chování za volantem. Na našem dopravním hřišti
se děti každoročně učí pohybu a chování na veřejných komunikacích. Pořádáme pro školní děti
tematické besedy s policisty a strážníky i další
akce, které je mají ochránit a pomoci najít tu
správnou a bezpečnou cestu v životě.
(md)
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aktuálně
PRAHA 4 ROZDĚLÍ GRANTY VE VÝŠI
17 MILIONŮ KORUN
Praha 4 podporuje organizace působící
v oblasti sportu, tělovýchovy a využívání volného času dětí a mládeže, v kultuře a umění,
v oblasti sociální, zdravotní, životního prostředí
a podpory rodinné politiky. V prvním a druhém
kole grantového řízení letos rozdělí pomoc ve
výši přesahující 17 milionů korun. Tuto podporu nedávno schválilo Zastupitelstvo městské
části Praha 4.
„Jsem rád, že zastupitelé schválili podporu
v navržené výši,“ uvedl starosta Pavel Caldr
a pokračuje: „Můžeme tak podpořit rozvíjení
sportovních a kulturních aktivit našich obyvatel, nestátní neziskové organizace, které

působí v oblasti sociální, zdravotní a rodinné
politiky.“ V prvním kole grantového řízení
bude v oblasti sportu, tělovýchovy a využívání
volného času dětí a mládeže, kultury a umění,
sociální, podpory rodinné politiky městské části
Praha 4 a v oblasti zdravotní a životního prostředí rozděleno 13 653 000 korun. Ve druhém kole
bude v oblasti sportu, tělovýchovy a využívání
volného času dětí a mládeže rozdělena částka
3 650 000 korun.
Městská část Praha 4 letos podpořila mj.
Dětské krizové centrum grantem na komplexní
interdisciplinární péči o děti týrané, sexuálně
zneužívané a z dysfunkčních rodin, dále Domov

Sue Ryder, podpořila
rodinná centra na území městské části, akci
Praha 4 hostí dechovStarosta Pavel Caldr
ku, divadla působící
v Praze 4, Spolek českých olympioniků městské
části Praha 4, pořádající sportovní akce s důrazem na zapojení dětí a mládeže formou propagace olympijské myšlenky a tělovýchovnou
jednotu Orion Praha a její provoz hipoterapie.
„Ve druhém kole podpořila všechny tělovýchovné jednoty, které podaly žádost o grant,“
podotkl předseda Komise grantové a zastupitel
Karel Šplíchal (ČSSD).

JEŠTĚ DO ČERVENCE LZE ZASLAT
PODNĚTY K METROPOLITNÍMU PLÁNU
Institut plánování
a rozvoje hl. m. Prahy
jako zpracovatel nového
územního plánu hl. m.
Prahy – tzv. MetropolitMilan Mikunda,
ního plánu – zveřejnil
radní MČ Praha 4
na svých webových
stránkách první část „konceptu odůvodnění“
Metropolitního plánu. Tím byla zahájena předběžná diskuse o metodice plánu, o možnostech
návrhu a o způsobu možných řešení problémů
Prahy. „Jsme rádi, že jsme se alespoň zčásti
zbavili nejistoty, jak asi bude Metropolitní plán
vypadat a můžeme vypracovávat specifikaci po-

žadavků městské části Praha 4 pro jednotlivá
dílčí území,“ uvedl Milan Mikunda, radní pro
územní rozvoj Prahy 4.
„Všem, kteří se zajímají o budoucí rozvoj
Prahy, doporučuji navštívit portál územního
plánování hl. m. Prahy www.uppraha.cz
a www.iprpraha.cz/metropolitniplan, kde jsou
zveřejněny dosud zpracované dokumenty
k připravovanému Metropolitnímu plánu,“
doplňuje radní Milan Mikunda.
Návrh Metropolitního plánu by měl být podle
dostupných informací zpracován asi ve druhém
pololetí příštího roku, kdy bude zveřejněn a bude zahájeno projednávání. Komise rozvoje Rady

městské části Praha 4 zpracovává podněty, které
byly zaslány městské části Praha 4 s ohledem
na zveřejněné dokumenty. „Rád bych vyzval
všechny zájemce z řad obyvatel Prahy 4, kteří
ještě neposlali své podněty k územnímu plánu
a k lokalitám v naší městské části, aby využili
příležitosti a poslali do 30. července náměty pro
další zpracovávání požadavků městské části
Praha 4 k Metropolitnímu plánu,“ uzavírá radní
Milan Mikunda.
Náměty lze poslat poštou na adresu: Úřad
městské části Praha 4, oddělení územního
plánu, Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4
nebo na e-mail: bohuslava.adamova@praha4.cz.

MĚNÍME MĚSTSKOU ČÁST, ABY SE NÁM TU ŽILO LÉPE
V Praze 4 se pořád něco děje. Dobře je to vidět například na obnově Roztylského náměstí
na Spořilově. Jeho obnova nyní spěje do závěrečné fáze. Městská část jako investor stavebních prací plánuje dokončení úprav do konce
června. Závěrečná etapa zahrnuje rekonstrukci
parkových ploch mezi novým dětským hřištěm
a komunikací pod pietním místem. Zde budou
provedeny terénní úpravy, dokončen závlahový
systém a především instalován vodní prvek.
Náměstí tak prokoukává do nové krásy. Navíc
se zde každou sobotu konají farmářské trhy,
které sem lákají řadu obyvatel a návštěvníků
Spořilova za domácími potravinami a jsou vítaným zpestřením a rozšířením nabídky ze supermarketů a obchodních center. Jsem rád, že
si tato akce našla na Roztylském náměstí stálé
místo, a stává se tak součástí zdejšího koloritu.
Pokud bude potřeba, radnice bude farmářským
trhům pomáhat.
Samostatnou kapitolou obnovy náměstí je

kryt civilní obrany z válečných let, objevený
během budování dětského hřiště. Protiletecký
kryt nám částečně narušil plány při dokončení
třetí etapy. Z tohoto důvodu jsme museli například posunout rekultivaci trávníku na letošní
jaro. Byla by ovšem škoda nevyužít tohoto
objektu a jen tak jej zpětně zasypat. Naším
cílem je využít kryt k připomínce historických
událostí válečných let na území Spořilova.
Prioritou pro další roky bude oprava silničních
a pěších komunikací v rámci náměstí. V tomto
směru jednáme s hlavním městem Prahou
a Technickou správou komunikací, protože
záměr vyžaduje velký objem finančních prostředků. Věřím však, že se nám podaří ve spolupráci se zmíněnými subjekty dotáhnout tento
projekt k následné realizaci.
Další významnou změnou je úprava dopravního režimu v Podolí. Od začátku května se
z velkého počtu ulic staly jednosměrky. Radnice tím sledovala následující cíle: zvýšit bezpeč-

1. zástupce starosty Jiří Bodenlos
nost provozu, snížit provoz a v neposlední řadě
navýšit kapacitu parkovacích míst (je možné
zřídit šikmé stání). Prosím řidiče o trpělivost,
než si zvyknou na nová pravidla. Chápu, že
když je někdo zvyklý jezdit dlouhá léta určitou
cestou, nerad mění své zvyky. Obyvatelé této
poklidné oblasti, která má rezidenční charakter, ale jistě uvítají snížení provozu, který
s sebou přináší méně exhalací a snížení hladiny hluku.
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PIETNÍ AKTY PŘIPOMNĚLY
OBĚTI DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
Na třech místech Prahy 4 – na náměstí Generála Kutlvašra, u zpravodajského pomníku na
Jezerce a na Národním hřbitově na Roztylském
náměstí – si zástupci radnice, váleční veteráni
a političtí vězni, sokolové, skauti a další připomněli 69. výročí ukončení druhé světové války
a Pražského povstání. Pietní akty zorganizovala
městská část Praha 4.
„Na květnové protifašistické povstání může-

me být hrdi. Vytvořilo během jediného dne
z masy neozbrojených a pokořovaných občanů
mnohatisícovou armádu. To je skutečnost
hodná našeho obdivu,“ uvedl ve svém projevu
na Jezerce, kde se s německou armádou střetli
příslušníci Zpravodajské brigády, starosta Pavel
Caldr a pokračoval: „Povstání znamenalo zhroucení týlu německé armády Střed, disponujícím
milionem dobře vycvičených vojáků. Více než

1500 českých povstalců však v bojích zemřelo
a jen na území dnešní Prahy 4 bylo téměř 800
obětí. Vzpomeňme proto společně na ty, co padli, a v duchu jim poděkujme. Nezapomeňme
i na přeživší, kteří mají zásluhu na tom, že naše
země nebyla vymazána z mapy a že dnes pokračujeme v budování demokratického státu.“
(md)

Foto: Zdeněk Kříž
Foto: Zdeněk Kříž

U POMNÍKU ZPRAVODAJSKÉ BRIGÁDY NA JEZERCE se památce hrdinných bojovníků poklonili starosta Pavel Cadr a radní František Kadleček.

JIŽ 69. VÝROČÍ UKONČENÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY si u památníku na náměstí
Generála Kutlvašra připomněli zastupitel Jan Petr, 1. zástupce starosty Jiří
Bodenlos, senátorka Eva Syková a starosta Pavel Caldr.

PRAHA 4 SE STALA ČLENEM
NÁRODNÍ SÍTĚ ZDRAVÝCH MĚST
Komise Rady městské části Praha 4 s náAlena Nohejlová,
zvem Místní agenda
zastupitelka MČ Praha 4 21 (MA 21) má za sebou 1,5 roku práce.
Jejím hlavním posláním je uplatnit principy udržitelného rozvoje v místních podmínkách. Jak
se jí to daří?
V prosinci loňského roku byla MA 21 zaregistrována do databáze programu, kterou spravuje Ministerstvo životního prostředí ČR, kde
je MČ Praha 4 prozatím vedena v základní kategorii zvané „zájemci“. Po splnění předepsaných
kritérií bude v nejbližší době MČ Praha 4 zařazena do vyšší kategorie D – Start, kde se předpokládá organizační zajištění procesu MA 21.
Koordinátorkou MA 21 byla jmenována Eva
Šimková a byla začleněna do odboru kanceláře
starosty MČ Praha 4. Na základě usnesení komise následně Rada MČ Praha 4 schválila návrh
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členství MČ Praha 4 v asociaci Národní sítě
zdravých měst (NSZM), což potvrdilo i květnové
zastupitelstvo.
NSZM byla založena v roce 1994 a je asociací
municipalit v ČR. V současné době zastřešuje
117 měst, obcí, mikroregionů a krajů. Posláním
NSZM je podporovat kvalitu veřejné správy na
místní a regionální úrovni, zejména zaváděním
mezinárodně uznávaných standardů, jako je
projekt Zdravé město a MA 21. „Členství Prahy 4
bylo navrženo mimo jiné z důvodů potřeby posílit její možnost při získávání externích finančních zdrojů ze strukturálních fondů EU,“ říká
zastupitelka městské části Praha 4 a předsedkyně komise MA 21 Alena Nohejlová. S těmito
zdroji souvisí další rozvíjení kvality veřejné
správy městské části včetně zlepšování komunikace s veřejností. „Program MA 21 a asociace
NSZM mají společné cíle a navazují na sebe.
Každopádně jde však o ,běh na dlouhou trať‘,

jak mohou potvrdit města, obce i některé
pražské městské části, které jsou již delší dobu
v těchto uskupeních aktivně začleněné. Věřím, že i nové zastupitelstvo Prahy 4, které
vzejde z komunálních voleb na podzim tohoto
roku, se bude snažit o to, aby tento běh
– alespoň pro občany Prahy 4 – byl výrazně
zkrácen a pozitivní výsledky byly dosaženy co
možná nejdříve,“ dodává Alena Nohejlová.
Současná Komise Místní agenda 21 má od
ledna 9 členů, z toho čtyři zastupují veřejnost.
Od svého ustanovení se komise sešla zatím
šestkrát a přijala sedm zásadních usnesení,
která byla zaslána Radě MČ Praha 4. Řeší i dopisy s náměty a stížnostmi od občanů městské
části Praha 4, které jsou podle obsahu předávány věcně příslušným odborům Úřadu městské
části Praha 4 k posouzení nebo k přímému
vyřízení s tím, že komise je vždy informována
o odpovědi pisatelům.
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RADNICE A OBČANÉ SPOLEČNĚ HLEDAJÍ
VYUŽITÍ OPUŠTĚNÉHO ŠKOLNÍHO POZEMKU
MČ Praha 4 se dlouhodobě stará o to, aby
měla dostatek zelených ploch pro sport
a volný čas, a vítá proto každou iniciativu
občanů, která směřuje
k takovému využití
volných ploch. Tak tomu je i v případě poStarosta Pavel Caldr
zemků v blízkosti
Jeremenkovy ulice, které v minulosti užívala
místní základní škola. Starosta Pavel Caldr jedná
o využití těchto pozemků se zástupci občanského sdružení Křoviny.
„Už na první schůzce se zástupci občanského
sdružení jsme se dohodli, že se náš úřad postará
o vyčištění zanedbaného areálu opuštěného
školního pozemku na křižovatce ulic Gončarenkova a V Křovinách a občané navrhnou nový
způsob jeho využití,“ uvedl starosta Pavel Caldr.
„A to se k mé radosti skutečně děje a jsem si
jist, že naše společné úsilí bude korunováno
úspěchem.“
Městská část vyčistila pozemek od bioodpadu, starých pneumatik a dalšího nepořádku,
který se tam v uplynulých letech nahromadil,
a připravuje likvidaci opuštěných stavebních

buněk. Rekultivace by měla současně zabránit
výskytu nežádoucích osob, které se tam v minulosti zdržovaly. Občanské sdružení představilo
svoji vizi využití pozemku a oznámilo, že má
architekta, který ji zpracuje do konkrétního
projektu.

PROSTOR PRO SPORTOVCE

všeobecně smíšené – SV, což znamená, že je
zde možno stavět polyfunkční budovy nebo
stavby pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení apod.
Navrhovaná změna tuto lokalitu do budoucna ochrání před nežádoucími stavebními záměry s funkcemi, které by ji mohly negativně
zatížit. „Změna územního plánu je tak logickým
vyústěním toho, na čem jsme se s občany
dohodli,“ uzavřel starosta Pavel Caldr. Výbor
územního rozvoje MHMP se na svém zasedání
14. května ztotožnil s návrhem Rady městské
části Praha 4 a doporučil provést požadovanou
změnu ve funkčním využití plochy.

O tyto pozemky projevil v minulosti zájem
soukromý investor, který na nich chtěl stavět.
Starosta Pavel Caldr v prosinci loňského roku
vyslechl zástupce obyvatel z domů sousedících
s těmito pozemky a navrhl Radě MČ Praha 4,
aby od záměru pozemky prodat ustoupila.
Rada s tímto návrhem
souhlasila a současně
schválila návrh na změnu
v platném územním plánu,
konkrétně zařadit plochu
části bývalého školního
areálu do funkční plochy
SP – sportu, kde je možné
realizovat pouze stavby
a zařízení pro sport a tělovýchovu.
Nyní je podle platného
Ilustrační foto: Martin Dudek
územního plánu tato ploOPUŠTĚNÝ POZEMEK by se měl v budoucnu proměnit ve sportovní areál.
cha v území s využitím

Foto: archiv

PODÁVÁME POMOCNOU RUKU LIDEM V THOMAYEROVĚ NEMOCNICI

„AŽ BUDETE MÍT CESTOU do Thomayerovy nemocnice, nebo jen pojedete kolem a zbyde vám chvilka volného času, zastavte se v Naší kavárně.
Podpoříte dobrou věc a současně se osvěžíte dobrými zákusky nebo
nápoji,“ zve zastupitelka Drahoslava Krejčová.
Thomayerova nemocnice představuje klíčové
zdravotnické zařízení, a to nejen pro obyvatele
Krče. Je to obrovský areál, kde se léčí a pracuje,
a tedy denně pobývá, mnoho tisíc lidí. Právě
proto mu městská část trvale věnuje pozornost
a hledá možnosti, jak nejlépe spolupracovat.
Aktuálně se například jedná o vzniku společné
pobočky Prahy 4 a České pošty v areálu nemocnice. Za jednou přepážkou by tu v budoucnu

mohli zákazníci – včetně pacientů – vyřídit poštovní služby, ale i další administrativní
a finanční operace včetně speciálních služeb, které dnes poskytují jen tzv. Check pointy.
Pokud by proto skutečně
došlo k uzavření informačního
centra Štúrova kvůli výpovědi
od soukromého majitele, získali by tím obyvatelé Krče
náhradní místo pro prakticky
stejný rozsah služeb. Nemusím jistě zdůrazňovat, že většina návštěvníků i pacientů
Thomayerovy nemocnice pochází z Prahy 4, takže nová
pobočka bude využita především našimi obyvateli.

