KVĚTEN 2015
ČASOPIS PRAHY 4
ROČNÍK XXV

BRANICKOU TŘEŠŇOVKU
OMLADILO 20 NOVÝCH STROMKŮ

SC-350310/01

Turné k příležitosti 70. výročí

osvobození a ukončení 2. světové války

EUROPEAN TOUR 2015

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

WWW
W.ALEXA
A NDROV
VCI.CZ
STRANA 2

slovostarosty
Milí čtenáři, vážení občané,
letošní májové svátky jsou pro Prahu 4 zvlášť
významné. Připomínáme si 70. výročí konce
druhé světové války a květnového povstání českého lidu. Oblasti Pankráce, horních Nuslí
a předpolí Vyšehradu patřily v minulosti mnohokrát mezi místa střetu vojsk bojujících o Prahu. Dodnes nám to připomínají názvy ulic jako
Na Bitevní pláni nebo Na Vítězné pláni. Nejinak
tomu bylo i na konci druhé světové války, kdy
ustupující německá vojska snažící se dostat do
amerického zajetí potřebovala co nejrychleji
proklouznout Prahou. Jak to všechno bylo a jak
na vše vzpomínají pamětníci, najdete na dalších
stránkách našeho časopisu.
Vedle zajímavého historického čtení bych se
s vámi rád zamyslel nad úlohou známých i neznámých hrdinů konce války. Ve společnosti
devastované šesti lety nacistické okupace se
i na samém konci války našlo dost statečných
lidí, kteří byli pro obranu vlasti a záchranu
vlastních rodin a sousedů ochotni položit život.
Pankrácké ulice a domy jsou plné pomníčků
a pamětních desek lidí, kteří byli zavražděni
ustupujícími německými vojsky, gestapem nebo
příslušníky SS. Mnozí padli v přímém boji při
ochraně životů a majetku sousedů a příbuz-

„DIVOKÝ ZÁPAD“
V THOMAYEROVĚ NEMOCNICI
Ve středu 27. května od 8.30 do 15 hodin
se uskuteční Mezinárodní dětský den
v parku nemocnice mezi pavilony „D“ a „C“.
Oslav se mohou zúčastnit děti z mateřských
a základních škol Prahy 4. Zároveň jsou také zvány
všechny děti v doprovodu rodičů, které se chtějí podívat,
pobavit se, zasoutěžit si a vyhrát ceny.
Na Dětský den v Thomayerově nemocnici přijala rovněž
pozvání zástupkyně starosty městské části Praha 4
Iva Kotvová (Trojkoalice).
Akcí bude provázet Dagmar Hrubcová a Libuše Pešlová z TN.

ných. Chodil jsem třicet let po válce do základní školy v Nuslích a do Gymnázia Na Vítězné
pláni a vždy mne fascinovaly příběhy lidí
z okolních ulic. Jako dítě jsem si nedovedl
představit, jak může člověk zemřít ve dvaceti
letech s puškou v ruce nebo jak může být vytažen z domu a na ulici utracen jako zvíře. Koncentrační tábor jsem si představit neuměl vůbec, dokud jsem jeden z nich nenavštívil.
Dnešní relativně blahobytný svět s ústavními
zárukami na ochranu života a majetku kontrastuje s krutostmi konce druhé světové války. Začátek května vnímáme dnes spíše jako svátek
zamilovaných nebo Svátek práce, na hrůzy války si vzpomene málokdo z nás. Dnešní bezpečí
a prosperitu považujeme za samozřejmost. Budu velice rád, když si při čtení těchto řádek se
mnou vzpomenete na válečné krutosti a na ženy a muže, kteří tenkrát zemřeli proto, abychom se dnes měli lépe. Třeba nám i spousta
každodenních trablí přijde malicherná ve srovnání s jejich světem, kde se za lepší budoucnost
platila cena nejvyšší – lidský život. Čest památce všem padlým!
Petr Štěpánek,
starosta městské části Praha 4
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9.30 a 10.30 – Pejsek Rozárka se svým
páníčkem předvede svoji poslušnost.
13.30 – Předvedou ukázku hlídkoví psi
Městské policie hl. m. Prahy. Po celý den
můžete sledovat ukázky koní Městské
policie hl. m. Prahy. Zvířata lze odměnit
doneseným tvrdým pečivem, psy piškoty
(pouze celá balení).
Po celý den:
• EKO-KOM, a. s., poskytne venkovní
akci „Rozšířený Tonda Obal“ a nafukovací skákací auto pro nejmenší.
• Lesy hl. m. Prahy přiblíží veřejnosti
pražskou přírodu s tématy – krkavcovití ptáci, po stopách lesní zvěře, lesní
dřeviny a lesohrádky.
• Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
a preventisté z Krajského ředitelství
Policie hl. m. Prahy dětem a veřejnosti
předvedou svoji techniku a dopravně
výchovný program.
• Pražské služby, a. s., zábavnou formou

učí děti vše o třídění a recyklaci
odpadu. Malí i velcí si za volantem
nejmodernějšího popelářského vozu
budou moci „vyzkoušet“, jaké to je být
popelářem.
• Odměnou za vynaložené úsilí budou
pro děti různé dárky.
• Bibliobus Oskar Městské knihovny
v Praze nabídne možnost zapůjčení,
vrácení knih, listovat knihami, hrát
stolní hry, zapojit se do krátké soutěže
nebo venkovní výtvarné dílničky.
Poskytuje stejné služby jako kterákoliv
pobočka Městské knihovny v Praze.
Nezapomeňte si vzít čtenářský průkaz.
MŠ a ZŠ se z důvodu omezené
kapacity musí objednat předem na
tel. 261 192 264, 606 602 773 nebo
e-mailem na eva.simkova@praha4.cz.
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PRAHA 4 MÁ NOVOU KOALICI I SCHVÁLENÝ ROZPOČET
Zastupitelstvo městské části Praha 4 na
posledním březnovém zasedání změnilo
složení rady městské části a současně
schválilo i rozpočet pro letošní rok.
Zastupitelé odvolali dosavadní členy rady
z TOP 09 a ČSSD a zvolili nové z Klubu zastupitelů zvolených za politické hnutí ANO 2011
a z ODS. Starostou Prahy 4 zůstává Petr Štěpánek
(Trojkoalice) a v radě zůstaly i její dosavadní
členky z Trojkoalice. Změny ve složení rady a ve
vedení výborů odrážejí změnu koaličních partnerů. „Nová koalice zajistí stabilitu vedení městské
části a bude spolupracovat při modernizaci a dalším rozvoji Prahy 4 ku prospěchu všech jejích
obyvatel,“ uvedl starosta Petr Štěpánek.
Novou koalici v Praze 4 nyní tvoří Trojkoalice
(Strana zelených, KDU-ČSL a STAN), členové
Klubu zastupitelů zvolených za politické hutí
ANO 2011, ODS a hnutí Pro Prahu.
(red)

HOSPODAŘENÍ S MILIARDOU KORUN
Zastupitelstvo dále schválilo zdrojově vyrovnaný rozpočet na rok 2015. Ten je navržen tak,
aby provozní výdaje rozpočtu byly plně kryty
vlastními příjmy, dotací ze státního rozpočtu
a rozpočtu hl. m. Prahy. Příjmy, které MČ Praha 4 získává ekonomickou činností, jsou použity především na investiční výdaje.
Celkové výdaje jsou navrženy ve výši 1 008 153,2
tis. Kč a úhrn příjmů činí 724 922,6 tis. Kč. Rozdíl
příjmů a výdajů ve výši 283 230,6 tis. Kč je kryt nevyčerpanými finančními prostředky z roku 2014.
MČ Praha 4 v roce 2015 neuvažuje se zapojením cizích zdrojů ve formě úvěrů do rozpočtu. Z investičních výdajů tradičně největší krajíc ukrajuje školství,
kde se uvažuje s objemem 150 725,5 tis. Kč. Bude
realizována rekonstrukce hřiště ZŠ Na Líše, rekonstrukce objektu MŠ Němčická, zateplení MŠ 4 Pastelky, MŠ Trojlístek, ZŠ Plamínkové, ZŠ Na Chodovci, kde městská část obdržela finanční příslib v rámci projektu Snížení energetické náročnosti apod.
Z velkých akcí je vhodné vzpomenout rekonstrukci
nevyužívaného objektu Znojemská, který získala
městská část od hl. m. Prahy do výpůjčky pro mateřskou školu. Vzniknou zde čtyři nové třídy.
Významná část finančních prostředků bude vložena na přípravu obnovy koupaliště Lhotka, v roce
2015 zhruba 22 000,0 tis. Kč, dále na dokončení rekonstrukce bytů v Táborské ulici, výstavbu Domu
seniorů Hudečkova. Kromě těchto akcí jsou finanční prostředky vyčleněny i na vybavení dětských
a seniorských hřišť, na seniorpark v Hodkovičkách
apod. Nezapomnělo se na investice do životního
prostředí, kde se uvažuje s částkou 4 139,5 tis. Kč
na sanaci Branické skály, na regeneraci a obnovu
zelených ploch 4 000 tis. Kč a na kultivaci Přátelské zahrady v Jeremenkově ulici 1 500 tis. Kč.
V oblasti provozních výdajů byly kromě prostředků na chod úřadu vyčleněny příspěvky na provoz mateřských a základních škol, příspěvek na
provoz jeslí, Ústavu sociálních služeb a následně
i na činnosti potřebné k zajištění spokojenosti obča-
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nů v oblasti životního prostředí, dopravy, sociálních
věcí apod. V neposlední řadě nebylo zapomenuto
ani na prostředky na granty vyhlášené na rok 2015.
Tak toto byl malý průřez rozpočtem, vzhledem k jeho objemu není možný výčet všech plánovaných akcí. Ten najdete na www. praha4.cz.