SDRUŽENÍ LÉKOŘICE SNIŽUJE STRES
PACIENTŮM I JEJICH PŘÍBUZNÝM
Dalším zajímavým projektem je rozvoj spolupráce s občanským sdružením Lékořice. Toto
sdružení vzniklo jako dobrovolnický program
zaměřený na psycho-sociální podporu dlouhodobým pacientům a jejich příbuzným. V současnosti se zaměřuje na duševní podporu pacientů

na lůžku a pomocí her či terapie se snaží snížit
míru stresu u těžce nemocných osob. Součástí
tohoto přístupu je i provoz Naší kavárny, kterou
najdete hned vlevo po vstupu do Thomayerovy
nemocnice. Pokud jste tento podnik někdy
navštívili, jistě víte, že občerstvení je zde výborné – čerstvé a lahodné. Nechci, aby má slova
vyzněla jako reklama, ale v Naší kavárně mi
vždy chutnalo.

PODPOŘÍME ZAMĚSTNANOST
V NAŠÍ KAVÁRNĚ
Málokdo ví, že kavárnu vlastně daly dohromady maminky dětských pacientů upoutaných
na lůžko. Protože musely nemocnici často a pravidelně navštěvovat, neměly už čas chodit do
zaměstnání. Založením kavárny se tak z traumatizujících návštěv stala komunitní služba
druhým i pro maminky a možnost malého přivýdělku. Nejedná se ale o ziskový projekt. Proto
se mi nyní podařilo iniciovat jednání, jejichž výsledkem má být finanční podpora MČ Praha 4
tomuto sdružení. Peníze mají být použity na
podporu zaměstnanosti v Naší kavárně včetně
školení pracovníků. Do projektu se zapojí také
Úřad práce.
Drahoslava Krejčová (ČSSD),
zastupitelka MČ Praha 4
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„BĚŽECKÁ ŠKOLA PRAHY 4
JE V RÁMCI REPUBLIKY UNIKÁTEM!“

Sportovní manažer
Martin Dvořák:

Martin Dvořák se původně vrcholově věnoval plavání a v roce 1980 startoval na
olympijských hrách v Moskvě. Poté přesedlal na triatlon a stal se prvním
Čechem, který ho zvládl pod 9 hodin. Na olympiádě v Sydney v roce 2000 dovedl
triatlonistu Jana Řehulu k bronzové medaili a momentálně se živí jako organizátor sportovních akcí, kterých má ročně na kontě kolem osmdesáti. Jeho tým pořádá ve spolupráci s naší městskou částí i Běžeckou školu Prahy 4.
Jako protiváha dnešní uspěchané doby plné
stresů a sedavého zaměstnání se doporučuje
pravidelný pohyb. Bylo toto hlavním důvodem
pro založení Běžecké školy Prahy 4?
Běhání jako sport pro pročištění hlavy a protažení těla skutečně prožívá svoji renesanci a věnují
se mu po celém světě miliony lidí. I v Praze 4 určitě každý z nás denně potká několik běžců, kteří se
sluchátky v uších nebo v malých skupinkách běhají za každého počasí. Není divu, běh je nízkonákladový sport, nepříliš náročný na vybavení a ideální
jako doplněk k dalším sportovním činnostem.
A proto jsme se rozhodli sdružit všechny příznivce
běhání a umožnit jim, podle jejich výkonnosti,
společný sportovní zážitek i výměnu postřehů
a rad.

sraz v 17.30 hod. v Krčském lese u můstku k rybníčku U Labutě. Na místě běžečtí odborníci
nejprve příchozí rozdělí podle jejich výkonnosti,
poté se všichni společně lehce protáhnou a pak
následuje samotný běh po trasách dlouhých
3, 6 a 10 kilometrů. A jak už jsem se zmínil, zápisné nebo startovné se neplatí, lidé mají navíc k dispozici bezplatné občerstvení a úschovnu věcí.

Nápad zřídit běžeckou školu ale není nic
nového pod sluncem, podobných škol existuje
mnoho. V čem se Běžecká škola Prahy 4 liší od
ostatních?
Ještě nikdo ze státní sféry nezačal podporovat
podobný projekt, Praha 4 je tedy v rámci republiky
v tomto směru uniSamozřejmě,
„V Krčském lese s námi běhají kátní.
běžecké školy exisNa společné běhání se
tují, ale lidé si
tedy může přihlásit
malé děti, ale i pánové
v nich musí účast
téměř každý?
ve věku přes 70 let“
hradit. A pokud
Samozřejmě, jsme
chtějí osobního treotevřeni všem věkovým
néra, výrazně si připlatí. Běžecká škola Prahy 4
kategoriím. Nevedeme si žádné přesné statistiky,
nejen že je zdarma, ale navíc běžcům i bezplatně
protože škola je bezplatná, ale po téměř dvou měradí. Hned naší první lekce se zúčastnil jeden
sících jejího fungování víme, že s námi běhají jak
z nejznámějších běžeckých odborníků Miloš
děti předškolního věku, tak i pánové ve věku přes
Škorpil a s účastníky si přišel zaběhat i olympijský
70 let.
vítěz v pětiboji David Svoboda. A stále se snažíme
přicházet s novými nápady. Na posledních dvou
Můžete rekreačním běžcům, kteří třeba ještě
setkáních jsme natočili běžecké styly 10 zájemců,
o Běžecké škole Prahy 4 nic nevědí, ve stručkteré jsme na www.behamenactyrce.cz odborně ronosti připomenout, jak funguje?
zebrali, aby každý věděl, co dělá při běhu špatně.
Je to velice jednoduché. Každý čtvrtek máme
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V KRČSKÉM LESE běhají díky městské části Praha 4
desítky rekreačních běžců všech věkových kategorií.
Foto: archiv MD

Jakých chyb se lidé při běhu nejčastěji dopouštějí?
Tou nejběžnější je skutečnost, že člověk přijde
z práce, kde převážnou většinu času sedí nebo
stojí, převlékne se a jde si okamžitě zaběhat. To jeho organismu rozhodně neprospěje, protože na
sport se musíme připravit. Rozcvičit se, rozehřát
a teprve potom vyběhnout. Přesně tak to děláme
každý čtvrtek v Krči. A k nejčastějším chybám při
samotném běhu patří předklon nebo záklon běžce,
dopadání na špičky či paty a špatný pohyb rukou.

MARTIN DVOŘÁK nás úspěšně reprezentoval v nejtěžším sportovním závodě – triatlonu. Foto: archiv MD
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chceme ukázat, že nemusí držet
přísné diety nebo se vyhýbat určitým potravinám. Je to jen o složení
jídelníčku.

BĚŽECKOU ŠKOLU si vyzkoušel i starosta Pavel Caldr (vpravo).

Prozradíte váš recept na rychlé
zahnání hladu?
Já ze zásady nevařím. Ani pověstný čaj, protože ho nepiji. Mám
skvěle vařící partnerku, takže když
si připravím chleba se šunkou, je to
pro mě velká změna.
Bude běžecká škola fungovat během letních měsíců, kdy se
Praha vylidňuje?
Uvidíme podle zájmu. Bude-li,
pokračujeme, nebude-li, dáme si
pauzu.

Narodil jste se v Podolí a dlouhou dobu jste
zde bydlel. Je pro vás Praha 4 čtvrtí zaslíbenou?
Určitě ano. Když se po nábřeží vracím do Podolí
a projedu vyšehradským tunelem, jsem šťastný.
V Praze 4 jsem bydlel na několika místech, nyní
žiji asi tři čtvrtě roku v Braníku. Mám to tu rád,
protože „čtyřka“ je podle mne nejzelenější pražskou částí. A lidé by si měli vážit i toho, že na
světě neexistuje příliš měst, disponujícími propojenými parky a ústícími za hranicemi metropole,
jako je naše Praha.
(md)

BĚŽECKÁ ŠKOLA PRAHY 4
■ sraz každý čtvrtek v 17.30 hod.

v Krčském lese u můstku k rybníčku U Labutě
■ neplatí se zápisné ani startovné,

občerstvení zdarma
Nezbytnou součástí sportovní výbavy jsou běžecké boty. V médiích se vede polemika, zda
drahá běžecká obuv skutečně pomáhá běžcům,
nebo jim naopak ničí chodidla. Jaký je váš
názor?
Já bych určitě běžeckým začátečníkům nedoporučoval takzvané minimalistické boty, které dnes
„frčí“. Nemají téměř podrážku a vypadají jako
tlusté prstové ponožky. I když jsme nedávno pořádali závody a někteří závodníci běželi v terénu
úplně bosí, je potřeba si na tento způsob běhání
zvyknout. Minimalistické boty jsou dobré pro někoho, kdo už umí běhat a neváží metrák. A k vaší
otázce – ať si lidé udělají úsudek sami. Máme
v tuto chvíli již domluvenou prezentaci dvou
předních výrobců běžecké obuvi, kteří na našich
srazech všem zájemcům zodpoví dotazy a zapůjčí
boty k testování.
Hodně lidí běhá kvůli tomu, že chtějí zhubnout. Radíte účastníkům běžecké školy také
se stravováním?
Určitě to plánujeme, chceme na náš běžecký
kurz pozvat špičkového odborníka z této oblasti.
Lidé jsou podle mého soudu zahlceni informacemi,
často i protichůdnými, co vlastně jíst. A my jim

Chystáte ještě další běžeckou aktivitu?
V Praze 4 nikoliv, ale v centru Prahy ano.
Bude to rarita, 28. června pořádáme první
city-trail v republice. Závodníci poběží centrem
města, Kinského zahradou a po Petříně a vystřídají
několik povrchů – dlažební kostky, písek a hlínu.
Do cesty se jim navíc postaví dřevěné překážky.

■ po rozcvičení instruktoři rozdělí běžce

do výkonnostních skupin, které absolvují
3 až 10kilometrový běh
■ součástí programu školy jsou různé
poradenské akce
■ info na www.behamenactyrce.cz

Živíte se pořádáním sportovních akcí. Je z vás milionář?
Tento byznys na zbohatnutí
není. Dělám ho proto, že to tak
nějak vyplynulo po skončení mé
sportovní kariéry. Asi to bude
znít idylicky, ale realizuji se
v tom, co mě baví, což nemůže
říci každý.
Máte vůbec nějaký mimosportovní koníček?
Nemám, já mám všechno spojené se sportem. Když nejsem
v Praze, jsem většinou na horách, nejraději mám Krkonoše.
Tam si užívám jako turista i sportovec, v létě i v zimě.

PROTÁHNOUT TĚLO si přišel také 1. zástupce starosty Jiří Bodenlos
(první zleva).
Foto: Zdeněk Kříž

PRAHA 4 MÁ ŘADU POŽADAVKŮ K VÝSTAVBĚ NA PANKRÁCI
Administrativní
čtrnáctipatrová budova
s názvem Malá ledová
věž má vyrůst na rohu
ulic Budějovická a Na
Strži jako součást
Administrativně-obchodního areálu
Pankrác. Pozemky
Starosta Pavel Caldr
patřily Hl. m. Praha,
jehož zastupitelstvo odsouhlasilo v únoru 1997
prodej parcel akciové společnosti Pankrác.
K plánu výstavby se vyjádřila Rada městské
části Praha 4, která požaduje do stavební projektové dokumentace zapracovat řadu poža-

davků a respektování rozsudku Nejvyššího
správního soudu týkajícího se výstavby na
Pankrácké pláni, podle něhož nelze do nadlimitně zatíženého území umisťovat další stavby,
které imisní či hlukovou zátěž zvýší, byť jen
nepatrně. „Rada MČ Praha 4 upozorňuje na
nesouhlasný postoj obyvatel Prahy 4 k navrhované stavbě a požaduje po investorovi stavby,
aby vzhledem k očekávaným budoucím odvoláním či soudním žalobám proti stavbě svůj
záměr projednal s veřejností a seznámil občany se všemi vlivy stavby na přilehlé okolí jak
ve fázi výstavby, tak ve fázi provozu,“ řekl
starosta Pavel Caldr, který již v loňském roce
vyhlásil boj předimenzovaným stavbám.

Růst objektů do výšky i do šířky totiž může
vést mimo jiné ke zvýšení hlukové zátěže
obyvatel.
Mezi 17 požadavků Prahy 4 patří například
dopravní připojení v převažujícím objemu na
ulici 5. května přes vnitro areálové kruhové
křižovatky, z areálu nesmí být výjezd vozidel
do ulice Budějovická a směrem do ulice Na
Pankráci, výsadba stromořadí mezi budovou
Beryl a ulicí 5. května nebo přednostní realizace podjezdu pod nájezdovou rampou z ulice
Na Strži na 5. května a tím propojení ulice Na
Strži s vnitroareálovou komunikací k zajištění
minimalizace dopadů staveništní dopravy na
stávající komunikace Hanusova a Budějovická.

STRANA 9

**TU‰ĹçK-0614-pa23 23.5.2014 10:48 Str‡nka 10

aktuálně

NA INVESTICE DO ŠKOL LETOS
DÁVÁME 90 MILIONŮ KORUN
S jarním počasím se postupně rozjíždějí také
investiční akce v oblasti vzdělávání. Na řadě
míst Prahy 4 se začíná pracovat na rekonstrukcích školních budov nebo výstavbě hřišť. Na
oblast vzdělávání míří z rozpočtu Prahy 4
na letošní rok více než 212 milionů korun, což
představuje 21 % procent všech výdajů.
„Tento podíl více méně odpovídá i stavu
z předchozích několika let. Vždy ale máme větší
potřeby než zdroje, takže při sestavování rozpočtu musíme dělat kompromisy a něco oželet.
Navíc se Praze 4 snížily příjmy kvůli změně
legislativy prosazené předminulou vládou, takže
tvorba rozpočtu je čím dál větší dobrodružství,“
komentuje čísla Petr Horálek (ČSSD), zastupitel
MČ Praha 4 a předseda Komise pro výchovu,
vzdělávání a rodinnou politiku.

ho fondu životního prostředí. Velkou investici
představuje zateplení fasády ZŠ Plamínkové za
10 milionů Kč a vybudování hřiště v ZŠ Filosofská za 2,5 milionu Kč, které poslouží i přilehlé
mateřské škole. Co se týče školy Filosofská, tak
v objektu Jitřní v Hodkovičkách je cílem městské části zlepšit systém vydávání jídel, která se
sem dovážejí. „Chceme přistavět objekt nové
varny. Na tento záměr půjde letos 5 milionů
korun v rámci projektové přípravy. O tomto problému jsme na březnovém zasedání komise
podrobně mluvili s ředitelkou školy Václavou
Maškovou,“ říká Petr Horálek. Významné investice v mateřských školách tvoří zateplování
budov, na které jde celkem přes 14 milionů korun. Jedná se o objekty v ulicích Alšovy sady,
Fillova, Plamínkové, Kotorská a Na Zvoničce.

PENÍZE MÍŘÍ DO STŘECHY V PODOLÍ
I DO VARNY V HODKOVIČKÁCH

JE 600 TISÍC KORUN HODNĚ?

V letošním roce plánuje městská část vynaložit na investicích do školství téměř 90 milionů
korun, což je více než pětina všech investičních
výdajů. Na základní školy z této částky zamíří
přes 46 milionů a na mateřské školy přes 43 milionů korun.
Co se týče základních škol, největším projektem je rekonstrukce střechy za 12 milionů korun v ZŠ Nedvědovo náměstí. „Střecha se nachází už opravdu v kritickém stavu, ohrožuje i krásnou čelní fasádu. O jejím stavu se členové naší
komise podrobně dozvědí na červnovém zasedání, které se koná právě v této škole,“ pokračuje Petr Horálek.
Na rekonstrukci pláště budovy včetně zateplení v ZŠ Na Chodovci míří 11 milionů korun
– zde městská část doufá v příspěvek ze Státní-

U investic je rozhodování o velikosti a struktuře výdajů čistě na městské části. Co se týče
provozních výdajů, o platy zaměstnanců by se
teoreticky měl starat pouze stát. „Realita je ale
trochu jiná. Praha 4 musí každý rok pomáhat
– letos na tento účel máme v rozpočtu 2,5 milionu korun. Pokračují také dotace žákům na
školu v přírodě v rekreačním zařízení Vápenka
v Krkonoších ve výši 1500 korun na dítě,“
upozorňuje předseda „školské“ komise.
V souvislosti s rozpočtem na vzdělávání řešil
Petr Horálek před několika týdny se zástupci
rodičů v ZŠ Táborská otázku, proč už městská
část druhým rokem nepřispívá na plavání žáků
na druhém stupni. „V rozpočtu to dřív představovalo částku 600 tisíc korun. Přemýšleli jsme,
zda to je hodně nebo málo, přičemž objektivní
odpověď přirozeně neexistuje. Pevně ale dou-

ZASTUPITEL Petr Horálek před ZŠ Nedvědovo náměstí,
kterou letos čeká oprava střechy.
Foto: Praha 4
fám, že se tento výdaj do rozpočtu Prahy 4 na
příští rok dostane. Aspoň je to jeden z mých
cílů.“

MARŤANÉ BY SE ASI DIVILI
Co se týče dalších investic do školství, Petr
Horálek by si přál navýšení výdajů z rozpočtu,
ale současně si uvědomuje, že řešení problémů
není jen o penězích. „Kdyby se tu objevil třeba
návštěvník z Marsu, mohl by se domnívat, že
když má škola krásně opravenou a zateplenou
budovu, velké sportovní hřiště a dostatek pomůcek, tak musí být úspěšná a bude v ní sedět
spousta šťastných dětí. Ale z reálné zkušenosti
víme, že i perfektně vybavená škola se může
potýkat s úbytkem žáků, když jinde rostou.
Významnou roli totiž hraje i kvalita učitelského
sboru a pověst školy. Když je ředitel příliš slabý
nebo nadmíru přísný, když se opakovaně děje
– ať už skutečná, nebo údajná – nespravedlnost
žákům, když se zásadní informace z provozu
školy dostávají k rodičům pozdě, tak se to mezi
lidmi rychle rozkřikne. A pak takové škole nepomůže ani opakované zvyšování rozpočtu na
provoz nebo oprava fasády,“ uzavírá zastupitel.