Závěrem lze konstatovat, že rozpočet MČ Praha
4 byl sestaven velice realisticky a hospodárně,
zasahuje do všech oblastí veřejného života a věřím, že realizace jeho obsahu potěší
každého občana MČ Praha 4.
Jana Niklová (Trojkoalice), předsedkyně finančního výboru

Nové kompetence členů Rady MČ Praha 4

Starosta: Petr Štěpánek
(Trojkoalice/SZ): finance, akciové
společnosti městské části,
problematika národnostních
menšin, spolupráce s neziskovými
a náboženskými organizacemi
a místní Agenda 21.

Zástupce starosty:
Lukáš Zicha (Klub zastupitelů
MČ Praha 4 zvolených za
politické hnutí ANO 2011):
majetek a podpora podnikání.

Zástupkyně starosty:
Iva Kotvová (Trojkoalice/SZ):
sociální věci, zdravotní a rodinná
politika, evropské fondy.

Radní Alžběta Rejchrtová
Radní Zdeněk Pokorný (Klub
(Trojkoalice/SZ):
zastupitelů městské části
územní rozvoj a výstavba, doprava. Praha 4 zvolených za
politické hnutí ANO 2011):
bezpečnost, IT, grantová politika.

Radní Jaroslav Míth
(ODS): školství a mládež.

Radní Ondřej Růžička
Radní Adéla Gjuričová
(Klub zastupitelů městské části (Trojkoalice/SZ): kultura a volný
Praha 4 zvolených za politické čas.
hnutí ANO 2011):
životní prostředí.

Zástupce starosty:
Zdeněk Kovářík (ODS):
investice a sport.

Čtyři členové rady – Zdeněk Pokorný, Jaroslav Míth, Ondřej Růžička a Adéla Gjuričová – jsou neuvolněnými členy.
Celkově má koalice o dva uvolněné zastupitele méně než předchozí (uvolněným zastupitelem je osoba, která
vykonává volenou funkci na „plný úvazek“, a tedy za odpovídající odměnu – pozn. red.).

Předsedkyně výborů Zastupitelstva MČ Praha 4

Jana Niklová (Trojkoalice/
KDU-ČSL), finanční výbor

Lucie Michková
(ODS), bezpečnostní výbor

Marie Zacharová
(TOP 09), kontrolní výbor

aktuálně

MATEMATICKÝ ÁMOS
VYUČUJE NA KAVČÍCH HORÁCH
Ve 22. ročníku celostátní ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR Zlatý Ámos získala Martina
Hudečková ze Školy Kavčí hory titul matematický Ámos. Oceněná vyučuje matematiku a fyziku, je třídní učitelkou deváťáků a také metodikem prevence sociálně patologických jevů.

„Jsme pyšní, že ji máme už pátým rokem právě
v naší škole, a děkujeme za zajímavé hodiny
matematiky i fyziky,“ uvedli zástupci Žákovského parlamentu Školy Kavčí hory, kteří iniciovali
její přihlášku do soutěže. Více informací na
www.zlatyamos.cz.
(red)

MARATON
UZAVŘE NÁBŘEŽÍ
Běžecký Volkswagen Maraton Praha tradičně povede i ulicemi Prahy 4, což přinese nezbytná dopravní
omezení. V neděli 3. května bude uzavřeno Podolské
nábřeží od Vyšehradu až po křižovatku ulic Jeremenkova a Modřanská. Ve zmíněné lokalitě bude od sobotní půlnoci platit také zákaz zastavení. Bližší informace na www.runczech.com a koncem dubna na
bezplatné dopravně-informační lince 800 165 102.

ZRUŠENÍ
ŽIVNOSTENSKÉHO
ODBORU V KUNRATICÍCH
Ke dni 4. května bude zrušeno detašované pracoviště živnostenského odboru, které vykonávalo svoji
činnost na adrese MČ Praha – Kunratice, K Libuši 7.
Stávající referentky a spisová dokumentace budou
přestěhovány na Úřad městské části Praha 4, odbor
živnostenský, Antala Staška 2059/80b, Praha 4. Podání podle živnostenského zákona lze učinit u kteréhokoliv živnostenského úřadu v ČR.

■ STAROSTA PETR ŠTĚPÁNEK (Trojkoalice) společně s novým radním pro oblast školství
Jaroslavem Míthem (ODS, na snímku vlevo) popřál a poděkoval Martině Hudečkové za její
příkladnou práci a vzornou reprezentaci naší městské části. Foto: Zdeněk Kříž

Řádné zasedání Zastupitelstva
MČ Praha 4 se uskuteční 13. května
v Nuselské radnici v Táborské ulici.
Info na www.praha4.cz.

BRANICKÁ TŘEŠŇOVKA SE ROZROSTLA O DVACET STROMŮ
Že se dnes nenajdou lidé, kterým záleží na jejich okolí? Kdepak, toto rozhodně neplatí v případě starého třešňového sadu v Braníku.
Pod vedením Ekocentra Podhoubí a Ekoškolky
Rozárky a za podpory hlavního města Prahy
se více než stovce nadšenců podařilo během tří
let zachránit přes dva hektary pomalu umírajícího sadu. O druhém dubnovém víkendu se rozrostl o dalších 20 třešní starých odrůd, které do
půdy vlastnoručně zasadili jejich adoptivní rodiče. Starý sad nyní čítá již 38 nově vysazených
stromků a kolem 50 starých třešní, které do
dnešních dní přežily z přibližně 120 třešní vysazených kolem roku 1947.
„Obnovení sadu nebyla věc jednoduchá, vynášely se odpadky, kácely nálety, sekala tráva,
Chcete dostávat informace o akcích v sadu,
poznat jeho historii či se o ni podělit?
Pište na e-mail: jan.cech@podhoubi.cz.
Obnovu třešňovky můžete podpořit nejen svou
účastí, ale také peněžně v rámci kampaně
Čas pro sad: č. ú.: 2100460986/2010. Info
na www.podhoubi.cz.

ozdravovaly se řezem staré stromy. Děkujeme
všem za pomoc a podporu a těšíme se na další
setkání v branické třešňovce. Věříme, že si nově
zpřístupněnou třešňovku oblíbíte pro svoje pro-

cházky, relaxaci i hraní s dětmi. A snad se sad
znovu stane vítaným místem nejen pro rostliny
a zvířata, ale i pro toulky zamilovaných, tak jak
to dle pamětníků bývalo v jeho počátcích,“ zve
k návštěvě Ekocentrum Podhoubí. Třešňovku snadno naleznete v lesoparku pod sídlištěm v Jiráskově čtvrti, mezi
ulicemi Psohlavců a Ve Studeném. Nejbližší zastávka autobusu je
Jílovská.
■ MLADÉ
STROMKY sázely všechny
věkové generace. Foto:
Ekocentrum Podhoubí
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LETOS SI PŘIPOMÍNÁME 70. VÝRO
Druhá světová válka, globální vojenský konflikt, se stal s více než 60 miliony obětí dosud největším a nejvíce zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva. Konec téměř šestiletého běsnění přišel v Evropě počátkem května 1945.
Nedílnou součástí těchto historických událostí
je i povstání českého lidu. Podnětem se stalo
oznámení vydané 4. 5. 1945 protektorátní vládou
o zrušení nařízení týkající se dvojjazyčného úřadování a nápisů a zákazu vyvěšování československých vlajek. Již téhož dne se na mnohých
místech začaly odstraňovat nenáviděné německé
nápisy a 5. května vlna nadšení opanovala celou

Prahu. Předčasně, protože nacisté se ještě nemínili vzdát. Vypukly potyčky a pouliční boje, které
přerostly v ozbrojený odpor Pražanů. V hlavním
městě vyrostlo z 5. na 6. května asi dva tisíce barikád, z toho 145 jich stálo na území dnešní Prahy 4. Němci, kteří se přes Prahu chtěli dostat do
amerického zajetí, se neštítili použít veškerých
metod, jak si průchod vymoci. Jako živé štíty po-

užívali ženy a děti, mstili se na civilistech, házeli
granáty po zdravotních sestrách…
V Praze 4 během několika květnových dnů
přišlo o život přes 800 lidí, což je přibližně třetina počtu všech padlých během Pražského povstání. Připomeňme si proto na následujících
řádcích syrové skutečnosti této doby, které zaznamenali pamětníci a historici.
(md)

ČTENÁŘI VZPOMÍNAJÍ NA KVĚTEN 1945
Dramatické události v Praze 4 na konci druhé světové války zaznamenali někteří
čtenáři Tučňáka. Přečtěte si alespoň tři krátké historické vzpomínky na květen 1945.

B

yl začátek května roku 1945, blížil se konec
války. Mně bylo tenkrát 14 let. Jednu noc
někdo zvonil: „Pojďte stavět na Pankrác barikády, valí se na Prahu německé tanky.“ Tatínek se
rychle oblékl a šel pomoci. Další noc nás všechny obyvatele z blízkého okolí Reitknechtky a Jezerky hlídka poslala pryč z domovů, že se
k nám tanky blíží a Němci si berou Čechy před
sebe jako živý ochranný štít. Poslali nás do Nuslí do školy ve Svatoslavově ulici.

■ VYPÁLENÉ DOMY v ulici Družstevní
ochoz, 7. května 1946. Foto: archiv

B

Po několika hodinách už ani tady nebylo bezpečno, a tak jsme měli jít na Folimanku. V parku
u divadla se střílelo a my prchali podél Botiče až
k mostku. Za vodou jsme se mohli schovat v domech. Měla jsem šílený strach, střelba zněla vedle nás. Říkala jsem si v duchu, jestli nějaký Němec vyběhne z parku, tak skočím dolů do Botiče.
Další dny jsme pak přečkali u příbuzných na
Vinohradech. Když to vše skončilo, vracela jsem
se s tatínkem domů. Byla tu otázka, jestli bude
kam. Podle toho, co jsme cestou slyšeli, naše
domy vojáci vypalovali, když tu nikoho nenašli.
Když jsme vyšli nahoru Jezerkou, viděli jsme
z našeho bloku Johanisových domů ten předposlední a byly to vyhořelé trosky. Byl to hrozný
okamžik. Teprve když jsme došli blíž k naší ulici, viděli jsme, že náš domov zůstal. Dál okolo
nás byly vyhořelé trosky domů.
Když jsme utekli, tak se němečtí vojáci pomstili na našich domovech. Několik let mi pohled z našeho okna na protější trosky připomínal hrůzu války.
Helena

■ POHLED NA ROH ulice Družnosti, 7. květ-

na 1946. Foto: archiv

arikády se stavěly ze všeho,
z čeho to bylo možné – cihly,
dlažební kostky, dveře a podobně.
Stály na křižovatce u Budějovické,
ale i před některými domky se zahrádkou v Krči – Nová cesta, u Zelené lišky atd. Mnohé cesty skutečně
byly zataraseny, někde tank barikádu zbořil.
Členové SS, vidíc konec války, jako
by všem našim chtěli svou prohru
osladit. Vyháněli lidi z domů a hnali
je před tanky na krčský hřbitov.
Na hřbitově příslušníci SS odtrhávali
děti od maminek, bylo tam mnoho
pláče a rozruch. Toho využila naše
známá, která byla v 8. měsíci těhotenství. Popadla čtyřletého synka,
proplížila se mezi hroby a prodrala se
plotem. Byl plaňkový, místy byly dí■ NA ÚZEMÍ dnešní Prahy 4 bylo postaveno 145 barikád. Foto: archiv
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ry. Běžela domů, vzala potravinové
lístky, peníze a doklady. Volala sousedce, ať muž nechodí domů, ona že
se ukryje u přátel. SS se vrátili, hledané nenašli. Celá rodina se zachránila. Od dalších lidí na hřbitově seskupených, co přežili, jsme se dozvěděli, že muži byli postaveni ke
zdi a postříleni. SS vyzkoušeli i jiná
zvěrstva. Oběti byly vystaveny v kůlně naproti hřbitovu, samozřejmě
za zavřenými dveřmi. My, jako malé
holky, jsme se škvírou po suku podívaly. Nikdy jsem na to nezapomněla.
Druhý den naší známé praskla
plodová voda. Přátelé ji na kárce
vezli do porodnice. Nedojeli včas,
porodila na ní zdravé miminko.
To pak zabalené s maminkou odvezli na kárce do porodnice.
E. V.

ohlédnutí

OČÍ UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
J

edním z chtěných či nechtěných aktérů revolučního dění byl i Alois Papírník z krčské hasičské stanice. Krčští hasiči se pod jeho taktovkou zapojili do dění hned 5. května, a to zejména blokádou benešovské silnice. Záhy se podařilo zajmout řadu Němců včetně vozu s několika
raněnými vojáky. Těm šlo v revoluční náladě brzo o život, pročež se pan Papírník ujal velení sanitního vozu na cestě z Budějovické do lazaretu
v Masarykových domovech (dnešní Thomayerova nemocnice). To ho dvakrát málem stálo život.
„Při sjíždění z vrchu zvaného Endršťák volali na
mne před vilou vrchního zdravotního rady Pazderníka a jeho paní, abych nejel dále, že z Pragovaru Němci střílí. Nedbal jsem toho, poněvadž jsem vše považoval za ženský strach, a jel
dále. Ale u Pragovaru byl by mne málem vyhodil ručním granátem do povětří V. Boček z Hor-

■ HASIČ ALOIS PAPÍRNÍK byl v květnových dnech
1945 raněn. Foto: archiv AS

ní Krče, který, když viděl ujížděti německou
ochrannou stanici (dle barvy), předpokládal,
že to ujíždějí Němci a chtěl vše likvidovat ručním granátem. V poslední chvíli ale vzkřikl jsem
na něho a on, poznav mne, volal na mne dolů,
abych dále nejel, že z Pragovaru Němci střílí.
Do mne však v první chvíli nestříleli, poněvadž
nevěděli, nejsem-li jeden z nich. Když jsem však
vylezl z vozu, střelili po mně a zasáhli mě do
pravého boku. Kule narazila na kost kyčelní
a vyrvala kus masa, načež vylétla ven.“
Aktivní role Aloise Papírníka v květnových
dnech skončila cestou do Braníka na policejní
komisařství, kde ohlásil čerstvě dohodnutou kapitulaci německé posádky Pragovaru. Přijat byl
stroze a dnes již víme, že slibná dohoda ani nedošla naplnění.
A. S.

V PANKRÁCKÉ SEKYRÁRNĚ SE UMÍRALO PRO VLAST
Území Prahy 4 se nechtěně zapsalo do smutných statistik již o dva roky dříve, než vypuklo
květnové povstání. V jarních měsících roku 1943
vzniklo v pankrácké věznici pověstné oddělení
označené jako II/a. O tom, jak v něm probíhaly
popravy sekyrou odsouzených protifašistických
bojovníků, vypovídali po osvobození přímí svědci – zajištění členové SS a bývalí dozorci.

POKLUSEM NA SMRT
V den, kdy měla být nad odsouzenými vykonána poprava, byl jim dán v přípravných celách
rozkaz svléknout se. Nejprve do naha, to jak
muži, tak ženy, a potom si znovu obléci muži
jen kalhoty a ženy košili nebo plášť. Dozorci
ustřihli ženám vlasy padající na šíji, zbytek vy-

česali nahoru a svázali, aby krk pod sekerou zůstal holý. Všem byly spoutány ruce za záda, aby
nepřekážely při popravě, až katovi pacholci hodí
odsouzeného břichem na lavici pod sekeru.
Celý akt probíhal vždy velmi rychle. Dva dozorci vězňů vyvedli odsouzence z přípravné cely
a poklusem s ním vběhli do popravčí síně. Mnozí z odsouzenců v těchto doslova posledních
vteřinách svého života provolávali krátká protinacistická hesla, volali jména svých drahých nebo zdravili kamarády v přípravných celách, které záhy čekal stejný osud. Ti jim často i ze stažených hrdel odpovídali nebo zpívali národní
hymnu.
O každé popravě byl vyhotoven protokol
a kromě toho byly vedeny i záznamy v popravčí

knize s uvedením přesného času výkonu. Tyto
záznamy zůstaly zachovány. Zjistilo se v nich,
že prvým popraveným byl dne 5. dubna 1943
v 16.30 hod. Václav Zábranský, narozený dne
22. května 1904. Poslední řádky tohoto hrůzného dokumentu uvádějí, že v poslední den poprav, dne 26. dubna 1945, v 16.00 hod. zde bylo
ještě sťato pět osob – jedna žena a čtyři muži.
Vůbec posledním popraveným byl Jiří Bryna.
Podle zachovaných záznamů bylo na Pankráci popraveno v roce 1943 celkem 305 osob, v roce 1944 592 lidí a v roce 1945 182 osob, celkem
tedy 1079 osob, z toho 155 žen. Když se 5. května 1945 otevřely cely odsouzenců k smrti, vyšlo
z nich ještě 52 mužů a tři ženy.
(z publikace Pražské povstání 1945 v Praze 4)

Květnové pietní akce

■ Z PROSTŘEDÍ PANKRÁCKÉ SEKYRÁRNY jde mráz po těle ještě nyní, 70 let od ukončení