ČÍM SE ZABÝVÁ KOMISE BYTOVÉ POLITIKY?
Hlavním poradním
orgánem Rady městské
části Praha 4 v otázkách
bytového hospodářství
je radou jmenovaná
Komise bytové politiky,
která úzce spolupracuje
Olgerd Pukl,
s Odborem obecního
zastupitel MČ Praha 4
majetku.
Městská část disponuje Magistrátem hlavního města Prahy svěřeným bytovým fondem, který pronajímá
podle určených pravidel v běžném nájemním vztahu.
Celkem je v Praze 4 evidováno 2178 nájemních bytů.
Přibližně každý měsíc je podle schválených pravidel
vyhlašován záměr na pronájem volných bytových
jednotek, který je zveřejněn na úřední desce Úřadu
MČ Praha 4. „Komise bytové politiky na svém zasedání vyhodnocuje a doporučuje radě uzavřít nové nájemní smlouvy se zájemci, kteří nejlépe splní podmín-
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ky schválených pravidel Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hlavního města Prahy svěřených městské části.
Při pronájmu volných bytů je hlavním kritériem výše
nabídnuté částky nájemného za 1 m2 za měsíc ze
strany zájemce. V současnosti je volných 32 bytů, které po prověření jejich technického stavu budou dále
pronajímány, neboť Praha 4 s ohledem na svou geografickou polohu nemá možnost realizovat novou
výstavbu bytového fondu,“ říká Olgerd Pukl (ODS),
zastupitel MČ Praha 4 a předseda Komise bytové
politiky.
Komise bytové politiky řeší také problematiku privatizace bytového fondu, která prošla několika vlnami
až do současné 4c) vlny, a prodeje posledních 11 domů po bytových jednotkách, o němž zastupitelstvo
rozhodlo v minulém roce. Podílela se rovněž významnou měrou na úspěšném projektu tzv. startovacích bytů pro mladé rodiny v objektu na Roztylském náměstí.

A v neposlední řadě se Komise bytové politiky zabývá
sociálními byty. „Praha 4 má vyhrazeno 15 bytových
jednotek určených speciálně pro naše sociálně handicapované spoluobčany. Jejich pronájem probíhá opět
podle přijatých přísných pravidel a Komise bytové
politiky vyhodnocuje podané žádosti v úzké spolupráci se sociálním odborem úřadu městské části,“ informuje Olgerd Pukl a pokračuje: „Tyto bytové jednotky
jsou poskytovány občanům na dobu určitou 1 roku
s možností prodloužení dvakrát dva roky, nejdéle však
na 5 let. Do pravidel bylo nově zaneseno upřesnění,
kdy dobu nájmu je možné prodloužit i po uplynutí
nájmu sjednaného na maximálně 5 let, pokud žadatel
pečuje o nezletilé dítě, a to opakovaně a maximálně
do 18 let věku dítěte.“
Další informace lze získat na úřední desce Úřadu
městské části Praha 4 před radnicí na Budějovické, na
www.praha4.cz a http://reality.praha4.cz/.
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„NOVÝ MOST,
SPOJUJÍCÍ PRAHU 5 A PRAHU 4,
K VÝSTAVBĚ NEPŘIPRAVUJEME“
Primátor Prahy Tomáš Hudeček:

Sadu otázek z dopravy, samosprávy a školství, týkajících se hlavně Prahy 4, položil
měsíčník Tučňák primátorovi hlavního města Prahy Tomáši Hudečkovi (TOP09).

TOMÁŠ HUDEČEK, primátor Prahy .

Foto: MHMP

Kdy budou zavedeny parkovací zóny v Praze 4?
Pilotní projekt na zavedení kýženého systémového řešení parkovacích zón hodláme spustit
již na podzim. Touto dobou probíhají velmi
intenzivní diskuze s jednotlivými městskými
částmi Prahy. Pilotní projekty parkovacích zón
jsou směřovány především do nejproblematičtějších míst města, kde vycházíme z předložených analýz jednotlivých městských částí, které
si je nechaly zpracovat.
V jakém termínu bude zahájena výstavba trasy
metra D? Jsou u tohoto projektu plánována
odstavná parkoviště systému P+R ?
Termín zahájení výstavby trasy metra D je
primárně odvislý od finančních prostředků.
Předpokládáme, že se nám podaří finance zajistit z evropských zdrojů a částečně ze zdrojů
státních. Pracujeme na tom velice usilovně.
Doufáme, že stavební práce budeme moci zahájit v roce 2016 (dokončení přelom let 2021–22)
a projekt počítá rovněž s výstavbou jak parkoviště P+R, tak výstavbou autobusových terminálů na stanicích Písnice a Depo Písnice.
Jaký je časový harmonogram dokončení
části silničního okruhu kolem Prahy – úsek D1
– Běchovice?
Tento dotaz je spíše na Ředitelství silnic
a dálnic, které je investorem stavby, přesto
můžu občany ujistit, že Praha vede vskutku
intenzivní jednání o výstavbě. Určitě Pražany
budeme informovat ve chvíli, kdy bude zřejmý
časový harmonogram. O jeho včasnost opravdu
usilujeme.
Kdy bude zahájena projektová příprava a realizace „těžkého zakrytí“ Spořilovské ulice?
V současné době bylo zahájeno výběrové řízení na projektanta stavebních úprav. Aktuálně
probíhá konstrukce důmyslných protihlukových
opatření s použitím poměrně vysoce sofistikovaných technologií. Hluk je totiž v dané lokalitě
závažným problémem, jenž dlouhodobě výrazně snižoval kvalitu života místním obyvatelům.
To se nyní konečně změní k lepšímu.

V jakém časovém horizontu se plánuje výstavba mostu přes Vltavu mezi Prahou 5 a Prahou 4? Kdy bude zahájena projektová příprava
konkrétního umístění mostu?
Odbor městského investora nemá ve schváleném rozpočtu na rok 2014 žádný další most
přes Vltavu, takže ani zmíněnou variantu mezi
Prahou 5 a Prahou 4, a není ani v přípravě jako
budoucí investiční akce Prahy. Osobně však
budování nových, jakož i patřičnou obnovu
stávajících, pražských mostů vnímám coby
podstatnou investici v dlouhodobějším časovém
horizontu.
Jak postupuje či bude postupovat hl. m. Praha
v případech kupících se žalob na nezákonnost
úprav směrné části Územního plánu sídelního
útvaru hl. m. Prahy?
Magistrát hlavního města Prahy postupuje
vždy v souladu se zákonem, a to i v případě
uvedených žalob, kdy využíváme veškerých
zákonných možností žalovaného (podávání
kasační stížnosti).
Magistrát hl. m. Prahy v reakci na usnesení
rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu
v Brně ze dne 17. 9. 2013 a rozsudek Nejvyššího
správního soudu v Brně ze dne 14. 11. 2013 již
neprojednává a nevydává žádné úpravy týkající
se míry využití území způsobem dle platného
Metodického pokynu k ÚP SÚ HMP, který byl
schválen usnesením Rady HMP v říjnu 2002.
V případě, že Městský soud v Praze rozhodne,
že byly tyto úpravy pořízeny nezákonně, dojde
k jejich zrušení a navrácení k původnímu
kódu míry využití? Nebo budou provedené
úpravy zpětně legalizovány?
Dosud nebyl vydán žádný pravomocný rozsudek týkající se úprav vydaných Magistrátem
hl. m. Prahy, který by platnou úpravu zrušil.
V současné době hl. m. Praha proaktivně hledá
ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj
ČR vhodný způsob zákonného řešení nastalé
situace.
Kdy se mohou občané začít vyjadřovat k novému Metropolitnímu územnímu plánu hl. m.
Prahy?
Metropolitní plán (MP) projde v následujícím
roce fází zevrubného projednávání ze strany
odborů územního a stavebního plánu. Po projednání dotyčnými orgány a nalezení vzájemné
shody se MP dle připomínek upraví a takto

upravený bude projednáván s veřejností. Předpokládám, že občané budou mít příležitost se
k novému MP vyjádřit ještě v průběhu roku
2015.
Kdy budou schváleny aktualizace č. 1 – zásad
územního rozvoje HMP, které musí být v novém Metropolitním plánu rozpracovány?
V současné době již proběhlo veřejné projednání a nyní probíhá vypořádání se s připomínkami. Ihned potom budou aktualizace č. 1
Zásad územního rozvoje předloženy zastupitelstvu ke schválení. Věřím, že zdravý rozum
zvítězí a materiál bude schválen zastupiteli
napříč politickým spektrem.
Počítá hl. m. Praha s větší podporou předškolního vzdělávání na území Prahy a s rozšířením
kapacit mateřských škol?
Uvědomuji si naléhavost situace v oblasti
předškolního vzdělávání, zejména v souvislosti
s nedostatkem kapacit mateřských škol. V letošním roce jsme uvolnili z rozpočtu 200 milionů
korun na výstavbu, či rekonstrukci objektů
vhodných ke zřízení mateřských škol v mnohých potřebných pražských městských částech.
V příštím rozpočtovém období počítáme s další
podobnou finanční výpomocí a situaci v předškolním vzdělávání budeme nejen bedlivě
sledovat, ale i společně s městskými částmi,
pod které mateřské školy patří, hledat řešení
této svízelné situace.
Jste si vědom, že bude i nadále vyšší zájem
o školní družiny s ohledem k silným ročníkům
nastupujících do prvních tříd? Bude pražský
magistrát podporovat rozšiřování kapacit
školních družin a v důsledku toho navyšovat
normativ na žáky v základních školách?
Praha počítá (spolu s městskými částmi, které
jsou zřizovateli jak mateřských, tak základních
škol a družin) i nadále s vyšším zájmem o školní družiny a se silnými ročníky putujících do
prvních tříd. Podobně jako ve svízelné situaci
s kapacitami mateřských škol i zde budu principiálně podporovat rozšiřování kapacit školních
družin, jejichž navyšování nevyvolává automaticky navyšování normativu finančních prostředků na jednoho žáka. Zvýšení počtu žáků ve
školní družině by dle mého soudu mělo škole
přinést adekvátní navýšení finančních prostředků, které škola obdrží.
(md)
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SEZNÁMIT SE s lesní zvěří přišel i starosta Prahy 4 Pavel Caldr.

Foto: Zdeněk Kříž

■ LIDÉ POZNÁVALI PŘÍRODU V HODKOVIČSKÉM LESE

ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY U KRČSKÉHO LESA získali prestižní první místo v celoroční
čtenářské soutěži!

■ NEJPILNĚJŠÍMI ČTENÁŘI
JSOU ŽÁCI ZŠ U KRČSKÉHO LESA

U příležitosti oslav Dne Země proběhl bohatý naučný program v lese
v Hodkovičkách, který připravily MČ Praha 4 a Lesy hl. m. Prahy. Na osmi
stanovištích si návštěvníci prohlédli netopýry, dravce a sovy a zblízka se
seznámili se včelařstvím. Především děti měly možnost chytat různé druhy ryb, určovat lesní dřeviny a zvěř, tvořit výrobky z přírodních materiálů
a poznat způsoby záchrany volně žijících živočichů. Vzhledem k pozitivním ohlasům se MČ Praha 4 rozhodla akci zopakovat, a to v sobotu 14. 6.
a v neděli 21. 9., vždy od 10.00 do 18.00 hod.

Žáci 1.–5. ročníku ZŠ U Krčského lesa se zapojili do akce Čteme
s Albatrosem, která probíhala po celý rok pod hlavičkou projektu Čtení
pomáhá. Ten rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely.
O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, který
se zapojil do projektu, získal po úspěšném vyplnění testu kredit padesát
korun, který věnoval na jeden z nominovaných dobročinných projektů.
V soutěži škol aktivní žáci ZŠ U Krčského lesa vybojovali první místo.
Za odměnu si do školní knihovny mohou vybrat knížky vydané
Albatrosem v hodnotě 20 000 Kč.

Foto: Zdeněk Kříž

Foto: Zdeněk Kříž

DĚTEM POMÁHAL luštit úkoly i 1. zástupce starosty Jiří Bodenlos.

SPOLEČENSKÝ SÁL v Nuselské radnici jako každoročně zaplnili nejen váleční
veteráni a političtí vězni.

■ NUSELSKÁ RADNICE MÍSTEM SETKÁNÍ
VÁLEČNÝCH PAMĚTNÍKŮ
Tradiční květnové setkání s válečnými veterány a politickými vězni
uspořádala městská část Praha 4 ve slavnostním sále Nuselské radnice.
Přítomné pozdravil starosta Pavel Caldr, který poděkoval těm, kteří v boji
proti nacismu neváhali pozdvihnout zbraň, podali pomocnou ruku,
riskovali životy svých bližních a nezřídka také položili život. Připomenul
i hrdinství lidí, kteří za své demokratické přesvědčení následně trpěli ve
vězení nebo byli na základě politických procesů popraveni.
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KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 VOLN
VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VO

Ne 1.

Pá 6.

18.00–20.00 hod. – ASTROLOGIE V PRAXI – TAJEMSTVÍ
LUNY. Zkušený astrolog Ondřej Habr seznámí s tím, jak na nás
Luna (Měsíc) působí ve spojením s vnímáním, sny, pocity, mateřstvím a nevědomím. Cena semináře: 150 Kč, rezervace míst na
tel.: 608 820 930. Centrum Dajána, Doudlebská 4, Pankrác (hned
u metra). Info na www.dajanapraha.cz.

10.00–12.00 hod. – DĚTSKÝ DEN. Přijďte do MC Rybička
oslavit Den dětí. Přichystáme pro vás velkou trampolínu, skákací
hrad, malování rybiček křídami na chodníku a další. Volná herna
a drobné občerstvení též na místě. Cena 30 Kč členi, 50 Kč ostatní. Bližší informace na www.mcrybicka.com.
16.30–20.30 hod. – KURZ PRVNÍ POMOCI U DĚTÍ. Naučíte
se, jak reagovat při nejčastějších úrazech či nebezpečných situacích u dětí, jak zachránit život. Na modelech si vyzkoušíte resuscitaci a dozvíte se, jak si vybavit lékárničku. Cena
20 „medvědích“ kreditů (600 Kč za 4 hod.) za kurz. Více informací na www.4medvedi.cz nebo na FB, registrace na e-mail:
info@elaaga.cz či na tel.: 774 144 485.

Po 2., 9. a 23.
9.30–11.00 hod. – KURZ MASÁŽE MIMINEK A DĚTÍ DO
1,5 ROKU. Povídání o masážích, aromaterapii a účincích, které
napomáhají budovat hlubší vztah mezi rodiči a dětmi. Cena kurzu (3 setkání po 1,5 hod.) je 27 „medvědích“ kreditů či 780 Kč.
Více informací na www.4medvedi.cz nebo na FB, registrace na
e-mail: info@elaaga.cz či tel.: 774 144 485.

Po 2.
16.15 hod. – SVĚT OČIMA DĚTÍ. Vernisáž výstavy dětských
prací v Café Start. Přijďte se inspirovat dětskou imaginací!

Od po 2.
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.: 731 831 788, Kateřina Brixi.
MC Rybička.

Od pá 6.
8.00–10.00 hod. – INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGICKÉ KONZULTACE. S Mgr. Mocnářovou, možnost hlídání dětí. Objednání
v těchto termínech: 30. 5., 6. 6., 13. a 20. 6. Cena za 50 min. konzultaci včetně hlídání 1 dítěte je 160 Kč členi, 190 Kč ostatní.
Nutná registrace 5 dní předem na tel.: 736 705 957 či na e-mail:
michaela.kocnarova@seznam.cz; MC Rybička.

So 7., 14., 21. a 28.
8.00–14.00 hod. – FARMÁŘSKÉ TRHY SPOŘILOV. Roztylské
nám. Dopravní spojení MHD: bus 293 zastávka Roztylské náměstí, bus 118 a 170 zastávka Severozápadní.

Út 3.
15.00 hod. – CHARITATIVNÍ BURZA. Druhý ročník charitativní burzy pořádá třída 7.C, ZŠ Jílovská, Jílovská 1100. Připraveny
jsou stánky s výrobky žáků i žáků z německé partnerské školy,
dětský koutek, občerstvení a od 16 hod. dětské závody o ceny
a diplomy.
19.00–21.00 hod. – JÓGA V DAJÁNĚ. Cvičení pro každého,
kdo si chcete protáhnout tělo při pohodové józe a v komorním
prostředí (skupinka maximálně 8 lidí). S Ivou Fričarovou si
můžete přijít zacvičit i ráno – každé úterý a čtvrtek od 7.15 do
8.15 hod. Rezervujte si místa včas na tel.: 608 820 930, kapacita
je omezená. Centrum Dajána, Doudlebská 4, Pankrác (hned
u metra). Info na www.dajanapraha.cz.

St 4.
9.00–12.00 hod. – FINANČNÍ A OBCHODNÍ PLÁN,
CENOTVORBA. Seminář nabízí seznámení s nástroji podnikání, bez kterých se žádný podnikatel neobejde. Info na
www.babyoffice.cz.
16.00–17.00 hod. – PROMÍTÁNÍ S JULINKOU – PŘÍBĚH:
JEŽÍŠOVA MODLITBA. Animované biblické příběhy. Vhodné
pro děti od 3 do 6 let, promítání příběhu, písničky, říkanky, malování, ruční tvorba, kvízy. Společenské centrum, Za Brumlovkou 4.
Info na tel.: 734 792 598, vstupné dobrovolné.
19.00–21.00 hod. – ČÍNSKÉ UČENÍ HAM-YU V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ. Tradiční čínské učení HAM-YU spojuje nauku Feng-shui,
čínskou medicínu a kosmologii. Cena semináře: 180 Kč, rezervace míst na tel.: 608 820 930. Centrum Dajána, Doudlebská 4,
Pankrác (hned u metra). Info na www.dajanapraha.cz.

St 4., 11., 18. a 25.
8.00–18.00 hod. – FARMÁŘSKÉ TRHY. Před OC Arkády
Pankrác.

Čt 5.
10.00–12.00 hod. – O INVESTOVÁNÍ. Zveme nejen začínající
podnikatele/podnikatelky na setkání s investorkou Margaretou
Křížovou. Info na www.babyoffice.cz.
10.30–12.00 a 15.00–17.30 hod. – OSLAVA DNE DĚTÍ.
Tradiční oslava na téma Z pohádky do pohádky pro celou rodinu
plná zábavy, soutěží a odměn. MC Balónek.
17.00 hod. – FOTOGRAFICKÁ EXKURZE DO MILÍČOVSKÉHO LESA. Průvodce: Patrik Sláma. Sraz u sochy kosmonautů
u stanice metra Háje.
19.00 hod. – KONCERT ALAINA TURBANA. Vystoupení francouzského šansoniéra ve společenském sále Nuselské radnice.
Info na tel.: 736 792 752.

So 7.
FOTBALOVÉ ZÁPASY SK METEOR KAČEROV.
8.45 hod. Kačerov x Union Vršovice C ml. žáci,
10.30 hod. Kačerov x Řeporyje muži. Hřiště Za Mlýnem 101,
Braník.
9.30–18.00 hod. – RODINNÉ KONSTELACE V DAJÁNĚ.
Máte problémy s dětmi, ve vztazích, v zaměstnání či podnikání, zdravotní potíže či jiné trápení? Řešení můžete nalézt
pomocí systemických (rodinných) konstelací. Povinná rezervace
místa na tel.: 608 820 930. Cena semináře: 900 Kč (všichni
účastníci si mohou postavit svoji konstelaci). Centrum Dajána,
Doudlebská 4, Pankrác (hned u metra). Info na www.dajanapraha.cz.
13.00 hod. – KREATIVNÍ WORKSHOP. Z ručního papíru
lze vyrobit nejenom klasický dopisní papír s obálkou. Přijďte
se přesvědčit do Café Start. Délka workshopu asi 4 hodiny.
Cena 550 Kč. V případě zájmu si rezervujte místo na e-mailu:
akce@cafestart.cz.

So 7. a Ne 8.
PASTELOVÝ VÍKEND JARMILY BERANOVÉ – AUTOMATICKOU KRESBOU KROK ZA KROKEM. Vše o základních principech automatické kresby, základy práce s energií, diagnostika
kresbou – více než 50 % prožitku, méně než 50 % teorie. Pastelky a bílý kancelářský papír s sebou! Informace a přihlášky na
www.pastelovysvet.cz, e-mail: jarmilaberanova@upcmail.cz, tel.:
606 118 857. ZŠ Horáčkova 1100/14, Krč.

Ne 8.
9.30–11.30 hod. – KERAMICKÁ DÍLNA PRO RODIČE
S DĚTMI OD 3 LET. S keramičkou Alžbětou Labounkovou
budete vytvářet ještěry a ještěrky. Budete vykrajovat z plátu
a vysypávat sklem. Cena je 20 „medvědích“ kreditů či 580 Kč
za dvojici (za 2 hod. dílny). Maximální kapacita dílny je
8 dvojic. Koná se v RMC 4medvědi (Praha 4-Podolí). Více informací na www.4medvedi.cz nebo na FB, registrace na e-mail:
info@elaaga.cz či tel.: 774 144 485.

Po 9.
9.00–12.00 hod. – TAJEMSTVÍ ÚSPĚCHU III. Závěrečný
workshop o prodejních dovednostech s Lucií Asenovou. Info na
www.babyoffice.cz.
9.00 hod. – PŘÍMĚSTSKÝ ŠKOLKOVÝ TÁBOR V EKOŠKOLCE ROZÁRKA – ZÁPIS. Prázdniny v Praze jsou nuda?
S Rozárkou se nudit nebudete. Příměstský tábor pro děti od
2,5 do 7 let. Flexibilní čerpání permanentek, kvalitní zázemí,

lesní pedagogika, Začít spolu. Zapsat se můžete na e-mail:
eva.surova@podhoubi.cz.

Út 10.
APEROL SPRITZ KINO U VLTAVY. Každé úterý promítání
současných italských snímků a filmů ze zlaté éry italského filmu.
Areál Žluté lázně.
10.00 a 11.00 hod – REHABILITAČNÍ CVIČENÍ. Pro odstranění bolestí páteře i kloubů a na zpevnění těla. Instruktorka:
Zdenka Hoffmanová, o. s. Život a zdraví. Wellness, Novodvorská 12 (bus 197, 215 – zast. Nové dvory). Rezervace na tel.:
261 341 811. Pro seniory 50% sleva, tj. 50 Kč.
14.00 hod. – HABROVKA PŘÁTELSKÁ RODINĚ. Rodinná
akce, kterou pořádá městská část Praha 4 na zahradě u kostela
sv. Františka z Assisi v ulici U Habrovky (u metra Budějovická).
18.00 hod. – HODKOVIČSKÁ 7. Závod v běhu (7 km pro
muže a 3,5 km pro ženy), Hodkovičský háj. Více informací na
www.outdoorvpraze.cz/kalendar-akci.
18.00–19.00 hod. – KLUB ZDRAVÍ – STRES A JÁ II. Jak
zvládnout dnešní uspěchanou dobu a zůstat zdravý. Přednášku obohatí malá ukázka vaření a ochutnávka. Přednáší:
Roman Uhrin, lektor o. s. Život a zdraví. Společenské centrum,
Za Brumlovkou 4. Info na tel.: 734 792 598, vstupné dobrovolné.
20.00 hod. – FILM: NA SEVER OD SLUNCE. Inge a Jo/rn nejsou běžní surfaři. Spojení s vodou a přírodou se rozhodli prožít si
až na dřeň. Na devět měsíců se usadili na opuštěné pláži ostrova
u břehů Norska daleko za polárním kruhem, kde našli nejen perfektní vlny, ale také spousty naplavených odpadků. I. Wegge,
J. Nyseth Ranum, Norsko, 2012, 46 min.Vstup zdarma. Café Start.

St 11.
9.00–11.00 hod. – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V EKOŠKOLCE ROZÁRKA. Přijďte nahlédnout pod pokličku Ekoškolky, programu Začít spolu a lesní pedagogice. Jsme tu pro děti od 1,5 do
7 let. Kontakt na e-mailu: eva.surova@podhoubi.cz.
10.00–11.30 a 11.30–13.00 hod. – ANGLIČTINA NA DOVOLENOU. „Oprašovací“ intenzivní rychlokurz anglické konverzace před vaší zahraniční dovolenou. Dvakrát týdně (od 11. do
27. 6.) se sejdete (v maximálním počtu 10 lidí) v centru Dajána.
Cena kurzu (6 lekcí po 90 min.) je 1500 Kč. Rezervace míst na
tel.: 608 820 930. Centrum Dajána, Doudlebská 4, Pankrác (hned
u metra). Info na www.dajanapraha.cz.
17.30 hod. – SK METEOR KAČEROV B – FK ŘEPORYJE.
Fotbalový zápas ml. žáků. Hřiště Za Mlýnem 101, Braník.
18.00–19.00 hod. – ZLEPŠOVÁNÍ EMOČNÍ INTELIGENCE.
Rozvíjení vlastností posilujících emoční inteligenci a terapie
pro řízení myšlení. Přednáší: Marta Královičová, lektorka o. s.
Život a zdraví. Klub zdraví Lhotka, Zálesí 50 (bus 106, 121, 139,
196 – zast. Sulická, 2. zast. za Thom. nemocnicí). Info na tel.:
733 761 059, www.klubyzdravi.cz. Vstupné dobrovolné.

St 11. a 18.
15.30–18.30 hod. – JAK UVAŘIT OBĚD A PŘITOM SE
VĚNOVAT DÍTĚTI. Seminář pro rodiče o tom, jak se dá
Montessori pedagogika využít doma. Od září bude v RMC
4medvědi Montessori pracovna s vařením (pro děti 1,5–4 roky)
a toto je malá „ochutnávka“, určená jen pro rodiče. Cena
20 „medvědích“ kreditů (390 Kč) za 2 hod. Více informací na
www.4medvedi.cz nebo na FB, registrace na info@elaaga.cz či
na tel.: 774 144 485.

Čt 12.
9.30 hod. – POZITIVNÍ RODIČOVSTVÍ. Přednáška s besedou. Přednášející PhDr. Markéta Hrdličková, PhD. Podpora rodičů
a výchova k pozitivnímu rodičovství, rodinné kompetence a jejich
rozpoznání, efektivní rodičovství, komunikace v rodině a jiné.
Vstup volný, přihlášky na e-mail: doubravova.katerina@post.cz
do 10. 6. MC Balónek.
16.00 hod. – KONCERT. Vystoupení žáků a vyučujících ZUŠ
Křtinská Jižní Město. Zahrají skladby proslulých skladatelů
od baroka po 20. století na zobcové a příčné flétny za klavírního
doprovodu pedagožky I. Christové Nikolové. Vstup volný. Kaple
sv. Václava v Thomyerově nemocnici.
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KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČA
A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● K
19.00–21.00 hod. – HUDEBNĚ-MEDITAČNÍ VEČER. Večerní
setkání s hudbou, která není úplně běžná. Muzikoterapeuté Dan
a Jana Čadovi vás seznámí s relaxačními, harmonizačními a léčebnými účinky hudby. Cenu vstupného si určuje každý návštěvník na konci večera podle spokojenosti. Rezervace míst na tel.:
608 820 930. Centrum Dajána, Doudlebská 4, Pankrác (hned
u metra). Info na www.dajanapraha.cz
20.00 hod. – CADILLAC A PAVEL SEDLÁČEK. Přijďte si
poslechnout a zatancovat v rytmu rock’n’rollu. Divadlo Dobeška,
info na www.divadlodobeska.cz.

Pá 13.
16.00–17.00 hod. – HUDEBNÍ DÍLNA S IVEM VRBOU.
Vyzkoušíte si hru na elektrickou kytaru i jiné nástroje. Hrát
(si) budou jako obvykle děti i rodiče. Cena: 7 „medvědích“
kreditů (180 Kč). RMC 4medvědi. Více na www.4medvedi.cz,
info@elaaga.cz či na tel.: 774 144 485 nebo na FB.

So 14.
AVON POCHOD PROTI RAKOVINĚ PRSU. Doprovodný a hudební program (Support Lesbiens, L. Filipová a další) v areálu
Žlutých lázní.
10.00–18.00 hod. – LETNÍ POZNÁNÍ PŘÍRODY. Les
v Hodkovičkách. Info na str. 12.
10.00 hod. – MČR V KRASOJÍZDĚ ŽÁKŮ A ŽÁKYŇ. Startuje
10 nejlepších žáků a žákyň jednotlivců a 5 dvojic v obou kategoriích. Z pořádající TJ Pankrác se představí 7 nominovaných
žákovských závodníků. Tělocvična TJ Pankrác, Lomnického 1,
u st. metra Pražské povstání. Vstup volný.
11.00 hod. – OSLAVA 20 LET VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY
HERECKÉ. Program: 11.00 hod. Zahájení (přivítání + hudební
vstup studentů pod vedením pedagogů zpěvu), 13.00 hod.
Koncert Olga Patková (pedagog VOŠH, působí v divadle Semafor),
14.00 hod. Koncert Veronika Šotová (pedagog VOŠH, působí
v divadle Semafor). Od 15.00 hod. volná zábava s vystoupením
Petry Bílkové (korepetice na VOŠH,
divadelní soubor Cylindr).
TIP!
VOŠH, Hadovitá 1023/7, Michle.

Ne 15.
10.30 hod. – SK METEOR KAČEROV B – TJ SPOJE PRAHA.
Fotbalové utkání mužů. Hřiště Za Mlýnem 101, Braník.
15.00 hod. – WORKSHOP: RECY-VĚCI. Šperk? Hračka?
Zvonkohra? Co vše se dá udělat z odpadu! Přijďte popustit uzdu
své fantazii a zažijte radost z tvorby! Cena 85 Kč. Café Start.

Po 16.–Pá 20.
9.00–18.00 hod. – TÝDEN ZDRAVÍ V DBK. Přijďte si nechat
zdarma změřit hladinu cholesterolu a glykovaného hemoglobinu (dlouhodobý ukazatel hladiny cukru v krvi) do promostánku
v –1. podlaží Obchodního centra DBK.
TIP!
DBK, Budějovická 1667.

Út 17.
17.00 hod. – SETKÁNÍ S PŘÍRODOU LUK A RYBNÍKŮ
U ŠEBEROVA. Sraz na zastávce autobusu Pod Vsí.
17.00 hod. – OTEVŘENÝ PŘEBOR SABZO V PŘESPOLNÍM
BĚHU. Závod (3,5 km), Krčský les. Více informací najdete na
www.outdoorvpraze.cz/kalendar-akci.

St 18.
9.00–11.00 hod. – JSEM OSVČ A CHCI JÍT NA MATEŘSKOU. Plánujete miminko a jste osoba samostatně výdělečně
činná? Jak se poprat s nárokem na „Peněžitou pomoc v mateřství“? Info na www.babyoffice.cz.
16.00–19.00 hod. – LETNÍ SLAVNOST EKOŠKOLKY
ROZÁRKA. Spolu s MČ Praha 4 jsme pro vás již tradičně
připravili odpoledne plné radosti. Dětské divadélko, kapela,
tombola a velký dort k 3. narozeninám Rozárky. Akce se koná
za každého počasí. Více informací na www.podhoubi.cz, nebo na
e-mailu: hana.jirku@podhoubi.cz, nebo na tel.: 774 448 123.
Ekoškolka Rozárka.
19.00 hod. – ASICS Vaše liga. Závod v běhu (5/10 km), areál
Hamr Braník. Info na www.outdoorvpraze.cz/kalendar-akci.

STRANA 14

Čt 19.
10.00–12.00 hod. – ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM.
Přijďte se rozloučit a oslavit konec školního (i rybičkového) roku.
Budeme mít pro vás velkou trampolínu, skákací hrad, dovádění s bublifuky, volnou hernu a další. Drobné občerstvení též
na místě. Cena 30 Kč členi, 50 Kč ostatní. Bližší informace na
www.mcrybicka.com.
14.00–18.00 hod. – MULTIŽÁNROVÝ CHARITATIVNÍ KONCERT. Kojenecký ústav v Krči. Vstupné – potřeby pro děti v hodnotě asi 200 Kč (vlhčené ubrousky, bryndáky, body s dlouhým
rukávem od vel. 68 do 104 atd.).

Pá 20.
VÝLET DO ZOO PARNÍKEM. Přihlášky do 13. 6. na e-mail:
mcbalonekpraha@seznam.cz. MC Balónek.

So 21.
9.30–11.30 hod. MONTESSORI PRACOVNY PRO RODIČE
S DĚTMI. Cena 10 „medvědích“ kreditů (290 Kč) za 2 hod.
Více informací na www.4medvedi.cz nebo na FB, registrace na
e-mail: info@elaaga.cz či tel.: 774 144 485.
10.00–22.00 hod. – OSLAVY 100 LET ABC BRANÍK. Festival
sportu, dětských her, hudby, jídla a setkání. Vstup zdarma. Sportovní areál ABC Braník, ul. Za Mlýnem. Info na www.abcbraniktj.cz.
17.00 HOD. – LETNÍ SLUNOVRAT V DUCHU FINSKÝCH
TRADIC. Svátek světel plný zábavy, her a sportu pro celou rodinu. Připraveny jsou též finské venkovní hry a kreslířské soutěže
o ceny. Dospělí si v kvízu otestují znalosti o Finsku. Na nejlepší tři
čekají luxusní designové dárky finských značek. Vstup zdarma.
Cyklostezka ve Freestyle parku Modřany. Info na www.yitkoti.cz.