poprav. Foto: VS Pankrác

Praha 4 na barikádách – výstava od 4. do
29. května v parku Na Pankráci. Série 32 výstavních
panelů dokumentuje dobovými fotografiemi a historickými komentáři území nynější Prahy 4, které se stalo dějištěm nejkrutějších německých válečných zločinů
spáchaných během Pražského povstání.
St 6. května 10.30 hod. Pietní akt za oběti
II. světové války ze Spořilova a Roztyl. Pořádá
MČ Praha 4 ve spolupráci s 12 odbojovými a vlasteneckými spolky, náboženskými společnostmi a školami na Spořilově.
Po 11. května 13.00 hod. Pietní akt k 70. výročí Dne vítězství. Náměstí Gen. Kutlvašra. Pořádá
MČ Praha 4.
Út 12. května 14.00 hod. Pietní akt Zpravodajské brigády. U pomníku padlým v letech 1939 až
1945 v parku Na Jezerce.
Po 18. května 15.00 hod. Slavnostní odhalení
pamětní desky bratrům Linhartovým v ulici Na Bitevní
pláni č. p. 1063.
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NEZAPOMÍNEJME NA KVĚTNO
Území nynější Prahy 4 se stalo dějištěm nejkrutějších německých válečných zločinů spáchaných nacisty během Pražského povstání. Dne 6. května 1945 okolo půl deváté večer postříleli esesáci v Úsobské ulici (nyní ulice Obětí 6. května) ve sklepě domu
č. p. 253 třicet pět a na zahradě sousedního domu č. p. 254 šestnáct neozbrojených civilistů včetně několikaměsíčních dětí, těhotných žen a starých lidí.
TOMÁŠ JAKL
Večer téhož dne zastřelili esesáci v Chodově
dva české četníky, praporčíka Josefa Ocelíka
a vojína Josefa Herzána, kteří se k nim vydali
vyjednávat jako parlamentáři. V ranních hodinách 7. května 1945 se musel velitel obrany Pankrácké vozovny major Válek stáhnout na barikádu Na Paloučku, protože esesáci před sebou
hnali české civilisty jako živé štíty. Dopoledne
7. května povraždili esesáci v Bretschneiderově
vile v Hornokrčské ulici č. 21 celkem 14 zajatých
povstalců. Odpoledne téhož dne zavraždili 16 civilistů v Chodově. V Doudlebské ulici dne
8. května 1945 postříleli příslušníci SS 23 zajatých obránců Reitknechtky. V noci z 8. na
9. května v Kunraticích zavraždili esesáci československé parlamentáře, majora Karla Roda a
kapitána Ing. Jindřicha Freiwalda. Počtem obětí
je z uvedených krveprolití zdaleka nejhorší první zmíněné, masakr v Úsobské ulici (dnes ulice
Obětí 6. května).
Vraťme se ale ve vzpomínkách ke dnům, které brutálnímu násilí předcházely. Od rána
5. května živnostníci na území nynější Prahy 4,
stejně jako v celé Praze, zamazávali německé
nápisy u svých firem. Po volání pražského rozhlasu o pomoc ve 12.33 hod. napadli povstalci
německé posádky a většinu z nich odzbrojili.
Z pankrácké věznice se podařilo osvobodit politické vězně. Mnoho povstalců s ukořistěnými
zbraněmi odešlo na pomoc Československému
rozhlasu. Posádku SS v budově školy na Zelené
lišce, na jejíž dobytí neměli dostatek sil, povstalci obklíčili. V odpoledních hodinách
5. května několik mladých bojovníků ostřelovalo školu na Zelené lišce z kulometu, umístěného na půdě domu Úsobská č. p. 253, ze vzdálenosti pouhých 120 až 150 metrů.

POMÁHALI VRAŽDIT VLASTENCE
Posádku školy, přeměněné na kasárny, tvořili příslušníci strážního praporu SS Prag. Podle
posledních výzkumů historika Jana Vajskebra
převzaly od roku 1940 strážní službu v Praze
a Brně specializované strážní prapory SS „Prag“
a „Böhmen-Mähren“, které zabezpečovaly
ochranu většiny nejdůležitějších institucí okupační správy a také věznic gestapa v Kounicových kolejích v Brně a v Malé pevnosti v Terezíně. Nejčernější kapitolou jejich působení je
značný podíl na popravách českých vlastenců
v období prvního a druhého stanného práva
a od roku 1943. Asistovaly rovněž gestapu při
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■ ODVÁŽENÍ TĚL OBĚTÍ z Úsobské ulice. V Praze padlo během povstání bezmála tři tisíce
Čechů, z toho osm set na území dnešní Prahy 4. Foto: archiv
provádění razií a od roku 1942 na operacích
proti vznikajícímu partyzánskému hnutí. Nejznámější akcí se stal bezesporu boj strážního
praporu SS „Prag“ s československými parašutisty, kteří se po atentátu na Heydricha skrývali
v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze. V roce
1943 byl brněnský prapor SS „Böhmen-Mähren“ rozpuštěn. V Brně z něj zůstala jediná rota, podřízená pražskému strážnímu praporu SS, který nesl od prosince téhož roku název SS-Wachbataillon 2 „Prag“. Praporu velel
od roku 1943 do počátku května 1945 SS-Obersturmbanführer Michael Kneißl.
Na konci války stavěl strážní prapor
SS 2 „Prag“ stráže na Pražském hradě, v Černínském paláci, na velitelství SS v budově Právnické fakulty UK, v budově gestapa v Petschkově paláci, v budově SD, ve vile Jenerálka,
ve třech skladech SS (ve Vršovicích, na Císařské louce a v Krči), u garáží, posádkového vězení, dvou hospodářských podniků SS, ve škole
v Libušině ulici a konečně i ve vlastních kasárnách na Zelené lišce. Při výkonu služby se
v denních intervalech střídaly tři roty dislokované v Praze, každá o průměrné síle přibližně
165 mužů.

BARIKÁDY TANKY NEZASTAVILY
Vzhledem ke svému určení měly strážní prapory SS jen lehkou pěchotní výzbroj. Na konci

dubna 1945 byl prapor uveden do pohotovosti,
která přešla do tzv. poplachu (Alarm). Přidělené pozice zaujalo přibližně 1000 mužů. Navíc
měly být zdvojnásobeny stráže u hospodářského skladu a oděvního skladiště. V kasárnách na
Zelené lišce se údajně zdržovalo pouze 65 mužů pod velením jednoho důstojníka. Vzhledem
ke své výzbroji mohly části praporu sice odolávat slabě vyzbrojeným povstaleckým skupinám, případný boj s řadovými spojeneckými
jednotkami byl však, vzhledem k absenci těžší
výzbroje, předem odsouzen k nezdaru. Úkolem
praporu bylo udržet pozice do příchodu mimopražských bojových skupin Wehrmachtu a Waffen SS. Na počátku května se velitelem praporu stal instruktor z SS-Junkerschule v Praze SS-Sturmbannführer Schlappauf.
Pro vývoj povstání na území dnešní Prahy 4
byla rozhodující německá posádka cvičiště Waffen-SS Böhmen na Benešovsku. Již večer
5. května dorazila od jihu k dnešní Thomayerově nemocnici skupina německých tanků, jejichž posádka zde přenocovala. Povstalci v průběhu noci organizovali své jednotky a obranu.
V noci z 5. na 6. května vybudovalo obyvatelstvo na výzvu povstaleckého rozhlasu v ulicích
Prahy 4 barikády, stejně jako v celém hlavním
městě. Řídká zástavba jižně od Pankráce ovšem
neumožňovala účinnou obranu a povstalci trpěli také nedostatkem zbraní. Jednotky bojové

ohlédnutí

OVÝ MASAKR V ÚSOBSKÉ ULICI
skupiny SS „Wallenstein“ z Benešovska prorazily obklíčení školy na Zelené lišce a spojily se
s její posádkou.

STŘÍLELI DO DĚTÍ A TĚHOTNÝCH ŽEN
Pro popis toho, co se v Úsobské ulici odehrálo večer 6. května, je hlavním pramenem zpráva pražského policejního ředitelství ze 16. června 1945: Podle výpovědi očitých svědků Anny
Šťastné a Marie Fořtové, obě bytem v Horní Krči, Úsobská ul. č. p. 255, vnikli dne 6. května
1945 ve 20.30 hod. SS-Manni do sklepa téhož
domu a bez veškeré výzvy počali do tam ukrytých obyvatelů stříleti. SS-Manni používali střel
dum-dum, jak bylo později lékařsky prokázáno. Německá příslušnice Lenochová, která byla
v nejvyšším stupni těhotenství,
klekla v krytu před SS-Manny a
prosila je, aby ji jako německou
příslušnici nechali. Avšak SS-Manni ji zavraždili také i s jejími dvěma dětmi.
Když už se z postřílených obyvatel nikdo nehýbal, počali SS-Manni křičet: Auf,
Auf, načež 14etá Věra Hájková, která zůstala
nezraněná, ježto padla před střelbou, vstala a
byla ihned SS-Manny zastřelena. Celkem bylo v
domě č. p. 255 povražděno 37 osob, z toho 10
dětí ve stáří od 6 do 15 let, 13 žen, z nich 2 těhotné, a 14 mužů. Zachránilo se mezi nimi celkem 12 osob, které hned zpočátku před střelbou
padly na zem a předstíraly mrtvé. Přitom byly

svědky uvedených zvěrstev a viděly, jak SS-Manni po střelbě ještě do mrtvých bodali. Když
skončili toto své katovské dílo, vyrabovali v témž domě 21 bytů, načež je zapálili. V jednom
bytě našli 68letého Háčka, který byl nemocný
a hluchý. I tohoto zastřelili.
Podle výpovědi očitých svědků Blaženy Saidlové a Františky Chadimové vnikli dne 6. května 1945 o 21. hodině SS-Manni do sklepa domu
č. p. 254 v Horní Krči a volali německy: Všecko
ven. 22 osob vyšlo ze sklepa k přilehlé zahrádce
uvedeného domu, SS-Manni jim nařídili otočiti
se obličeji ke zdi domu a vzpažiti, načež do
nich počali stříleti z automatických pistolí. Bylo

zjištění Dra Koukolíka vypíchány oči. Božena
Šrámková, těhotná, a její 6tiletá dcera Eva, kterou držel na ruce její manžel, byly zabity. Její
manžel se zachránil. Veškerého vraždění se zúčastnili SS-Manni posádkou na Zelené lišce,
a byli mezi nimi Maďaři, Chorvati, všichni ve
stáří od 17 do 21 let.

VRAHOVÉ NEBYLI POTRESTÁNI
Podle posledních výzkumů Filipa Vojtáška
nepocházeli vrazi z Úsobské ulice přímo z posádky školy na Zelené lišce, ale pravděpodobně
šlo o příslušníky 17. záložního a výcvikového
praporu pancéřových granatníků SS (SS-PzGren. Ausb. und Ers. Btl 17). Ten
byl zařazen do bojové skupiny
SS „Wallenstein“ a 6. května
1945 vyprostil posádku strážního praporu SS „Prag“ z povstaleckého obklíčení. Obě jednotky
opustily Prahu v noci z 8. na
9. května 1945. Protože SS-Sturmbannführer Schlappauf se
již u strážního praporu SS „Prag“
nenacházel, převzal jeho velení opět SS-Obersturmbanführer Michael Kneißl a spolu s bojovou skupinou SS „Wallenstein“ prapor odjel do
amerického zajetí. Michaela Kneißla Američané
v lednu 1947 vydali do ČSR, kde byl již
29. března 1947, zejména za své neblahé působení v Brně, odsouzen k smrti a téhož dne popraven. Z vrahů z Úsobské ulice se po válce bohužel nikoho vypátrat nepodařilo.