18.30 hod. – CESTOVATELSKÁ BESEDA: GUATEMALA.
Přednášející: Jan Radoš. Dům ochránců přírody.
20.00 hod. – CESTOVATELSKÁ BESEDA: MALAJSIE. Přijďte
si poslechnout vyprávění Pavly Trůblové o jejím dvoutýdenním
putování. Vstupné dobrovolné. Café Start.

St 25.
9.00 hod. – VÝROČNÍ PÁRTY VŠFS. Součástí bude koncert
skupiny Chinaski. Areál Žlutých lázní.
10.00 hod. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VOŠH. Vyšší odborná
škola herecká, Hadovitá 1023/7, Michle. Více informací na
www.vosherecka.cz.
15.30 hod. – ROZLOUČENÍ PŘED LÉTEM. Odpoledne plné
zábavy, divadélko, táborák, společné opékání špekáčků, hudební
doprovod skupiny Marná snaha. MC Balónek.
18.00–20.00 hod. – FILMOVÝ KLUB: POŠLI TO DÁL.
Malý Trevor hledá způsob, jak změnit svět kolem sebe. Začne
hned sám u sebe, když přivede k sobě domů bezdomovce
Jerryho. Najde si ještě další dva lidi, kterým chce pomoci.
Co za to bude chtít? Drama, romantický, 123 min., USA 2000.
Společenské centrum, Za Brumlovkou 4. Info na tel.: 734 792 598,
vstup volný.

Čt 26.

WAKE JAM. Sportovní akce a hudební program v areálu Žlutých
lázní.

18.30 hod. – LETEM SVĚTEM OCHRANY PŘÍRODY PRO
OBYČEJNÉ LIDI. Přednášející: Denisa Mikešová. Dům ochránců
přírody.
19.00–21.00 hod. – SPOLEČNÉ ZPÍVÁNÍ MANTER
V DAJÁNĚ. Budete zpívat jednoduché písně z různých zemí
a tradic (tibetské, indické, indiánské apod.). Cenu vstupného
si určuje každý návštěvník na konci večera podle spokojenosti. Rezervace míst na tel.: 608 820 930. Centrum Dajána,
Doudlebská 4, Pankrác (hned u metra). Více informací na
www.dajanapraha.cz.

Út 24.–So 28.

Pá 27.

BASEBALLOVÝ A SOFTBALOVÝ TURNAJ. 33. ročník Pražského baseballového týdne a 16. ročník Pražského softbalového
turnaje. Areál Eagles Praha v Krči.

18.00–20.00 hod. – CO NÁM SDĚLUJE NEMOC? V této
přednášce jsou ústředním tématem Emoce a práce s nimi. Půjde
o hledání příčin negativních emocí a jejich pojmenování. Cena
semináře: 150 Kč, rezervace míst na tel.: 608 820 930. Centrum
Dajána, Doudlebská 4, Pankrác (hned u metra). Více informací na
www.dajanapraha.cz.

Ne 22.

Út 24.
16.30–17.30 hod. – UKÁZKOVÁ BEZPLATNÁ HODINA
MONTESSORI. Pod vedením lektorky se naučíte nacházet
různé způsoby hry v prostoru, který nás obklopuje; naučíte se
rovněž podporovat celistvý vývoj svého dítěte během jeho
prvních 6 let života, které jsou základnou pro jeho veškerý další
vývoj. MŠ Montessori Children‘s House, Nad Údolím 338/62,
Hodkovičky. Registrace do 10. 6. na tel.: 776 805 732, e-mail:
info@montessorichildrenshouse.cz.

Po 30.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR. MC Rybička pořádá i letos příměstské
tábory pro děti ve věku 3–8 let. Volná místa v termínu: 7.–11. 7.
Provoz od 8 do 17 hod. Jídlo na celý den vlastní (pitný režim
zajištěn). Na děti čeká bohatý program a spousta zábavy!
Bližší info na www.mcrybicka.com.
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Bartákova 1200/4, Praha 4 • Tel.: 602 399 835
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz • www.hobbycentrum4.cz
■

4. st

■

5. čt

■

5. čt

■

6.–8.

■

10. út

■

11. st

■

20.–22.

■

24. út

■

červen

18.00–20.00 hod. Jeden den mladého tance v KC Novodvorská – přehlídka
toho nejlepšího z tanečních aktivit Hobby centra 4.
14.00–17.00 hod. Výtvarná dílna v pavilonu D – trička na prázdniny
– sypaná batika. Nutné přihlášení.
17.00–18.00 hod. Závěrečný koncert talentů – mladí klasičtí i jazzoví
klavíristé se představí veřejnosti v nahrávacím studiu
v pavilonu A.
Víkendový vodácký zájezd na Otavu pro zdatné vodáky
nebo začínající v doprovodu rodičů.
14.00–18.00 hod. Výtvarná dílna na Habrovce
– práce s modelovací hmotou.
13.30–16.30 hod. Happy Hobby Day – zábavný odpolední program
v branické loděnici U Ledáren – (značení od zast. Nádraží
Braník) – sportovní hry, soutěže, tvořivé dílny,
lodě na Vltavě, opékání vuřtů.
Výtvarný plenér – víkendové malování v přírodě
ve Skryjích u Rakovníka.
10.00–16.30 hod. Praha 4 v pohybu – celodenní netradiční sportovní den
plný překvapení, sportu a zábavy v Parku Družby
na Pankráci.
Výstava účastníků výtvarných kurzů v pavilonu B ve II. patře
Výstava mladých módních návrhářek a kurzů Hobby centra 4 v pavilonu D
Výstava fotografií účastníků letních táborů a zahraničních akcí Hobby centra 4
v Klubu Amfora

Připravili jsme bohatou nabídku letních táborů v Praze, v Čechách i u moře pro všechny
věkové kategorie. Z naší nabídky si vybere každý.

KONTAKTY:
●
●
●
●
●
●

Dům ochránců přírody, Michelská 5, tel.: 222 516 115,
info@csop.cz, www.csop.cz/dumochrancuprirody.
Ekocentrum Podhoubí – Ekoškolka Rozárka, Pod Jiráskovou čtvrtí 6, Braník.
MC Rybička, ZŠ Na Chodovci, Na Chodovci 54, www.mcrybicka.com, mcrybicka@centrum.cz.
MC Balónek, Ke Kamýku 686/2, Lhotka, prostory bývalých jeslí (za budovou MŠ Studánka),
www.mcbalonek.cz.
Baby Office, Pod Dálnicí 12, Kačerov.
Café Start, Hurbanova 1285, Krč, tel.: 730 516 409, www.cafestart.cz.

SK METEOR KAČEROV HLEDÁ NOVÉ FOTBALISTY
Fotbalový klub SK Meteor Kačerov pořádá až do konce června každé
úterý a čtvrtek od 17 do 18.30 hod. nábor nových hráčů. Přijďte si
vyzkoušet svoje fotbalové dovednosti a nezávazně si zatrénovat na
branické hřiště Za Mlýnem 101. Dotazy zodpoví a bližší informace
poskytne: František Stolař, hlavní trenér mládeže; držitel mezinárodní
trenérské licence UEFA.
Kontakt – tel.: 776 620 657, www.gordickacerov.estranky.cz

VEČERNÍČKOVSKÝ POHÁDKOVÝ
LES POBAVÍ DĚTI V PARKU DRUŽBY
Máte rádi večerníčkovské pohádky? Chcete si hrát a dobře se pobavit? Vstupte alespoň
na jeden den do pohádky za televizní obrazovku. Společnost Velká dobrodružství ve spolupráci s městskou částí Praha 4 pro vás připravily v pankráckém Parku Družby v neděli 8. 6.
od 13 do 18 hodin speciální večerníčkovský pohádkový les. V parku (vstup
z ulice K Sídlišti) na vás i vaše děti budou čekat pohádkové postavy
z Krkonoš, panenka v sukýnce z máků,
známí bratři nešikové v roláku, skřítkové
z pařezové chaloupky, spolužáci z 3.B.
a další oblíbené postavičky z pohádek.
Děti budou u každého z nich muset plnit
úkoly. Dokáží vylovit larvy z mraveniště
a donést zrnka máku ke staré makovici?
Pomohou zatlouct popletům hřebík
a najdou uplakané zlatovlasé víle penízky, které ztratila na louce?
Po splnění všech úkolů dostanou
všichni malí poutníci dárek z truhly
u Stromu splněných přání. Vstupné je
DĚTI PŘI SVÉM PUTOVÁNÍ potkají známé 50 Kč. Více informací a možnost
registrace na www.veldo.cz.
postavičky z oblíbených večerníčků.
Foto: Veldo

Dům dětí mládeže Praha 4 – HOBBY CENTRUM 4

NAVRHNĚTE
MÍSTA K RELAXACI
A SE ZÁKAZEM
VSTUPU PSŮ
Již několik let se městská část Praha 4 snaží, aby hlavní město Praha přijalo obecně závaznou vyhlášku „O stanovení
pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území
hl. m. Prahy“ (dále jen „vyhláška“). Součástí této vyhlášky
by měla být vymezena území s úplným zákazem vstupu
psů (místa pro relaxaci), tak jak je tomu i v zahraničí, aby se
zde mohli návštěvníci bez obav uvelebit na trávě a nikoho
neohrožovaly nástrahy v podobě psích exkrementů či moči.
Tyto plochy doposud naše městská část postrádá.

PRAHA 4 PROTO VYHLAŠUJE ANKETNÍ OTÁZKU:
Kde v blízkosti vašeho bydliště navrhujete vznik
relaxačního místa?
Odpovědi a návrhy zasílejte nejpozději do pátku 20.
června 2014 na e-mail: david.polak@praha4.cz, poštou na
adresu: Úřad městské části Praha 4, David Polák, tajemník
komise Místní agendy 21, Antala Staška 2059/80b, 140 46
Praha 4, nebo písemně odevzdejte v informačních kancelářích MČ Praha 4.
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senioři
Seniorské aktivity pořádané MČ Praha 4 jsou určeny osobám ve věku 63 let a více!

Ivana Staňková,
zástupkyně starosty

MČ Praha 4
vás zve
na společenské
odpoledne

HABROVKA
PŘÁTELSKÁ
RODINĚ
Úterý 10. 6. 2014 od 14.00 hod.
zahrada u kostela
sv. Františka z Assisi
(roh ulic U Habrovky a U Krčské vodárny)
PROGRAM:
• Vystoupení dětského pěveckého sboru
• Color Club
– taneční orchestr Josefa Šráma
• Jiří Helekal
Aktivity pro děti, malování na obličej, občerstvení, cukrová vata, prezentace chráněných dílen.
Vstup pro návštěvníky zdarma.
Dopravní spojení metrem „C“ na stanici Budějovická, pěšky kolem Úřadu MČ Praha 4 ulicí
Na Krčské stráni, dále vpravo před hasičskou
stanicí do ulice U Krčské vodárny.

Název akce

Den a místo akce

Den výdeje vstupenek

4x DUCHOVNÍ PRAHOU
– návštěva významných staveb
– II. Vyšehrad církevní

3. 6. od 10.00 hod.
Sraz v 9.45 hod.
u rotundy sv. Martina

Přihlášky telefonicky na bezplatnou linku
800 100 128 od 26. 5.
30 míst

CYKLUS 4x na téma zahrady, zahrádky a zahrádkaření
– IV. návštěva Botanické zahrady hl. m. Prahy
– léčivé rostliny

5. 6. od 10.00
a od 13.00 hod.
Sraz u pokladny JIH

Přihlášky telefonicky na bezplatnou linku
800 100 128 od 26. 5.
30 míst

NA SLOVÍČKO S HISTORIÍ
– proslulé korunovace českých panovníků
– výklad s procházkou

10. 6. od 10.00 hod.
Sraz u Prašné brány,
směr ulice Na Příkopě

Přihlášky telefonicky na bezplatnou linku
800 100 128 od 2. 6.
30 míst

HABROVKA PŘÁTELSKÁ RODINĚ

10. 6. od 14.00 hod.
Zahrada u kostela
sv. Františka z Assisi,
na rohu ulic U Habrovky
a U Krčské vodárny

Bez přihlášek

PŘEDNÁŠKA Z CYKLU HOUBY JAKO VÁŠEŇ
– Houby hřibovité

12. 6. od 14.00 hod.
Malý sál Nuselské radnice

Přihlášky telefonicky na bezplatnou linku
800 100 128 od 2. 6.
50 míst

PŘEDNÁŠKA I. Z CYKLU „ŽIJEME ZDRAVĚ“
– na téma: „Jak správně pečovat o ruce a nohy
v seniorském věku“
– součástí je losování o poukaz na bezplatnou pedikúru

17. 6. od 10.00 hod.
Malý sál Nuselské radnice
Táborská 350, 3. patro

Přihlášky telefonicky na bezplatnou linku
800 100 128 od 9. 6.
50 míst

VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

24. 6. od 10.00 hod.
Slavnostní sál Nuselské radnice,
Táborská 350, 3. patro

Bez přihlášek

pod záštitou Ivany Staňkové, zástupkyně starosty pro oblast sociální.

Městská část Praha 4
■ MÁTE DOMA ČI V OKOLÍ SENIORA, KTERÝ JE OSAMĚLÝ A CHCETE MU POMOCI?
■ JE MEZI VAŠIMI BLÍZKÝMI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝ?
■ JAK HLEDAT ZAMĚSTNÁNÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉHO ČLENA RODINY?
Na to vše vám mohou odpovědět poskytovatelé sociálních služeb na setkání,
které se uskuteční 24. 6. 2014 od 10.00 do 17.00 hod. v prostorách
historické budovy radnice městské části Praha 4 v Táborské ulici č. 500/30.

V ČERVNU
www.praha4.cz

ZAČÍNÁ CYKLUS PŘEDNÁŠEK
ŽIJEME ZDRAVĚ
Městská část Praha 4 připravuje na 17. června
první přednášku z nového cyklu 4x na téma
Žijeme zdravě. Přijďte si poslechnout přednášku věnovanou správné péči o ruce a nohy
v seniorském věku.
Přednášet a odpovídat na dotazy bude zkušená pedikérka a manikérka Pavla Bruníková,
součástí bude též losování o poukaz na bezplatnou pedikúru a manikúru. Cyklus pak bude pokračovat od září do listopadu. Přihlášky na bezplatné lince 800 100 128 (viz tabulka akcí).
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Po 9. 6.
13.00 hod.
ANGLICKÁ KONVERZACE PRO SENIORY
UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA
Následuje pravidelná letní konverzace od 17. 7.
do 4. 9. s Ingrid Martonovou každý čtvrtek
13.00–14.30 hod.
Pá 6. 6.
9.00 hod.
SMLOUVA O PŮJČCE
Přednáška z cyklu Právní minimum pro seniory.
Sumář nejčastěji řešených případů v naší právní poradně. Otázky a odpovědi. Rezervace nutná, kapacita
omezena.
St 25. 6.
11.30 hod.
NOVINY A MÉDIA NA INTERNETU
PŘEDNÁŠKA Z CYKLU TÉMATA DNEŠKA
Končí doba tištěných médií? Lze věřit tomu, co na-

jdeme na internetu? Kde najít věrohodné informace,
informační, zpravodajské portály. Bulvár.
LÉTO S ELPIDOU
POBYTY V JIČÍNĚ
Konverzujte anglicky, učte se na tabletu, cvičte jógu,
pilates nebo zdokonalujte zpěv v sousedství barokního zámku Albrechta z Valdštejna a ševcovské dílny
loupežníka Rumcajse. Doprava, plná penze a služby
koordinátora zajištěny.
Termíny:
• Jičín (hotel Paříž) 12.–19. 7.
– angličtina, tablety a joga
• Jičín (hotel Paříž) 19.–26. 7.
– sborový zpěv a kondiční cvičení

Elpida, Na Strži 40 (vedle hlavní pošty)
Informace o dalších kurzech z nabídky
a přihlášení na tel. č.: 272 701 335 nebo na
e-mailu: info@elpida.cz.
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výročí/aktuálně
BLAHOPŘÁNÍ KAČEROV OBOHATÍ ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA
K ŽIVOTNÍMU JUBILEU
Dne 1. června se dožívá
ve zdraví 90. narozenin

JIŘÍ MALÍK
z Braníka.
Hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody přejí manželka Slávka, dcera Ivana s manželem
Milanem, vnučka Zuzka s manželem Jirkou, vnuk
Jirka s manželkou Marcelou, vnuci Honza,
Dominik, Vojta a pudlička Molly.

Dne 1. června se dožívá
80 let manželka, babička,
prababička a tchyně

MARTA CHALUPNÁ
z Krče.
Do dalších let přejí hodně zdraví, spokojenosti a dobré pohody manžel, vnučky, pravnuci
a snachy.

Dne 15. června oslaví 80. narozeniny

OLIVIE ZINKOVÁ z Krče.
Celá krčská stráň ji přeje krásné narozeniny, hodně zdraví a věčný optimismus.