„Veškerého vraždění se zúčastnili
SS-Manni posádkou na Zelené lišce,
a byli mezi nimi Maďaři, Chorvati,
všichni ve stáří od 17 do 21 let“
tak postříleno celkem 16 osob, z nichž bylo
6 dětí – nejmladší tříleté – 5 žen a 5 mužů.
3 osoby byly těžce zraněny a 3 osoby se zachránily tím, že padly na zem dříve, nežli byly zasaženy. SS-Manni používali nábojů dum-dum.
Milan Procházka, 10 roků starý, byl při střelbě
lehčeji zraněn, klekl a prosil, aby ho nezabíjeli,
ale SS-Manni ho ubili pažbami pušek do obličeje. 14letá Jarmila Šárová měla podle lékařského

■ PAMÁTKU OBĚTÍ nacistického řádění připomínají pomníček na zahradě u domu a pamětní deska. Foto: Martin Dudek
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rozhovor
Účastník Pražského povstání Vladimír Dvořák vzpomíná:

„Vlastenecké cítění si stále neseme v sobě“
Jako 13letý se Vladimír Dvořák proplétal v květnu 1945 spořilovskými ulicemi s důležitými depešemi či s trochou jídla pro
obránce Spořilova. „Párkrát po mně Němci stříleli, nedá se říci, že bych se nebál,“ vzpomíná na pohnutou dobu současný předseda 54. Základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu.
MARTIN DUDEK
Do Pražského povstání jste se zapojil spontánně, nebo v rámci širší ilegální skupiny?
Na Spořilově se skupina místních skautů a sokolů pravidelně scházela od roku 1943 k vlastenecké výchově a připravovala se k boji proti
okupantům pod krycí značkou 14. skupiny Klubu českých turistů. Když 5. května vypuklo
Pražské povstání, svolali jsme se do spořilovské
školy, kde naši vlastenci bez boje už odzbrojili
německou posádku.
Jakými úkoly byli skauti pověřeni?
Vykonávali jsme pomocné práce, plnili funkci
spojek a nosili na bojová stanoviště zbraně, střelivo, jídlo a pití. Mezi prvními jsme se zúčastnili
odstraňování a zamazávání německých nápisů.
Z drogerie byly přineseny barvy a patřičné nástroje. S chutí jsem zamazal název naší ulice –
Südoststrasse No. IV. Pak jsem nosil jídlo připravené sestrami z Červeného kříže hlavně na stanoviště u letního cvičiště Sokola blízko Haciendy. Poprvé a zřejmě naposledy v životě jsem při
této příležitosti pil skromně slazený čaj s octem,
který tam byl asi místo citronu. V noci z 5. na
6. května jsem obíhal s ostatními skautíky a sokoly občany. Zvonili jsme u každého domku
a vyzývali muže, aby šli do zbraně pomáhat při
obraně Spořilova. Někteří nám otevřeli a řekli,
že přijdou, jiní se báli a dveře zabouchli, ale byli
i tací, kteří ani dveře neotevřeli.
S nedostatkem zbraní a střeliva sice Pražané
hájili Spořilov, ale nakonec museli kapitulovat před náporem německé armády a jedno-

Bohužel, nikdy se nepodařilo
tek SS generála Schörnera.
vypátrat, jaký byl jeho další
To byl velmi těžký okamžik…
osud poté, co jej v Osvětimi,
Ano, nevěděli jsme, co s námi
po tvrdém týrání místního kápa,
bude. V noci ze 6. na 7. května
přeložili v dubnu 1942 do
byl vydán rozkaz k úplné kapitukarantény.
laci Spořilova. Musely se odevzdat okamžitě všechny zbraně
Spořilovští občané byli silně
na náměstí. Mužské obyvatelstvo
vlastenecky založeni, a není
ve věku od 16 do 60 let se
proto náhoda, že se značná
8. května v pět hodin ráno shročást z nich zapojila do protimáždilo na náměstí a jako zajatci
nacistického odboje, ať již ak– rukojmí byli odvedeni pod dotivně, nebo účastí v ilegálním
zorem vojáků SS do činžovních
sokolském a skautském hnudomů na Zelené lišce na Pankrátí. Byl to i případ vašeho otce?
ci, kde byli internováni. Rozkaz
■ JAROSLAV DVOŘÁK,
Ano, můj tatínek byl za Sokol
roznášely povstalecké hlídky.
otec Vladimíra, byl umuTak jsem zase obíhal domky
čen v koncentračním tábo- zvolen členem prozatímní ilegální vlády a za svou činnost
v horní části Spořilova a hlásil
ře Osvětim. Foto: archiv VD
společně s Václavem Procháztuto smutnou zprávu. Pak jsem
kou umučen. K dalším aktivním bojovníkům
se s mladšími kluky a několika povstalci staršíproti německé okupaci patřili Vojtěch Preissig,
mi 60 let schoval v jedné třídě ve škole, posloujeho dcera Irena „Inka“ Bernášková a její manchali jsme rádio a čekali, co se stane. Po podežel Eduard Bernášek, kteří vydávali ilegální čapsání bezpodmínečné kapitulace 8. května 1945
sopis „V boj“. V roce 1940 je gestapo zatklo
ráno německé vojsko vyklidilo území. Celý Spoa všichni zahynuli v koncentračních táborech.
řilov byl plný vonících květů šeříků, radosti a
Nacisty byli rovněž popraveni za ilegální činslávy z vítězství, avšak i smutku nad našimi
nost významní činitelé Společnosti přátel Lužipadlými.
ce, bratři PhDr. František Páta a universitní proPředevším vaše maminka musela mít velkou fesor PhDr. Josef Páta. Umučen byl i Ing. Mírumil Kadlec, majitel pražské firmy na výrobu
radost, když jste se v pořádku objevil
mýdla Hellada. Nelze zapomenout ani na velký
doma…
počet židovských spořilovských občanů, kteří
Maminka s babičkou byly šťastné, že jsem se
se stali obětí holocaustu. 67 spořilovských obětí
10. května vrátil domů bez jediného škrábnutí.
okupace je na tak malou pražskou část hodně
Převlékl jsem se, vykoupal a spal až do rána.
a svědčí to o skutečném vlasteneckém cítění,
A pak jsme všichni doufali, že není pravdivá
které si dosud neseme v sobě.
zpráva o úmrtí mého otce Jaroslava v Osvětimi.

■ RAKETOMET KAŤUŠA, přezdívaný Stalinovy varhany, přispěl k vítězství Spojenců nad Německem. Foto: archiv VD
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■ VLADIMÍR DVOŘÁK společně se svými kamarády přivítal sovětské
vojáky. Foto: archiv VD

názory

PRAŽSKÝ OKRUH MUSÍ BÝT DOSTAVĚN V ROCE 2023
Dobrou zprávou pro obyvatele Prahy 4, především
Spořilova, je fakt, že dokončení Silničního okruhu kolem
Prahy, který odkloní těžkou
tranzitní dopravu z našich
hustě zabydlených čtvrtí, je
nezbytné a tato skutečnost je
zanesena ve vládní koaliční
smlouvě i v sektorové strateKLÁRA
gii z roku 2013. Pokud bude
CINGROŠOVÁ
(ODS), zastupitelka Česká republika žádat o evropské dotace, musí být celá
MČ Praha 4
stavba dokončena do roku
2023, což je v současné době „optimistický“ konečný termín pro dokončení části okruhu
u Běchovic.

Současný stav věcí předpokládá, že soutěž
o realizaci stavby bude vypsána v prosinci 2018
a stavba bude probíhat 40 měsíců. Běchovičtí
podmiňují dostavbu silnice 511 souběžnou výstavbou silnice I/12 (Běchovice–Úvaly), která
má spolu s okruhem odvést přes 50 % stávajícího tranzitu z centra Běchovic. Tento požadavek
je zcela oprávněný, také od všech zúčastněných
zaznívaly záruky, že tyto dvě stavby jsou opravdu neoddělitelné a že jedna bez druhé zprovozněna nebude. Zároveň byla představena opatření
hlukové a emisní izolace Běchovic od dopravní
stavby. Přestože ze strany ŘSD a dalších organizací podílejících se na přípravě stavby okruhu
byly vyslyšeny v podstatě všechny požadavky
Běchovic, zaznívaly mnohé hlasy odmítající dostavbu okruhu v předložené variantě.

DVĚ NEODDĚLITELNÉ STAVBY

POUČÍ SE SPOŘILOVŠTÍ?

Vyplývá to z informací, které zazněly 7. dubna na setkání občanů na téma dostavba Pražského okruhu – části 511 (D1 – Běchovice). Besedu
uspořádal starosta Běchovic O. Martan (ODS)
a zúčastnili se jí i zastupitelé MČ Praha 4 ze
Spořilova K. Cingrošová (ODS) a J. Schneider
(PP). Diskutovat s občany přišli rovněž náměstek ministra dopravy K. Rudolecký, náměstek
primátorky P. Dolínek (ČSSD), generální ředitel
ŘSD J. Kroupa a zástupci firem podílejících se
na přípravě projektu.