Dne 29. června oslaví
100. narozeniny

MARIE BREJLOVÁ
z Krče.
Do dalších let hodně zdraví a životní pohody jí
přejí dcery s rodinami a všichni přátelé.

Dne 1. července oslaví 80. narozeniny
stále velmi činorodý

ING. KAREL
DAHINTER z Krče.
Přejeme mu do dalších let stejně
nezlomné zdraví jako doposud a duševní pohodu.
Dita, Adámek a Filip.

OLYMPIJSKÝ BĚH
UVIDÍ PARK DRUŽBY
Pankrácký Park Družby přivítá ve čtvrtek 26.
června (8.30–11.30 hod.) desítky žákovských
běžců, kteří se zúčastní Olympijského běhu ZŠ
Praha 4. Pod patronací ředitele závodu, olympionika Imricha Bugára, a 1. zástupce starosty Prahy 4
Jiřího Bodenlose (ČSSD) proběhnou zajímavé
závody, na které jsou jako divácká kulisa zváni
nejen rodiče startujících.

Železniční zastávka Praha-Kačerov dostala konečně zelenou. O její vznik dlouhodobě usiloval
zastupitel Prahy 4 Jan Kolda, který se realizace zastávky bohužel již nedočkal. Nyní, po patnácti letech diskuzí mezi zástupci Prahy 4, magistrátem a správci železniční sítě, získala potřebná
povolení a již se začalo stavět. Z Kačerova se tak stane důležitý dopravní uzel, na kterém
budou na podzim letošního roku kromě metra a autobusů zastavovat i vlaky.
„V těsné blízkosti
stanice Kačerov vede
železniční trať, po které
jezdí vlaky do Vršovic,
Braníka, Modřan a dále
také do Vraného nebo
do Davle. A právě využití zdejšího křížení
trasy vlaku a metra
dopomůže k lepšímu
Petr Kučera,
propojení a obsluze jižzastupitel MČ Praha 4
ní části Prahy a širšího
okolí. Kačerov se tak stane důležitým dopravním terminálem pro spojení s centrem hlavního
města při cestě do práce nebo za zábavou,“
uvedl zastupitel Petr Kučera (TOP 09). Rozpočet
stavby by neměl přesáhnout 17 milionů korun,
ve kterých je například obsaženo řešení přístupu na nástupiště bezbariérovým, přes sto metrů
dlouhým chodníkem, který bude připojen přímo s podchodem stanice metra Kačerov pod
Michelskou ulicí. „Využije se tak stávající služební vstup do podchodu metra, který se upraví
pro potřeby zřízení výtahů z úrovně podchodu
do úrovně ulice,“ doplnil Petr Kučera.
Výhodou nové železniční zastávky Praha-Kačerov je, že se s ní počítá jako se součástí měst-

ských linek, které mají navzájem efektivně
a rychle propojit okrajové části Prahy a doplnit
tak síť pražské městské hromadné dopravy po
vzoru německé S-Bahn. Konkrétně se hovoří
o tratích z Radotína do Běchovic (právě přes
Kačerov), nebo z Radotína do Vysočan (přes
Smíchov a Vršovice).
„Stanice Praha-Kačerov tak nabídne obyvatelům Prahy alternativu každodenního cestování
oproti automobilu do vzdálenějších částí Prahy.
Vznik nové vlakové zastávky zkrátí a především
zrychlí cestujícím dopravu z Kačerova do Braníku oproti autobusovým spojům zhruba o deset
minut, do Modřan zhruba o pět minut,“ vyjmenoval výhody stavby nové vlakové zastávky
zastupitel Petr Kučera.
Foto: archív

ZDE bude stát nová železniční zastávka Kačerov.

NOVÉ ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM
NESMÍ POŠKODIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Na nároží při křižovatce ulic Budějovická, Vyskočilova a Olbrachtova se
chystá výstavba 18 nadzemního Administrativního centra Budějovická.
Architektonickou studii stavby projednávalo a odsouhlasilo již v letech
2011 a 2012 Kolegium architektů tehdejšího starosty Pavla Horálka, který podpořil prodej pozemku soukromému investorovi. Současné vedení
radnice Prahy 4 s touto stavbou nesouhlasí a starosta Pavel Caldr je
připraven podpořit obyvatele v této lokalitě.
„Jako starosta vyjadřuji za naši městskou část
dlouhodobě nesouhlas s výstavbou předimenzovaných staveb a bytových domů v rezidenčních lokalitách rodinných domů nebo obytných
skupin na území Prahy 4,“ říká starosta Pavel
Caldr. „Chápu obavy obyvatel z okolních domů,
ale já osobně i městská část Praha 4 můžeme
při územních řízeních postupovat jen podle
zákona. Přesto se vší rozhodností říkám, že
v žádném případě nepřipustím, aby došlo k takovým zásahům, které by vyvolaly nevratné negativní dopady na životní prostředí.“
Oblasti Pankráce a Budějovické jsou historicky považovány za centrum městské části
Praha 4, a to nejen platným územním plánem.
Jsou zde soustředěny převážně administrativní
a komerční stavby, budovy škol a zdravotnická
zařízení. Pozemek při křižovatce ulic Budějo-

Starosta Pavel Caldr

vická, Vyskočilova a Olbrachtova je územním
plánem stanoven jako zastavitelný s funkcí
všeobecně smíšené území, na ploše byly umístěny jen dočasné provizorní prodejní stánky.
Vlastník, hl. m. Praha, jej v roce 2010 formou
výběrového řízení prodal k výstavbě administrativní budovy.
Oznámení o zahájení řízení na umístění stavby Administrativní centrum Budějovická zatím
nebylo vyhlášeno. „Mohu obyvatele ujistit, že
na ústním jednání uplatní městská část Praha 4
všechny požadavky k zajištění splnění všech
hygienickým norem. Pokud bude vydáno územní rozhodnutí na umístění stavby podle projektové dokumentace, která by nerespektovala
požadavky Rady MČ Praha 4, uplatním odvolání
proti vydanému rozhodnutí na pražském magistrátu,“ uzavřel starosta Pavel Caldr.
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kultura/společnost
Divadlo Bez Hranic
Křesomyslova 14, Praha 4 Nusle 14000
Tel.: 775 488 998
E-mail: rezervace@divadlobezhranic.cz
www.divadlobezhranic.cz
FB: Divadlo Bez Hranic, pražská scéna

3. út
4. st
5. čt
6. pá
7. so

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

8. ne 19.00
9. po
10. út
11. st
12. čt
13. pá
15. ne
17. út
18. st
19. čt
20. pá
22. ne
23. po
24. út
25. st
26. 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

MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ – ZADÁNO
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
MASÉR V DÁMSKÉ LÁZNI
– ZADÁNO – Divadlo Boski
MASÉR V DÁMSKÉ LÁZNI
– ZADÁNO – Divadlo Boski
LÁSKY PANÍ KATTY
MANDRAGORA
PRÁSKNI DO BOT
CHARLEYOVA TETA
CESTA KOLEM SVĚTA
PRÁSKNI DO BOT
CHARLEYOVA TETA – ZADÁNO
JEPPE Z VRŠKU
LÁSKY PANÍ KATTY – DERNIÉRA
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
KOMEDIANTI
ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
CESTA KOLEM SVĚTA
DARDA

1. ne 10.00 JAK POTRESTAT LAKOMOU KÁČU
Pohádková lidová komedie
s písničkami
15.00 Divadlo Applause
– ČERVENÁ KARKULKA – premiéra
3. út 19.30 Divadelní spol. Fr. Kreuzmanna
– Jack London: MARTIN EDEN
4. st 19.30 A. P. Čechov:
Tři komedie v jeden večer
– NÁMLUVY,
– MEDVĚD,
– LABUTÍ PÍSEŇ
5. čt 18.30 Regius – HOSTINEC U MRTVOLY
23. po 20.00 Divadlo Maškara
– POŽÁR A JINÉ KATASTROFY
25. st 19.30 Divadlo No Kakabus
– Marek Hejduk: REST – premiéra
26. čt 16.00 HAPPYTIME.CZ – taneční večer

Přehled dalších kulturních
a společenských akcí
najdete i na hlavní straně

www.praha4.cz

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

1. ne

2. po
3. út
4. st
5. čt
11. st
12. čt
16. po
17. út

18. st
20. pá
22. ne

pod záložkou Kalendář akcí.
25. st

DĚTSKÝ DEN NA DOBEŠCE
15.00 POHÁDKOMAT
16.00 HRY A SOUTĚŽE v blízkém okolí
divadla s Jitkou Svobodovou
18.00 LUCIE MARTIŠKOVÁ – vernisáž
19.00 JAK SE NESTÁT PACIENTEM
– přednáška MUDr. Jana Hnízdila
19.30 Kinokavárna – VLK Z WALL STREET
19.30 VÝBĚR Z BESÍDEK – sklizeň
nejlepších plodů posledních let
19.30 Kinokavárna – VŠE JE ZTRACENO
20.00 CADILLAC A PAVEL SEDLÁČEK
– koncert
20.00 JEŽFEST – festival absolventských
kapel z Konzervatoře Jaroslava Ježka
19.00 POMÁHÁNÍ NEBOLÍ – benefiční
večer na podporu dobrovolnictví
ve zdravotnických zařízeních
19.30 Kinokavárna – KAPITÁN PHILLIPS
16.00 SLAVNOSTI SLUNOVRATU
– tradiční slavnostní zakončení kurzů
18.00 JOLANINY HVĚZDY – pěvecký
koncert dětí z hudebních zájmových
kroužků
19.30 Kinokavárna – TRABANTEM
AŽ NA KONEC SVĚTA

Divadelní hit Generálka připravuje Divadlo Na Jezerce
Známá česká komedie Jiřího Hubače
Generálka se začne zkoušet v Divadle
Na Jezerce od září
letošního roku. Režie
a úpravy textu se
ujal zkušený divadelník Radek Balaš, který před dvěma lety
na Jezerce inscenoval
úspěšný muzikál Já,
Francois Villon. Jiřina
Bohdalová si znovu
zahraje titulní roli
kurážné hospodyně
Josefíny, kterou ostatně právě pro ni před lety Jiří Hubač napsal.

Napoleona Bonaparta ztělesní Radek Holub.
V dalších rolích se diváci mohou těšit na Petra
Vacka, Martina Sittu, Zdeňka Maryšku
a Zdeňka Hrušku. Scénu vytvoří Martin
Černý, výtvarnicí
kostýmů bude Šárka
Hejnová. Příběh
o jednom osudovém setkání, plný
skvělých dialogů,
bude mít premiéru
20. listopadu.
Generálka je příběhem Napoleona ve
vyhnanství na ostrově Svaté Heleny, jenž

se sice stále cítí být císařem, ale nyní bezmocným a chudým jako kostelní myš, a Josefíny
Pontiové, ženské od rány, která se stane jeho
hospodyní a kuchařkou, na níž se Bonaparte
v krátké době stane absolutně závislým.
Odvážná vdova, kterou Napoleon ve svých
válkách připravil nejen o syny, ale i o vnuky,
ukazuje, že dokáže často víc než proslulí generálové a že je větší osobnost než někdejší
vládce světa.
„Komedie neztratila nic na své působivosti
i nadčasovosti, a protože v Divadle Na Jezerce
hrají skvělí herci, kteří jsou zároveň typově
přesní pro obsazení všech rolí, byla hra zařazena do dramaturgického plánu tohoto roku,“
řekl principál a herec Jan Hrušínský.

Křesomyslova 625, Praha 4

DIVADLO NA FIDLOVAČCE,
Křesomyslova 625, Praha 4,
Pokladna : po–pá 10.00–19.30, so 14.00–18.00
Telefon: 241 404 040,
E-mail: pokladna@fidlovacka.cz
KOMORNÍ FIDLOVAČKA,
Boleslavova 13, Praha 4
Pokladna: hodinu před představením
Telefon: 241 404 268 • www.fidlovacka.cz
On-line rezervace a prodej: www.webticket.cz
Prodej též v sítích:
Ticketportal, TicketArt a Ticketpro
Předprodej začíná vždy 10. v měsíci
na měsíc přespříští.
Dopravní spojení: tram č. 6, 7, 18, 24;
zastávka Divadlo Na Fidlovačce
2. po 19.30 JEN ŽÁDNÝ SEX, PROSÍM,
JSME PŘECE BRITOVÉ! – činohra
3. út 10.30 BABIČKA – činohra
19.30 NERUŠIT, PROSÍM – činohra
4. st 10.30 DIVOTVORNÝ HRNEC – muzikál
5. čt 10.30 DIVOTVORNÝ HRNEC – muzikál
19.30 TECHTLE MECHTLE – činohra
6. pá 19.30 HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY
– činohra
7. so 15.00 MY FAIR LADY – muzikál
8. ne 15.00 DIVOTVORNÝ HRNEC – muzikál
DERNIÉRA
10.út 10.30 EVA TROPÍ HLOUPOSTI – činohra
19.30 EVA TROPÍ HLOUPOSTI – činohra
11. st 19.30 NEVĚSTA – muzikál
12. čt 19.30 PROUTNÍK POD PANTOFLEM
– činohra DERNIÉRA
13. pá 10.30 BABIČKA – činohra
19.30 ŠUMAŘ NA STŘEŠE – muzikál
14. so 15.00 JEPTIŠKY – muzikál
18. st 19.30 NEVĚSTA – muzikál
19. čt 19.30 AŽ NAPRŠÍ A USCHNE
(HAY FEVER) – činohra
20. pá 19.30 JEPTIŠKY – muzikál
21. so 15.00 EVA TROPÍ HLOUPOSTI – činohra
25. st 19.30 AŽ NAPRŠÍ A USCHNE
(HAY FEVER) – činohra
26. čt 19.30 EVA TROPÍ HLOUPOSTI – činohra

KOMORNÍ FIDLOVAČKA
3. út 19.30 NEJLEPŠÍ KAMARÁDKY – činohra
4. st 19.30 MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD – činohra
5. čt 19.30 PĚT VE STEJNÝCH ŠATECH
– činohra
6. pá 19.30 PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ – činohra
11. st 19.30 MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD – činohra
14. so 19.30 MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD – činohra
20. pá 19.30 TŘI HOLKY JAKO KVĚT – činohra
24. út 19.30 NEJLEPŠÍ KAMARÁDKY – činohra
Změna programu vyhrazena!

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

Domov můžete podpořit finančním darem na www.sue-ryder.cz nebo návštěvou některé z následujících akcí.
4., 11., 18. a 25., st
10.00–11.00 hod.
SENIORFITNES – tělesná cvičení
Vstupné: 40 Kč, kontakt na e-mailu: seniorfitnes@seznam.cz. Cvičebna Domova Sue Ryder.

9.–10., po–út
10.00–18.00 hod.
TRADIČNÍ BAZAR OBLEČENÍ
Jedinečná příležitost koupit si pěkné věci za pár korun.
Divadelní sál Domova Sue Ryder.

4. a 18., st
15.00–18.00 hod.
BRANÍK BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu.
Vstupné: 50 Kč. Restaurace Michelský dvůr.

10., út
11.00–18.00 hod.
MEXICKÁ KUCHYNĚ
Restaurace Michelský dvůr připraví řadu pokrmů, které
tentokrát ocení především příznivci mexické kuchyně.

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

Domov Sue Ryder, o. p. s., Michelská 1/7, 140 00 Praha 4-Michle • Tel.: 244 029 111 • www.sue-ryder.cz

NAVŠTIVTE
HLAVNÍ ARCHIV
U příležitosti Mezinárodního dne
archivů se v městském archivu v neděli
1. června uskuteční Den otevřených
dveří. Akce se koná od 10 do 18 hod.
v budově Archivu hlavního města
Prahy, Archivní 6, Praha 4. Dostupnost
prostřednictvím MHD ze zastávek
Městský archiv, Chodovec nebo
Benkova.
Více na www.ahmp.cz.
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názory
IC ŠTÚROVA OBDRŽELO VÝPOVĚĎ Z PRONAJATÝCH PROSTOR. MÁ PRAHA 4 I NADÁLE ZACHOVAT
DOSAVADNÍ POČET INFORMAČNÍCH CENTER A HLEDAT PRO IC ŠTÚROVA NOVÉ MÍSTO?
OLGERD PUKL, zastupitel MČ Praha 4, ODS

Na položenou otázku odpovídám jasné
ANO. Stávající síť informačních center při
velikosti městské části Praha 4 je nutností. Informační centra se jako „prodloužené ruce“ Úřadu MČ Praha 4 staly
už automatickým a zaběhnutým standardem poskytovaných služeb pro občany městské části.
Tyto pobočky zprostředkují v rozumné docházkové vzdálenosti od bydliště
kontakt občanů s Úřadem MČ Praha 4,
kde jsou poskytovány veškeré informace o aktuálním dění v naší městské
časti a běžný úřední servis (ověřování
dokumentů, výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z registru trestů apod.).
Problematika samotné výpovědi z pronajatých prostor informačního centra

Štúrova má bohužel prozaický základ.
Pronájem prostor informačního centra
MČ Praha 4 narazil na lukrativnější
možnost pro majitele objektu, a to na
pronájem dalších prostor pro obnovení
již zde provozované herny, která nemůže
podle novely loterijního zákona působit
v určené vzdálenosti od pobočky veřejného úřadu.