Je samozřejmě v pořádku, že si Běchovice vyjednaly opatření, která chrání jejich obyvatele
před negativními dopady výstavby silničního
okruhu. Je pouze velká škoda, že se tímto způsobem nikdo nebavil s obyvateli Spořilova před
tím, než byly pod jejich okna nasměrovány stovky kamionů.
Smutným důsledkem tohoto boje a soudních
tahanic je fakt, že nyní musíme pevně doufat,
že nedojde k dalším průtahům, a právě rok 2023
bude finálním datem, kdy se Spořilovu alespoň

trochu odlehčí. Zároveň bychom se měli od běchovických
poučit a zintenzivnit náš boj
za opatření, která budou efektivně chránit obyvatele Spořilova i ostatních částí Prahy 4
před negativními dopady dopravy. Když jsme viděli, co dokáží prosadit necelé tři tisícovky obyvatel Běchovic, pak ne- JAN SCHNEIDER
ní možné, abychom silou desí- (Pro Prahu),
tek tisíc obyvatel Spořilova
zastupitel
a více než sta tisíc obyvatel
MČ Praha 4
Prahy 4 nedosáhli alespoň
stejného úspěchu…
Do Běchovic přijeli i někteří starostové především menších městských částí dotčených stavbou části okruhu číslo 511. Bohužel, bylo nám
všem hned na začátku oznámeno, že prostor
v diskuzi dostanou jen „místní“, takže po úvodní informaci hostů o stavu projektu a po vizualizaci budoucí stavby se vše týkalo čistě jen Běchovic. Ke škodě věci až do té míry, že se při výstupu zástupce Středočeského kraje, který popisoval problémy způsobené absencí okruhu, ozývaly z publika výkřiky, že toto nikoho nezajímá.
Klára Cingrošová (ODS)
a Jan Schneider (Pro Prahu),
zastupitelé MČ Praha 4

STANOVISKO KE KÁCENÍ KŘOVIN V PRAŽSKÝCH PARCÍCH
Parky uvnitř zástavby byly zakládány zahradnickými odborníky se dvěma základními vizemi. Vytvořit prostor pro oddech a klid a vytvořit
zároveň místo esteticky účinné. Pro první vizi
bylo třeba projektovat a vytvořit vhodně členěný
prostor s cestami, odpočinkovými plochami,
trávníky a výsadbou vhodných stromů a keřů.
Pro výsadby se použily většinou dřeviny domácí, ale i dřeviny introdukované, nápadně kvetoucí nebo nápadně tvarované. Zásadní myšlenkou
bylo oddělit park od hlučného provozu okolních
silnic a různých provozoven. Tuto izolaci může
plnit jen vhodná, hustá výsadba keřů na styku
parku se silnicí nebo hřištěm. Tak byly založeny
parky na náměstí u Nuselské radnice, park u divadla Fidlovačka, později i park Na Pankráci.
Vynikající tvorba zahradního architekta Thomayera, který vytvořil park na Karlově náměstí
koncem 19. století, by měla sloužit jako příklad.

vodněně bezpečností a čistotou v parku, což je
možné řešit lepším dohledem. Tímto proředěním
byl poškozen park u Fidlovačky, téměř zničen
keřový lem v parku na Karlově náměstí, poškozen koncept parku u Nuselské radnice. V parku
Na Jezerce bylo též přes protesty obyvatel vykáceno mnoho vzrostlých dřevin, o keřích nemluvě. Pouze úpravy parku Na Pankráci s naučnou
stezkou k jednotlivým zajímavým dřevinám, doplňovaným novými výsadbami, s tím, že keřový
lem zůstal zachován, jsou v duchu původní kon-

cepce klidového vnitřního prostoru parku. Je vidět, že návrh jeho posledních úprav prováděl
skutečný sadovnický odborník a botanik.
Jako dlouholetá pracovnice státní ochrany
přírody v Praze a univerzitní učitel geobotaniky
se rozhodně přimlouvám za zachování základní
koncepce městských parků jako oázy klidu a estetických zážitků z kvetoucích domácích i cizokrajných dřevin. Úpravy všech parků by měly
být prováděny jen na základě odborně oponovaných projektů, a ne na základě okamžité objednávky správy zeleně.
Doc. RNDr.
Jarmila Kubíková, CSc.,
emeritní učitel
přírodovědecké fakulty

■ VYHOLENÉ KE-

PANKRÁC JE DOBRÝM VZOREM
Bohužel, v posledních letech se tyto koncepce
nepochopitelně narušují. Lemy křovin jsou systematicky káceny, tzv. zmlazovány, při tom ale
jsou podstatně proředěny. Nemohou pak již
sloužit svému původně zamýšlenému účelu – vytvořit klidné prostředí uvnitř parku, zamezit pronikání hluku a prachu. Argumentuje se neodů-

ŘOVÉ SKUPINY
před poštou
Na Strži po zmlazovací kůře letos
v březnu – bezútěšná scéna „posezení v zeleni bez
zeleně“. Foto: Praha 4
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praha4obrazem
STAROSTA ODMĚNIL VÍTĚZE
PRAŽSKÉHO PĚTIBOJE
Starosta městské části Praha 4 Petr Štěpánek a zástupkyně starosty Iva
Kotvová (oba Trojkoalice) se setkali s žáky ZŠ Křesomyslova, kteří v konkurenci 38 týmů obhájili vítězství ve sportovní soutěži Pražský pětiboj všestrannosti. „Děkuji vám za skvělou reprezentaci naší městské části,“ uvedl
starosta Petr Štěpánek a dodal: „Praha 4 podporuje sportování dětí ze základních škol, a vaše úspěchy nás proto velmi potěšily.“ Mladí sportovci
převzali mj. drobné dárky, které jim budou připomínat vynikající
výsledky.

■ Sportovci ZŠ Křesomyslova se pochlubili medailemi i pohárem.
Foto: Zdeněk Kříž.

ZŠ JÍLOVSKÁ VICEMISTREM
VE FOTBALOVÉM POHÁRU
Žáci 1. a 2. tříd ZŠ Jílovská se společně s 80 dalšími mužstvy zúčastnili
pražského turnaje o dětský fotbalový pohár. Po skvělých výkonech se probojovali do finálové skupiny, kde se jim postavily týmy ZŠ Žernosecká
a ZŠ Eden (Slavia). První zápas se ZŠ Žernosecká skončil bez branek
a v posledním zápase se ZŠ Eden (Slavia) naši reprezentanti potřebovali
vyhrát alespoň o 2 góly. Utkání však skončilo remízou 1:1, a tak tým ZŠ Jílovská obsadil 2. místo.

■ Školu reprezentovali Matěj Šilhavý, Adam Doležel, Lukáš Rataj,
Nikolas Demmer, Jakub Dobrý, Filip Hejduk, Matyáš Fox, Jakub
Vinkler a Filip Princ. Foto: ZŠ Jílovská

ÚSPĚŠNÍ MINIHÁZENKÁŘI
ZŠ POLÁČKOVA

ČARODĚJKY
SI VYTANČILY MEDAILE

■ ŽÁCI PRVNÍHO STUPNĚ základní školy

■ DĚVČATA Z TANEČNÍ skupiny irských tan-

Poláčkova úspěšně reprezentovali v miniházené. Ve školní lize Čtyřka žáci 1.–3. tříd zvítězili a v kategorii 4.–5. tříd získali druhé
místo. Foto: ZŠ Poláčkova

ců Čarodějky, působící v Hobby centru 4, získala pod vedením trenérky Terezy Zemanové
v celostátní soutěži Slánské tančení
ve Slaném první a druhé místo. Foto: archiv
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NOC S POVÍDKOU 2015
TRVALA 12 HODIN

■ TRADIČNÍ JARNÍ LITERÁRNÍ SETKÁNÍ se čtením povídek se uskutečnilo v gymnáziu Na Vítězné
pláni již poosmé. Studenti a jejich pedagogové
četli a debatovali o literatuře po dvanáct hodin.
Hostem letošní noci byl dramatik a spisovatel
Přemysl Rut (na snímku). Foto: GNVP

kalendáriumnakvěten
Od pá 1.

Út 5.

REGISTRACE NA LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 4MEDVĚDŮ
V červenci (13.–17., 20.–24., 27.–31.) je to program V Praze jako
u moře (3–8 let), pod vedením Báry Mykiskové. V srpnu (10.–14.,
17.–21.) Prázdninové dobrodružství (4–8 let), pod vedením Vojty
Pavelčíka. Děti čekají výlety, muzea, všemožné dopravní prostředky
a kutilská dílna. Zázemí v novém prostoru Montessori centra
4medvědi v Hodkovičkách. Info na www.4medvedi.cz či
renata@4medvedi.cz.

17.00 hod. SK METEOR KAČEROV – FSC LIBUŠ
Soutěžní fotbalový zápas ml. žáků. Hřiště Za Mlýnem 101, Braník.

Pá 1. – So 16.
ARKÁDY FANDÍ HOKEJI
Pro všechny hokejové fanoušky a fanynky vyroste v Arkádách Pankrác fanzóna s velkoplošnými obrazovkami. Do Arkád přijdou fandit
našim reprezentantům i slavné hokejové osobnosti. A můžete vyhrát i auto!

TIP

18.30 hod. ZAHÁJENÍ KURZU ZAČÍT ZNOVU
Šest úterních setkání má za cíl podpořit účastníky na
cestě od minulosti k lepší budoucnosti a pomoci těm, kterým se
rozpadl vážný partnerský vztah. Kurz v Budějovické 9a pořádá
místní region Křesťanského společenství, je však otevřený pro
všechny. Info na www.zacitznovu.cz nebo na e-mailu info@zacitznovu.cz, kde se můžete i přihlásit.