VÁCLAV KRIŠTOF, zastupitel MČ Praha 4, nezařazený

ANO, ROZHODNĚ.
Služba pro občany
Prahy 4 je na prvním
místě. DŮVODY jsou
jasné a vycházejí ze služeb, která informační centra poskytují (např. výpis
z katastru nemovitostí, výpisy z obchodního, živnostenského a insolvenčního
rejstříku, z rejstříku trestů, výpis z bodového hodnocení řidiče, dále služby datové schránky, úschovny systému Czech
Point a další).
Nezanedbatelná je i možnost informovat občany ze strany Úřadu městské
části Praha 4 o akcích a službách, které
vycházejí z práce samosprávy, tzn. od
starosty, zástupců starosty, radních či zastupitelů a samozřejmě i jednotlivých
odborů městské části Praha 4. Struktura
informačních center v Praze 4 je vyváže-

ná a služby občanům dostupné.
Zachovejme tedy informační centrum
i v místě stávajícího centra Štúrova, nebo
co nejblíže současnému umístění.
Snažme se o řešení šetrné k rozpočtu
městské části Praha 4 a komfortní k občanům. Já osobně, jako uvolněný zastupitel, často používám informační centra
k projektu Čistá Praha 4, kde občanům
sdělujeme, které akce a kdy budou, případně si mohou odebrat sáčky na psí
exkrementy, a tak nám všem pomoci
s Čistou Prahou 4.
Samozřejmě bychom si mohli položit
otázku, KDO ZA TO MŮŽE? Měla by
městská část mít větší vliv na Modrý
pavilon? Mělo by být v oblasti méně
heren? To teď není podstatné. Podstatné
je celou záležitost co nejdříve vyřešit
ku prospěchu občanů.

DRAHOSLAVA KREJČOVÁ, zastupitelka MČ Praha 4, ČSSD

Aktuálně funguje šest
informačních center
Prahy 4 a u tohoto
počtu bych ráda zůstala. Výpověď od vlastníka soukromého
objektu ve Štúrově ulici na tom nic
nemění. Je pravda, že nejbližší infocentrum se nachází na sídlišti Novodvorská
v Jílovské, tedy čtvrt hodiny autobusem.
Nicméně sídliště Krč je natolik velké, že
si infocentrum zaslouží. Podle statistik
navštěvuje toto zařízení 700 až 800 lidí
měsíčně, což odpovídá přibližně 35 až 40
zákazníkům na pracovní den.
Doporučuji proto městské části primárně se soustředit na vlastní objekty,
abychom se vyhnuli problému s výpovědí. Bohužel, infocentrum pracuje i se
zabezpečenými sítěmi, protože je třeba
zajistit napojení na důvěrná data typu

výpis z rejstříku trestů. Proto se musí
každé případné místo – třeba v rámci základní školy – nejdříve technicky upravit.
A to si vyžádá investiční náklady. Pokud
ale budou v „rozumných mezích“, tedy
v řádu stovek tisíc korun, považuji je za
opodstatněné.
Nemá smysl zakrývat pravděpodobné motivy výpovědi. Dostaly se ke mně
informace, že se jedná o akt pomsty za
boj radnice s hazardem. Právě na sídlišti
Krč se totiž v posledních letech z iniciativy městské části radikálně snížil počet
heren z více než dvaceti na čtyři. Tím
vzrostla bezpečnost v ulicích (byť je zde
potenciál pro další zlepšení), ale také
klesly zisky některým podnikatelům,
kteří teď cítí příležitost se na sídliště
vrátit. Úkolem radnice je ale chránit
občany, ne hazard.

PETR KUČERA, zastupitel MČ Praha 4, TOP 09

Pokud si chce občan
Prahy 4 zajistit výpis
z obchodního, živnostenského a dalších
rejstříků, může zajít na poštu, nebo
využít jednu z pěti poboček – informačních center (IC) – úřadu největší
pražské městské části. Občané je mohou
využít také pro ověřování pravosti podpisů a listin, vybírání poplatků za psy, jako
podatelnu nebo pro efektivnější komunikaci s radnicí.
IC na území Prahy 4 najdeme
v Braníku, Krči, ve Lhotce a Spořilově
a poslední na rozhraní Nuslí a Podolí.
Můžeme spekulovat o lepším umístění
IC, jelikož to aktuální je poměrně rovnoměrné, protože právě díky těmto pobočkám nemusí obyvatelé často cestovat do
hlavního sídla radnice.

IC Štúrova najdeme v dolní části jednoho z největších sídlišť v Praze 4, které
bylo postaveno na přelomu 60. a 70. let
pro asi 13 000 obyvatel, na sídlišti Krč.
Objevují se hlasy o jeho malé využitelnosti, možná i vinou toho, že se nachází
nedaleko pobočky pošty. Jeho poloha
v rámci infrastruktury sídliště opravdu
není šťastná, dalo by se uvažovat o přesunu více do střední části.
Přesun by se měl využít hlavně pro
zamyšlení, zda IC svojí náplní splňují
účel bližšího a přístupnějšího úřadu?
Nabízí se příklad lepší otevírací doby
(mít otevřeno od 7.30 hod., nemít od 8
do 18 hodin jen 2x v týdnu ve všech
IC a v pátek jen do 13 hod.), efektivnější
propagace událostí a akcí pořádaných
na území Prahy 4, nebo informovanosti
o chystaných záměrech radnice.

PETR ŠTĚPÁNEK, zastupitel MČ Praha 4, SZ

Nové místo pro informační centrum na
jednom z nejhezčích
pražských sídlišť by
radnice měla určitě najít. Hlavně by ale
měla v IC Štúrova i v dalších informačních centrech skutečně informovat – A TO
S PŘEDSTIHEM…
Třeba když se chystá kácení v Podolské,
v Jeremenkově, v Kvestorské, na Spořilově,
Na Veselí, v Kunratickém lese a v dalších lokalitách, aby se občané mohli účastnit rozhodování. Nebo když se developer chystá
zastavět Braník, Kavčí hory, kus Podolí pod
Vyšehradem, Pankráckou pláň a další lokality, aby i občané mohli rozhodnout. Nebo
když se rada městské části chystá souhlasit
s navýšením kódu využití území ve prospěch developera, aby i občané mohli rozhodnout. Nebo když sníží školám rozpočet,
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aby i občané mohli rozhodnout. Nebo když
nastěhuje radnici k soukromníkovi a platí
tam vysoké nájemné, aby i občané mohli
rozhodnout. Nebo když vypovídá smlouvy
na nájmy pod domy na 99 let, aby i občané
mohli rozhodnout. Nebo když 4-Energetická hospodaří, tak jak hospodaří, aby i občané mohli rozhodnout. Nebo proč zakládá
4-Volnočasovou a proč je na ní pak podáno
trestní oznámení, aby i občané mohli rozhodnout. Nebo proč se 4-Majetková stará
o obecní domy tak, jak se stará, aby i občané mohli rozhodnout. Nebo proč před volbami pořádá radnice tolik veřejných akcí,
když chybí peníze na asistenty ve školách,
aby i občané mohli rozhodnout. Nebo proč
ještě není zastřešena Spořilovská, aby mohli
občané rozhodnout. Aby o tomhle všem
mohla radnice informovat, potřebuje zachovat IC Štúrova i ostatní infocentra.

Do termínu redakční rady
červnového čísla Tučňáka
KSČM
nedodala odpověď.
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SC-340152/02

INZERCE

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

REKONSTRUKCE KOUPELEN A BYTŮ

SC-340732/01

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

Výměny wc, baterií, opravy,
rozvody vody a topení

SC-332422/06

INSTALATÉRSTVÍ (bez paušálu za příjezd)

SC-340678/01

SC-332421/06

+M
a Š

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

F i rm

Stavební práce včetně elektra a vody
do 10 dnů včetně úklidu

☛

☛

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

SC-340251/08

www.nasepraha4.cz
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SC-340559/02

INZERCE

SC-340134/03

* Máte hodně dluhů a nevíte jak dál?
* Splácíte víc než vyděláváte?
* Nechcete se už dál zadlužovat?
Uvažujete o osobním bankrotu,
ale bojíte se podvodníků?
PODÁME ZA VÁS NÁVRH NA OSOBNÍ BANKROT
VE SPOLUPRÁCI S INSOLVENČNÍM SPRÁVCEM
(Mgr. Žaneta Burkotová)
GARANTUJEME:
– konzultaci zdarma
– odborné vypracování návrhu
ve spolupráci s insolvenčním správcem
– příznivou cenu
– přijetí podaného návrhu soudem

E-mail: informaceoddluzeni@gmail.com
Konzultace možná v místě bydliště.

Internet pro domácnosti,
BD a SVJ, společnosti

Tel.: 241 406 623,
241 406 731
od roku 1992

PRODEJ NOVÉHO
NADSTANDARDNÍHO RD 4+KK
o zast. ploše 160 m2, 2 km od Úval,
okres Praha-východ
Kuchyňská linka, úložný prostor v podkroví, podlahové
vytápění, krbová kamna, pozemek 1100 m2.

Cena: 5 590 000 Kč

SC-340658/01

SC-340623/05

NEBOJTE SE A KONTAKTUJTE NÁS NA
TEL.: 608 022 488

SC-340524/02

– balíček internet, telefon, TV
již od 297 Kč s DPH
– tarify 25M, 50M/MLH, 100ML/MLH,
150ML/MLH
– hromadné slevy již při 7 a více
zapojených bytech
– neomezená SIM v celé ČR
k našim službám se slevou

SC-340606/04

Zaměření na
Prahu 4, 10, 15

RE/MAX Admiral hledá šikovného makléře/ku pro
Prahu 4 a okolí s bydlištěm
v místě, i bez zkušenosti.
Nabízíme příjemné a profesionální zázemí a výbornou
dostupnost naší kanceláře

SC-340743/01

reality.weber@iol.cz • www.realityweber.cz

Tel.: 731 857 568, 604 187 315
E-mail: info@pragnet.cz
www.pragnet.cz
Facebook: Irongate – datové služby

SC-340766/01

• stabilní nízké ceny, slevy • osobní přístup •

5 min. od metra „C“
Budějovická.
Kontakt: 603 244 171
tomas.karas@re-max.cz

Inzerci v časopisu Tučňák
pro Vás zajistí

RENÁTA ČÍŽKOVÁ

STRANA 24

SC-332410/06

SC-340642/02

Tel.: 777 114 473, 222 980 260
renata.cizkova@ceskydomov.cz
Uzávěrka letního dvojčísla
je 13. června 2014.

ÚKLIDOVÁ FIRMA
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
Tel.: 724 006 275

SC-332492/05

SC-332400/06

SC-331676/09

SC-332409/06
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INZERCE
SC-340733/01

SHELLAC CND
MANIKÚRA • P-SHINE
CO JE CND SHELLAC?

SC-340663/02

revoluční metoda úpravy nehtu
spočívající v šetrné technologii:
• perfektním vzhledu •
• odolnosti 2–3 týdny •
• šetrném odstranění •
Wenzigova 17,
Praha 2-Nové Město

Tel.: 602 160 115
SC-340741/01

SC-340717/01

ZÍSKEJTE 50 Kč
SL

EVU
při objednávce
nad 300 Kč
Platí

SC-340005/04

SC-340742/01

při zadání kódu
v objednávce:
SASA2014

SC-340749/02

SC-340115/05

HLEDÁME OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
Očekáváme:
● SŠ vzdělání s maturitou
● samostatnost a zodpovědný přístup
● péči o stávající klienty
Nabízíme:
● finanční ohodnocení bez finančního stropu
● bezplatný vzdělávací systém
● kvalitní vedení, časovou flexibilitu
V případě zájmu zasílejte strukturované životopisy
na e-mail: lenka.prusova@generali.cz

Pro bližší informace
kontaktujte:
Lenka Rejmanová Průšová

Tel.: 731 474 071

SC-332425/05

„Připojte se i Vy“

SC-340727/01

www.ceskydomov.cz
MALÍŘI, LAKÝRNÍCI, ÚKLID
NOVÁ MADLA NA ZÁBRADLÍ
(PRO

PANELOVÉ A ČINŽOVNÍ DOMY)
KOMPLETNÍ DODÁVKA – DEMONTÁŽ, MONTÁŽ

SC-332507/05

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

www.balkap.cz

VÁŠ ARCHIV, video a audiokazety, pásky, gramodesky
a 8mm filmy, ale i diapozitivy a fotografie, př evedu na CD nebo DVD.

www.vhs-na-dvd.eu

Tel: 728 511 970

SC-332365/06
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servis
DODATEČNÝ ZÁPIS
DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Dodatečný zápis se týká dětí narozených do
31. 8. 2011, které spolu s alespoň jedním zákonným zástupcem mají trvalý pobyt na území MČ
Praha 4. K zápisu se dostaví rodiče s dítětem.
Zápis je určen především pro děti, které nebyly
umístěny v 1. kole zápisu.

DEN DĚTSKÝCH PRÁV NA KAVKÁCH
Na Škole Kavčí hory proběhl Den dětských
práv na Kavkách. Škola byla celý den otevřena
pro veřejnost, žáci připravili a slavnostně zakopali v areálu školy Schránku dětských práv pro
budoucí generace a studenti vypracovali powerpointové prezentace k problematice dětských
práv, které přednesli mladším kolegům.
Studenti oboru Veřejná správa připravili

prezentaci fiktivního Úřadu práv dětí, za jehož
neexistenci je ČR dlouhodobě kritizována výborem OSN pro dětská práva. Odpoledne proběhl
jarmark, na kterém bylo možné zakoupit od
dětí z MŠ a ZŠ vyrobená mýdla, dále keramické
výrobky a občerstvení připravené studenty.
Zisk 6663 Kč bude věnován organizaci Nadace Naše dítě a fondu Unicef.

Kde:
– Mateřská škola Alšovy sady, Na Větrově
22, www.msalsovysady.cz
– Mateřská škola Matěchova, Halasova
1069, www.msmatechova.cz
– Krčská mateřská škola, Tajovského 1309,
www.mstajovskeho.webnode.cz
Termínový harmonogram zápisu:
– vydávání přihlášek 4. června v sídle příslušné
mateřské školy
– příjem přihlášek – datum zápisu 16. 6.
od 13.00 do 17.30 hod.
(v sídle příslušné MŠ)
– oznámení výsledků zápisu do 19. 6. 2014

LETNÍ PROVOZ
KNIHOVEN
Provozní doba poboček knihoven
od 7. července do 31. srpna:
■ Krč, Štúrova 64/1282 (Modrý pavilon)

Út 9–16 a Čt 12–19 hod.
■ Michle, Michelská 1/7 (Domov Sue Ryder):

Út 9–16 a Čt 12–18 hod.
■ Novodvorská 151/1013 (KC Novodvorská)

– Malá půjčovna: St 12–19, Pá 9–16 hod.
■ Pankrác, Na Veselí 5/542:

Út 9–16, Čt 12–18 hod.
■ Spořilov, Postupická 7/2932:
Po 13–19, St 12–19 a Pá 9–16 hod.
■ Vikova 4/1223: St 12–19, Pá 9–16 hod.
Všechny pobočky uzavřeny 28. 7.–10. 8.

FOTBALOVÁ
BENEFICE PRO DĚTI
V sobotu 21. 6. se od 10 hodin na hřišti SK
Slovanu Kunratice slaví 90. výročí klubu.
V rámci dne budou sehrány exhibiční zápasy. V jednom z nich nastoupí také tým osobností a děti se zdravotním postižením z KC
Motýlek, jimž připadne výtěžek duelu.
Zajímavý doprovodný program. Info na
www.fotbal-kunratice.cz.
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HLAVNÍM CÍLEM AKCE bylo upozornit na existenci
dětských práv, která vyplývají z Úmluvy o právech dítěte.

Foto: Škola Kavčí hory

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JE PŘÍSTUPNÉ I VEŘEJNOSTI
Po zimní přestávce se opět slavnostně otevřelo dětské dopravní hřiště Jánošíkova. Této akce
pod záštitou starosty Pavla Caldra se zúčastnily
také zástupkyně starosty Ivana Staňková a radní
Lucie Michková. Děti si vyzkoušely jízdu zručnosti, proběhly dopravní výchova a testy i ukázka výcviku policejních psů.
„Vést děti k bezpečnému chování v dopravním provozu je naší velkou prioritou,“ uvedla
zástupkyně starosty Ivana Staňková a její slova
potvrdila i radní Lucie Michková: „Nesmíme zapomínat na to, že děti jsou v silničním provozu
nejvíce zranitelné a ohrožené. Prosím, chovejme

se všichni tak, abychom na silnicích nikoho neohrozili.“
Na dětském dopravním hřišti probíhá cílená
výuka dopravní výchovy pro žáky 4. a 5. tříd
základních škol MČ Praha 4. Kromě toho je
hřiště otevřeno také pro veřejnost, a to vždy
v pátek od 15 do 19 hod. nebo v sobotu a neděli
od 11 do 19 hod. Městská policie se veřejnosti
věnuje každé pondělí a čtvrtek od 14 do 18 hod.
Kromě jízdního kola si s sebou nezapomeňte
vzít helmu!
Kontakt: ulice Pod Krčským lesem 25, tel.:
724 730 516, e-mail: ddh.janosikova@gmail.com.