Út 5. a 19.
16.00–17.00 hod. ČAJOVÉ POSEZENÍ NAD BIBLÍ
Návody, které nám pomáhají i v těžkých životních situacích. Přednáší: Jaromír Loder, Klub zdraví Lhotka. Vstup volný.

Pá 1. – Po 4. 6.
JARNÍ EXKURZE
Geofyzikální ústav Akademie věd ČR vás zve na exkurze, přednášky
a výstavy. Info na www.tydenvedy.cz v sekci Jarní exkurze.

So 2. – Ne 3.
JAK SE ZBAVIT SVÝCH KIL A BOLESTI JEDNOU PROVŽDY
Netradiční způsob, jak najít svůj vlastní životní styl, který vyhovuje
mým potřebám. Cena: 6 000 Kč za tři víkendové bloky; lze zaplatit
ve třech splátkách. Přihlášky na e-mail janagrany@gmail.com. Centrum Dajána.

St 6.
19.00–21.00 hod. ČÍNSKÉ UČENÍ HAM YU
Rozbor zvířat čínského zvěrokruhu, která nám pomohou pochopit
náš charakter a naučí nás lépe vycházet sami se sebou i s ostatními. Cena 180 Kč, rezervace míst na tel.: 777 340 362 nebo
na e-mail petra@dajanapraha.cz. Centrum Dajána.

St 6., 13., 20. a 27.
8.00–18.00 hod. FARMÁŘSKÉ TRHY
Před OC Arkády Pankrác.

pohoštěním v Klubu zdraví. Sraz v Klubu zdraví Lhotka. Vstupné
dobrovolné.

St 13.
9.00–12.00 hod. NUTRIČNÍ TERAPEUT
Konzultace s nutriční terapeutkou Jaroslavou Megovou. Poplatek
za 0,5hodinovou konzultaci 20 Kč členi/35 Kč ostatní. Registrace
nutná na e-mail mcrybicka@centrum.cz do 11. 5. Info na www.
mcrybicka.com.
19.00–21.00 hod. DĚTI NOVÉ DOBY
Se vzestupem Země se rodí děti s vysokým stupněm intuice, rozšířeným vědomím a vysokými vibracemi. Otázka zní: JAK VYCHOVÁVAT TYTO DĚTI? Rezervace míst na tel.: 777 340 362 nebo e-mailu petra@dajanapraha.cz. Cena je 200 Kč. Centrum Dajána.

Čt 14.
16.00 hod. KONCERT PRO RADOST
Žáci oboru flétna ze ZUŠ Praha 4 Křtinská zahrají za klavírního
doprovodu Iljany Christové Nikolovové směs klasických skladeb
od baroka po současnost. Vstup volný. Kaple sv. Václava, Thomayerova nemocnice.

Od pá 15.
10.30–11.15 hod. HRÁTKY S BUBNEM
Hry spojené s rytmickým pohybem, tance, říkanky a zpívání za
doprovodu afrického bubnu jambee. Vede Marie Novotná. Rezervace nutná, SMS předem na tel. 736 537 019. Cena 100 Kč.
Info na www.nahoupacimkoni.cz. MC Rybička.

So 2., 9., 16., 23. a 30.

Od st 6.

8.00–14.00 hod. FARMÁŘSKÉ TRHY
Roztylské nám., Spořilov. 9. 5. s kulinářskou připomínkou Dne vítězství, 16. 5. ve spolupráci se Slow Food® Prague proběhne Hostina z našich hrnců – podávat se budou poctivě uvařená jídla dle
místních tradic a bez chemických dochucovadel.

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

Pá 15.

Ne 3.

Pá 8.

VOLKSWAGEN MARATON
Sportovní akce uzavře Podolské nábřeží od Vyšehradu až po křižovatku ulic Jeremenkova x Modřanská. Info na www.runczech.com.

10.30 hod. SK METEOR KAČEROV – FC MIŠKOVICE
Soutěžní fotbalový zápas mužů. Hřiště Za Mlýnem 101, Braník.

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

17.00 hod.
SK METEOR KAČEROV „B“ – SOKOL KOLOVRATY „B“
Soutěžní fotbalový zápas mužů. Hřiště Za Mlýnem 101, Braník.

V ZAJETÍ JÓGY
Evropský Yoga Asana Šampionát 2015 proběhne mezi veřejností
v OC Arkády.

So 9. – Ne 10.

So 16.

ŠKOLA ZDRAVÉHO VIDĚNÍ
Hlouběji se budete věnovat jednotlivým oblastem souvisejícím s viděním a očními vadami. Rezervace míst, cena kurzu a další podrobnosti na tel.: 777 340 362 nebo na e-mailu: petra@dajanapraha.cz. Centrum Dajána.

10.00–17.00 hod.
MÁJOVÁ VÝSTAVA OPUŠTĚNÝCH KOČEK
KC Zahrada, Malenická 1784, Chodov.

Po 4.
18.00–21.00 hod. VNITŘNÍ SVĚTLO – BŘETISLAV BÁTĚK
Přijďte prožít slovem řízenou a hudbou podbarvenou meditaci se
zesíleným energetickým polem skupiny, které pomáhá hlubšímu
kontaktu a naladění se do svého vnitřního ticha a na hlas svojí duše. Rezervace míst na tel. 776 112 362 nebo na e-mailu breetabatek@seznam.cz. Cena 250 Kč. Centrum Dajána.

Od po 4.
9.30–10.15 a 10.30–11.15 hod. MALÝ MUZIKANT
Česká hudební školka pro miminka a batolata od 1,5 roku do 4 let
s doprovodem. Info na www.malymuzikant.cz. MC Rybička.
15.00–21.00 hod. MASÁŽE
Relaxační, aroma masáž, s použitím ušních svící. Termín a druh masáže rezervovat nejpozději v pátek na násl. pondělí na tel.
č. 731 831 788, Kateřina Brixi. MC Rybička.
PŘIHLÁŠKY NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Již čtvrtý rok pořádá MC Rybička příměstské tábory pro děti
3–8 let. Termíny 20.–24. 7. a 17.–21. 8. Provoz 8–17 hod. Jídlo
na celý den vlastní, pitný režim zajištěn. Na děti čeká bohatý
program a spousta zábavy. Cena na osobu 1500 Kč/týden. Registrace na mcrybicka@centrum.cz do 29. 5. Info na www.mcrybicka.com.

Út 5. – 26.
JÓGA PRO ZDRAVÍ
Každé úterý v 7.30, ve 12 a v 19 hod. si můžete protáhnout tělo
při pohodové józe v komorním prostředí (max. 6 lidí) u stanice metra Pankrác. Dále je připravena dopolední SENIOR JÓGA v úterý od
10.30 hod. Kapacita je omezená, rezervace na tel.: 739 087 961
(na večerní jógu tel.: 732 158 898). Centrum Dajána.

Po 11.
9.00 hod. PŘÍMĚSTSKÝ ŠKOLKOVÝ TÁBOR
V EKOŠKOLCE ROZÁRCE – ZÁPIS
Pro děti od 2,5 do 7 let. Flexibilní čerpání permanentek, kvalitní
zázemí, lesní pedagogika, Začít spolu. Zapsat se můžete na e-mailu: eva.surova@podhoubi.cz.
19.00–21.30 hod. ŽENSKÉ KRUHY
Přijměte pozvání na pravidelná setkávání a posilování ženské energie. Budete sdílet své pocity, malovat, tančit, zpívat… Přihlášky
a dotazy směrujte na tel.: 721 295 852 či e-mail:
janacadova@email.cz. Cena je 200 Kč. Centrum Dajána.

16.00–17.00 hod. HUDEBNÍ DÍLNA S IVEM VRBOU
Děti i rodiče si mohou vypůjčit a vyzkoušet všemožné nástroje
a budeme tancovat, hrát, tleskat a zpívat. Cena: 7 „medvědích“
kreditů či 180 Kč (dítě + 1 rodič). RMC 4medvědi, Podolí.

Ne 17.
9.00–17.00 hod. JARNÍ FOCENÍ S JANOU ABELSON
Registrace na e-mail: mcbalonekpraha@seznam.cz. MC Balónek.
9.30–11.30 hod.
KERAMICKÁ DÍLNA PRO RODIČE S DĚTMI
Tentokrát budete z hlíny tvořit zápichy do květníků a do zahrady. Cena je 20 „medvědích“ kreditů či 580 Kč za dvojici (za
2 hod. dílny). Maximální kapacita dílny je 8 dvojic (děti od
3 let). RMC 4medvědi, Podolí.
16.30 hod. VÝKLAD OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
Přednáší JUDr. Jiří Gorčík. Kostel Panny Marie Královny míru
na Lhotce.

Út 12.

Po 18. a 25.

17.00–19.30 hod.
JAK SKLOUBIT SVĚT DOSPĚLÝCH A DĚTÍ?
Večerní škola pro rodiče s psychologem a fyzioterapeutem Mgr. Janem Hovorkou. Cyklus setkání, možno přihlásit i na jednotlivé dny.
Cena 250 Kč, přihlášky na e-mail: eva.surova@podhoubi.cz.

17.15–20.15 hod.
LEGISLATIVA KOMERČNÍCH ZAŘÍZENÍ PÉČE
O PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
Hlavní témata: základní legislativní vymezení forem péče, provozní
a personální podmínky provozu jednotlivých forem zařízení, pravidla péče o děti, možnosti financování z veřejných zdrojů, daňové
zvýhodnění, diskuze, zpracování příkladů z praxe. Cena 300 Kč.
Kapacita 20 os. Přihlášky do 15. 5. na: hana.weiser@podhoubi.cz.
Ekoškolka Rozárka.