ŽÁCI ZŠ MENDÍKŮ POZNÁVALI PARKY
V ZŠ Mendíků se konalo projektové vyučování Parky MČ
Praha 4, v rámci kterého každá
třída 1. stupně navštívila a prozkoumala jeden z parků.
„Žáci se učili sbírat a zpracovávat informace a zároveň
spolupracovali ve skupinách.
Výstupem průzkumu byly
plakáty, které informovaly
o prostředí jednotlivých parků,“ uvedl 1. zástupce starosty
Jiří Bodenlos (ČSSD). Všichni
žáci tak prezentovali svoje poznatky a zároveň se seznámili
s prací ostatních tříd.
V ZŠ Mendíků se žáci vzdělávají podle ŠVP „Škola s mosty
do života“. I toto projektové vyučování bylo pro všechny dalším S VÝSTUPY z projektového vyučování se přišel seznámit 1. zástupce
„mostem“ do praktického života. starosty Jiří Bodenlos.
Foto: Zdeněk Kříž
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SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V rámci mobilního sběru mohou občané MČ
Praha 4 obsluze vozidla odevzdávat: baterie,
akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemikálie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky
a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla
a pryskyřice, detergenty, fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu a odstraňování plísní), zářivky a výbojky.
Trasa A

18. 6. st

1.
2.
3.
4.
5.

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.40–17.00

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

17.10–17.30
17.40–18.00
18.10–18.30
18.40–19.00

Trasa B

19. 6. čt

1. Nedvědovo nám. (u školy)
2. křižovatka ul.
Na Klaudiánce x U Podolského hřbitova
3. křižovatka ul. Na Vrstvách x V Rovinách
4. křižovatka ul. Dvorecká x Jeremenkova
(parkoviště)
5. křižovatka ul. Milevská x Pujmanové
(parkoviště u prodejny)
6. křižovatka ul. Plamínkové x Děkanská vinice II
7. křižovatka ul. Za Zelenou liškou x Senožacká
8. ul. Jihlavská (parkoviště u prodejny GATO
– Jihlavská 18/611)

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.30–17.50
18.00–18.20
18.30–18.50

NA DĚTSKÝ DEN POUZE
S DOBROU NÁLADOU
V sobotu 14. června se od 10.30 hod. uskuteční 12. ročník Dětského sportovního dne.
Před restaurací U Čtyř Bernardýnů, Novodvorská 1176, proběhne deset soutěží, western
show, fotbalový miniturnaj školiček, závody
koloběžek (helmy povinné!), ukázka výcviku
služebního psa a tombola. Vstup zdarma a pouze s dobrou náladou.

NABÍDKA
ODPOČINKOVÉHO
POBYTU NA VÁPENCE
Městská část Praha 4 nabízí veřejnosti
po celý červenec a srpen možnost
relaxačního pobytu v chatě Vápenka
v Krkonoších.
Týdenní pobyty jsou od soboty do soboty,
popřípadě lze domluvit i kratší.

CENY:
děti do 3 let zdarma,
děti do 15 let 560 Kč/den s plnou penzí,
● dospělí od 15 let 775 Kč/den s plnou penzí,
● dospělí nad 65 let 645 Kč/den s plnou penzí
(lze i polopenzi).
Info na www.4-majetkova.cz, tel.: 261 192 120.
●
●

VÍTÁNÍ NAŠICH NOVÝCH OBČÁNKŮ
V dubnu proběhlo na radnici v Nuslích opět vítání nových
občánků městské části Praha 4. Vítala členka Zastupitelstva městské části Praha 4 Věra Příhodová, poděkování za
pěvecké vystoupení patří dětem z Mateřské školy
Trojlístek a Střední škole Kavčí hory.
● V úterý 22. dubna byli přivítáni:
Filip Stránský,
Věra Příhodová,
zastupitelka MČ Praha 4 Abigail Lily Michalová, Ondřej Brotánek,
Mariana Gruževská, Viktorie Štekerová,
Augustina Anna Kuncová, Jan Růžička, Filip
Lehečka, Lukáš Mann, Ondřej Letoštiak,
Lukáš Novotný, Václav Kuchař, Matyáš Smítka,
Eliška Nováková, Sofie Macháčková, Šarlota
Papajová, Michal Rusnák a Anastázie Bímová.

● Ve čtvrtek 24. dubna byli přivítáni:
Viktorie Žibritová, Jasmína Stella-Anna Bergerová, Teodora Šimková, Kateřina Trnková, David Dlouhý, Štěpán Haken, Šimon Lang, Jan
Skoupý, Štěpán Adam, Radim Svatoň, Karel
John Mikšátko, Žofie Kolinová, Marek Bojar,
Matěj Michálek, Renata Líbenková, Šimon
Nagy, Rosemaria Kapnisti a Eduard Uher.
Veronika Sekyrová,
odbor kancelář starosty

STAVEBNÍ ÚPRAVY OMEZÍ POHYB PO KAČEROVĚ
Z důvodu stavebních úprav plynovodů vč. přípojek
dojde na Kačerově a v okolí od 9. června do 7. července k omezení na vozovkách a chodnících na následujících komunikacích: Na Návrší – od ulice Podle Kačerova po ul. Na Úlehli, Na Úlehli – od ulice Na Návrší po

ulici Na Brázdě, Na Brázdě – od ulice Na Úlehli po ulici Na Dědinách.
Zhotovitel: INKO, a. s., stavbyvedoucí p. Sláma, tel.:
725 719 417, investor: PPD, a. s., stavební dozor p.
Budín, tel.: 602 282 492.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY – ČERVEN
Stanoviště

Zavezení den

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

02
02
02
02
03
03
03
04
04
04
04
05
05
06
06
06
06
06
09
09
09
09
10
10
11
11
11
11
12
12
13
13
13
13
13
13
16

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

Stanoviště

Zavezení den

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

Hodina

16
16
17
17
17
17
18
18
18
18

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

19
19
20
20
20
20
23
23
23
24
24
24
25
25
25

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

26
26
27
27
27
27
27
30
30
30

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

Redakce se omlouvá za zveřejnění chybných údajů v květnovém čísle.

V ČERVENCI SE VOK NEPŘISTAVUJÍ!

STRANA 27
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sport
ZŠ FILOSOFSKÁ DOVRŠILA

ZLATÝ HATTRICK!
Měsíc a půl soutěžily děti z 20 základních škol městské části Praha 4 ve 4. ročníku
4 x 4 letních her Prahy 4, který tradičně zorganizovala MČ Praha 4. Malí sportovci
měřili síly v deseti sportech a za svoje umístění pilně sbírali body do celkového
žebříčku škol.
Foto: Zdeněk Kříž

ZÁSTUPCI RADNICE I ZNÁMÍ SPORTOVCI pogratulovali nejlepším sportovcům letních her Prahy 4.

PRAHA 4 ZVÍTĚZILA
V MARATONSKÉ ŠTAFETĚ!

KVARTETO úspěšných reprezentantů městské části Praha 4.

Foto: Zdeněk Kříž

V rámci 20. ročníku Volkswagen Maraton Praha byla připravena štafeta pro představitele hl. m. Prahy a městských částí, kterými závod
probíhal. Jednalo se o štafetu 3 x 10 km + 12,195 km. Městskou část
Praha 4 úspěšně reprezentovali čtyři závodníci úřadu (Veronika
Sekyrová, – referent PR, Barbora Burdová – asistentka starosty, Aleš
Vlk – stavební referent a Vítězslav Král – správce oblasti), kteří se
v soutěži městských částí umístili na 1. místě s časem 3:35:45 hod.

STRANA 28

Vyvrcholení her přišlo na stadionu Děkanka,
kde proběhly závěrečné atletické disciplíny.
Celkovým vítězem se potřetí za sebou stala
ZŠ Filosofská před ZŠ Jílovská, která v dramatickém finiši uhájila o pouhý půlbod druhé místo
před ZŠ Jižní. Putovní pohár tak díky trojnásobnému zlatému hattricku natrvalo doputoval do
vitríny ZŠ Filosofská.
Všechny zúčastněné školy získaly od MČ
Praha 4 finanční odměny, ta nejvyšší v celkové
částce 50 000 Kč samozřejmě připadla vítězi.
„Věřím, že i po podzimních komunálních volbách bude Praha 4 podporovat tyto hry, které
ob dva roky přivedou ke sportování několik tisíc
dětí,“ uvedl starosta Pavel Caldr, který společně
se svým 1. zástupcem Jiřím Bodenlosem (ČSSD)
a zástupkyní starosty Ivanou Staňkovou předávali ocenění a diplomy. Pamětní plaketu získali
za spolupráci při organizování her všichni
ředitelé a ředitelky základních škol a členové
Rady MČ Praha 4.
Slavnostní odpolední ceremoniál zpestřila
autogramiáda olympioniků i vyhlášení nejlepších žákovských závodníků a závodnic oblastního kola Odznaku všestrannosti olympijských
vítězů, kterým pogratulovali úspěšní desetibojaři a zakladatelé soutěže Roman Šebrle a Robert
Změlík, dále pak olympijský vítěz v pětiboji
David Svoboda a Denisa Barešová, mistryně
světa ve sportovním aerobiku.
(md)

PLAVECKO-BĚŽECKÝ POHÁR
NÁM UTEKL O POUHÉ DVA BODY
V pořadí již 6. závod XIII. ročníku Plavecko-běžeckého poháru se uskutečnil v mětské
části Praha 4 a ke startu se přihlásilo 158 dětí z 22 základních škol 14 městských částí
Prahy.
Plavecká část se uskutečnila v bazénu SŠ Technické na Zeleném pruhu s následnou
běžeckou částí v lesoparku Dobeška. Děti bojovaly nejen o body do celkového pořadí,
ale i o zajímavé ceny. Nejlepším závodníkům v každé kategorii předávali poháry, medaile a dětské šampaňské starosta MČ Praha 4 Pavel Caldr
a radní František Kadleček
(ČSSD). K nejúspěšnějším reprezentantům MČ Praha 4
patřili sportovci ZŠ Filosofská,
kteří vybojovali tři medaile:
Samuel Konvalina, Tomáš
Pivrnec a Marie Štěpánková.
V soutěži základních škol se
umístila ZŠ Filosofská na
4. místě a v kategorii městských částí MČ Praha 4
V NESOUTĚŽNÍ ČÁSTI POHÁRU změřili síly i zdrazaostala o pouhé dva body za votně postižení sportovci. Těm nejlepším rovněž
vítěznou MČ Praha 8. Výsled- poblahopřáli starosta Pavel Caldr a radní František Kadleček.
Foto: Zdeněk Kříž
ky na www.pbp.estranky.cz.
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volnýčas
PROTÁHNĚTE SI TĚLO V PŘÍRODĚ
Time out door – cvičení v přírodě – probíhající ve středu v dopoledních a večerních hodinách
v pankráckém Parku Družby je díky městské
části Praha 4 bezplatné a určené všem věkovým
kategoriím. Náplní jsou zdravotní cviky, dechová cvičení, Chi kung a prvky Taiji. Lektorkou
je MgA. Vlasta Pechová, asistují jí její pokročilí
žáci.

Středa 9.00–10.30 hod.:
SENIOŘI A RODIČE
NA RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ
Ranní cvičení obsahuje cviky pro zdraví, jemné protažení, energizující cvičení I t’in t’ing,
prvky Chi kung a Taiji. Je určeno pro starší
věkové generace, důraz je kladen na rozvoj

koordinace a ozdravné principy cvičení. Na cvičení mohou chodit i ženy na mateřské. Pro děti
je zajištěno hlídání, chůvy se starají o děti od
1 roku. Organizátoři žádají maminky, aby se
vždy snažily svou účast na další hodině a hlídání dohodnout s přítomnými chůvami, aby byl
zajištěn vyšší/nižší počet chův.

Středa 18.00–19.30 hod.:
MLADŠÍ A STŘEDNÍ GENERACE
Cvičení určené pro mladší a střední generaci.
Jemně se protáhnete a poté se budete věnovat
dechovému cvičení I t’in t’ing a základům Taiji.
Ukážeme si i dynamičtější cvičení ve dvojicích
a představíme si Taiji jako cvičení pro zdraví
i jako bojové umění.

ROZPIS CVIČENÍ:
Červen
4. 6.

Červenec
2. 7.

11. 6.

9. 7. se necvičí

Srpen

Září

6. 8.

3. 9.

13. 8. se necvičí

18. 6.

16. 7.

20. 8.

25. 6. se necvičí

23. 7.

27. 8.

10. 9.

Info na www.taijipodlupou.cz/cviceni-zdarma/

KDE SI MOHOU DĚTI UŽÍT LETNÍ PRÁZDNINY?

Kontakty na MČ Praha 4
Městská část Praha 4,
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4-Krč
Telefony: 261 192 111
800 131 290
800 194 237
800 100 128
Fax:

241 741 743

IČO:

00063584

Ústředna
Zelená linka životního prostředí
Bezplatná informační linka
Bezplatná informační linka pro seniory

BEZLEPKOVOU
KUCHAŘKU!
Vyváženost stravy je
nejlepším předpokladem k harmonii těla
a pevnému zdraví. Jak
na to poradí kuchařka
Olivie Dupin Bez lepku a chutně! z nakladatelství Synergie
Publishing. Kniha je
plná voňavých receptů a užitečných tipů nejen pro ty, co drží bezlepkovou
dietu. Nejenže inspiruje a chutná, ale pomůže i s nadbytečnými kilogramy. A nabídne také rady, jakými
jídly přirozeně posílit svůj imunitní systém.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Jak se jmenovala předchozí kuchařka
nakladatelství, věnovaná vitariánské,
tzv. živé stravě?

30. 7.

Studio Dobeška, Nad Lomem 1770, nabízí
pro děti od šesti let Letní sportovní tábor v termínu 30. 6.–4. 7. (9.00–16.00 hod.), vedoucí
Martin Klapal (tel.: 607 656 077), a Letní výtvarný tábor (21.–25. 7., 9.00–16.00 hod.), vedoucí
Klára Marešová (tel.: 777 134 952). Info na
www.studiodobeska.cz.
Baby Office, Pod Dálnicí 12, pořádá tři příměstské tábory: 28. 7.–1. 8. Napříč historií aneb
cestování časem s artefiletickými prvky, 4.–8. 8.
Z pohádky do pohádky se správnou výslovností
aneb logopedický týden pro jazýčky vašich dětí
a 25.–29. 8. Jak se žilo rytířům ve středověku.
Info na www.babyoffice.cz.
Nové zážitky, zábavné experimenty, zajímavé exkurze? To vše najdete na příměstském
táboře Vědecké léto. Týdenní turnusy budou
probíhat ve vybraných základních školách
Prahy 4 po celé prázdniny. Program je vhodný
pro děti od 6 do 12 let, o malé vědce se postarají
proškolení lektoři.

SOUTĚŽTE A VYHRAJTE

Letos se děti vydají na dobrodružnou cestu
po stopách vzniku a vývoje života na Zemi.
Nebudou chybět vědecké expedice po přírodních a technických zajímavostech, např. do science centra, televizního vysílače, ZOO, archeologického parku a dalších míst
Týden stojí od 1750 Kč, den od 400 Kč.
Info a přihlášky na www.vedanasbavi.cz/primestske-tabory.php.
Příměstský tábor Multidance camp s výukou herectví, bubnování, tance, fotbalu a thai
boxu proběhne 4.–8. a 11.–15. 8. na adrese Ke
Kamýku 636. Info na www.multidancecamp.cz.

a) Živá kuchyně
b) Cesta ke zdraví
c) Živá kuchyně, cesta ke zdraví
Nápověda na www.synergiepublishing.com
Knihu získá 22., 44. a 66. správná odpověď,
zaslaná do 15. června 2014 na e-mail:
martin.dudek@ceskydomov.cz.
VÝHERCI Z KVĚTNOVÉHO ČÍSLA, správná odpověď – c) přes 30 000: Jana Hrčková, Věra
Majerová, Marie Pavlíčková, Radim Zálešák
a Jiřina Kratinová.
Gratulujeme!

MRAKODRAPEM SE NEPOBĚŽÍ
Z ekonomických důvodů byl zrušen závod RUN – UP,
který se měl běžet v pátek 6. června do nejvyššího
patra budovy City Empiria na Pankráci.

INFORMAČNÍ CENTRA ÚŘADU MČ PRAHA 4: nám. Hrdinů 3/1634, tel.: 241 410 806 • Jílovská 1148/14,
tel.: 261 192 694 • Hlavní 1402/141, tel.: 272 651 962 • Branická 44, tel.: 244 462 044 • K Libuši 7, tel.: 261 192 510
• Štúrova 1284, tel.: 244 463 272 • CzechPOINT Antala Staška 2059/80b, tel.: 261 192 358.
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