18.00–19.00 hod.
CHŮZE PRO ZDRAVÉ SRDCE – NORDIC WALKING
Výuka nenáročné chůze s hůlkami, pro všechny věkové skupiny.
Zapůjčíme omezený počet hůlek. Zakončení bude s nápojovým

KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPOR
A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZ
● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPOR
●
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19.00–21.00 hod. HUDEBNĚ-MEDITAČNÍ VEČER
Muzikoterapeuté Dan a Jana Čadovi vás seznámí s relaxačními
a léčebnými účinky hudby. Cena je 150 Kč. Rezervace míst na tel.:
777 340 362 nebo na petra@dajanapraha.cz. Centrum Dajána.

Út 26.

Út 19.–14. 6.

9.00–11.00 hod.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V EKOŠKOLCE ROZÁRCE
Přijďte nahlédnout pod pokličku Ekoškolky, programu Začít spolu
a lesní pedagogice. Jsme tu pro děti od 1,5 roku do 7 let.
Kontakt: eva.surova@podhoubi.cz.

IKONICKÁ RECYKLACE
Studenti UMPRUM pod vedením Liběny Rochové oživí ikony světového módního designu a představí v OC Arkády Pankrác své modely navržené tak, aby vystihly identitu dané značky.

18.00–19.00 hod. PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ
Duševní a fyzické zdraví. Návody, jak řešit krize a problémy. Přednáší: MUDr. Jana Krynská. Klub zdraví Lhotka. Vstupné dobrovolné.

St 20.

St 27.

9.00–17.00 hod. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Přijďte si prohlédnout miniškolku v novém! Info na www.babyoffice.cz/miniskolka.

18.30–19.30 hod. KURZ ZDRAVÉHO HUBNUTÍ
Jak získat správné návyky a zbavit se všeho, co nás trápí. Z osobní
zkušenosti poradí Zdenka Hoffmanová, poradce Život a zdraví, z. s.
Klub zdraví Lhotka. Vstupné dobrovolné.

10.00–18.00 hod. S KOČÁRKEM PRAHOU
Šestý ročník akce (nejen) pro maminky. Žluté lázně. Info na str. 19.
18.00–20.00 hod.
VYVÁŽENÁ STRAVA V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ
Získáte užitečné a praktické tipy na přípravu jídla pro celou rodinu.
Seminář vede Jitka Hartmanová, poradkyně pro výživu. Cena semináře 10 „medvědích“ kreditů / 300 Kč. RMC 4medvědi, Podolí.

14.00 hod. HABROVKA PŘÁTELSKÁ RODINĚ
Rodinná akce, pořádaná MČ Praha 4. Zahrada u kostela sv. Františka z Assisi v ulici U Habrovky (nedaleko
metra Budějovická). Info na str. 18.

TIP

Pá 29.

Čt 21.
10.00 a 16.00 hod. ZÁVODY ODRÁŽEDEL
Dopoledne předškoláci, odpoledne starší děti. MC Balónek.

19.30 hod. KONCERT SBORU GABRIEL
V rámci celostátní akce Noc kostelů vystoupí v kapli sv. Václava
v Thomayer. nemocnici smíšený pěvecký sbor Gabriel. Vstup volný.

17.00 hod. ROMANTICKÝ KLAVÍR
V Naší kavárně v Thomayerově nemocnici zahraje Karel Vavruša.

So 30.

17.00 hod.
SK METEOR KAČEROV „B“ – AFK UN. ŽIŽKOV
Soutěžní fotbalový zápas ml. žáků. Hřiště Za Mlýnem 101, Braník.

DNY VÍRY 2015
Chcete se dozvědět více o křesťanství, víře a dalších tématech? Navštivte kostely sv. Václava a sv. Pankráce v Nuslích při bohoslužbách (sv. Václav: út, st, čt, pá, so: v 17.30 h., ne: 10.30 h.; sv. Pankrác: st a pá v 15.30 h., ne v 9.00 h.). Oba kostely jsou otevřeny
minimálně 30 min. před začátkem bohoslužby. Info na www.farnostnusle.websnadno.cz a www.dnyviry.evangelizace.cz.

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

9.00–16.00 hod. OSLAVA MDD
Park Na Pankráci, info na str. 3.

TŘI SESTRY 30 LET OPEN AIR
Třídenní hudební koncert k 30. narozeninám skupiny Tři sestry.
Areál A-park Ledárny v Braníku, info na str. 29.

Pá 22.

So 30. – So 6. 6.

Čt 28.

Čt 21. – So 23.

18.00–20.00 hod. PJÉR LA ŠÉ´Z – ČLOVĚK A SYSTÉM
Další výjimečné setkání s psychoterapeutem, divadelníkem, muzikantem a spisovatelem Pjérem la Šé´zem. Cena je 250 Kč.
Nutná rezervace míst předem na tel.: 777 340 362 nebo na
e-mailu petra@dajanapraha.cz. Centrum Dajána.

10.30 hod. SK METEOR KAČEROV „B“ – TJ RUZYNĚ
Soutěžní fotbalový zápas mužů. Hřiště Za Mlýnem 101, Braník.

NOC KOSTELŮ
Info na www.nockostelu.cz a na str. 15.

8.30 hod. SK METEOR KAČEROV – FK ÚJEZD N. L. „B“
Soutěžní fotbalový zápas st. žáků. Hřiště Za Mlýnem 101, Braník.
9.00–16.00 hod.
TIP
DEN DĚTÍ S POSÁZAVSKÝM PACIFIKEM
Jízda historickými vlaky, divadelní hra, technika hasičů,
práce kováře a další program. Vstupné na výstavu lokomotiv a doprovodný program zdarma, zvláštní jízdy jsou zpoplatněny. Děti i rodiče obdrží historické lepenkové jízdenky z časů dávno minulých. Nádraží Braník.

MC Rybička, ZŠ Na Chodovci
Na Chodovci 54, www.mcrybicka.com, mcrybicka@centrum.cz
RMC 4medvědi
Nedvědovo nám. 101/8 (menší budova ZŠ), Podolí,
www.4medvedi.cz, info@elaaga.cz, tel.: 774 144 485
MC Balónek
Ke Kamýku 686/2, Lhotka, prostory bývalých jeslí
(za budovou MŠ Studánka), www.mcbalonek.cz
Baby Office
Areál Bussines Centra Zálesí, Pod Višňovkou 1662/25 – budova B3,
6. patro
Café Start
Urbanova 1285, Krč, tel.: 730 516 409, www.cafestart.cz
Centrum Dajána
Doudlebská 4, Pankrác (hned u metra), www.dajanapraha.cz
Klub zdraví Lhotka
Zálesí 50 (Bus z Kačerova 106, 121, 139, 196, zast. Sulická).
Info 733 761 059, www.klubyzdravi.cz

So 23. – Ne 24.
JAK SE LÉČIT HUDBOU A ZPĚVEM – LÉČIVÉ TÓNY
Víkendový seminář vhodný pro každého, kdo se chce naučit sám
sebe (i druhé) léčit a harmonizovat. Cena workshopu 1800 Kč.
Nutná rezervace míst předem na tel.: 777 340 362 nebo na e-mailu petra@dajanapraha.cz. Centrum Dajána.

So 23.
9.30–11.30 hod.
MONTESSORI PRACOVNY PRO RODIČE S DĚTMI
Prostřednictvím pracoven si mohou děti (od 1,5 roku do 6 let) s rodiči vyzkoušet práci s materiály a originálními Montessori pomůckami v RMC 4medvědi. Cena 10 „medvědích“ kreditů / 300 Kč
za 2 hod. RMC 4medvědi, Podolí.

Ne 24.
18.00–20.00 hod. ZPÍVÁNÍ MANTER V DAJÁNĚ
Budete zpívat jednoduché písně z různých zemí a tradic. Cena je
150 Kč. Rezervace míst na tel.: 777 340 362 nebo na e-mailu petra@dajanapraha.cz. Centrum Dajána.

Po 25.
19.00–21.30 hod. ŽENSKÉ KRUHY
Přijďte si užívat svou ženskost, uvolnit tělo i duši a nechat se hýčkat v hebké náruči bezpečného prostoru. Přihlášky a dotazy směrujte na tel.: 721 295 852 či e-mail janacadova@email.cz. Cena je
200 Kč. Centrum Dajána.

KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT
VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE
KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT
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ASISTENCE ZVE NA PROCHÁZKU
ZE STROMOVKY NA VYŠEHRAD
Sobotní odpoledne
23. května bude ve znamení akce Chodíme s Asistencí neboli procházky ze
Stromovky
na Vyšehrad, která
Stro
bude zakončena občerstvením, divadlem a hudbou v příjemném prostředí Starého purkrabství.
Trasa povede ze Stromovky na Letnou, Chotkovy sady, Pražský hrad, Petřín, Újezd a po náplavce na Výtoň a na Vyšehrad. Zájemci si mohou
celou trasu projet na vozíku nebo se zapojit jako
dobrovolní asistenti. Účastníci obdrží na startu
mapu s trasou pochodu, malé občerstvení z farmářských trhů na Náplavce a speciální tričko.
Podrobnosti a registrační formulář na www.chodimesasistenci.cz, startovné je 200 Kč. Výtěžek
z akce, která je součástí oslav 20. výročí založení Asistence, o. p. s., a nad kterou převzal záštitu starosta Prahy 4 Petr Štěpánek (Trojkoalice),
bude použit na podporu služeb pro lidi s postižením. Asistence aktivně vystupuje při odstraňování bariér ve veřejné dopravě, sídlí v Praze 4

a v loňském roce byla hlavním organizátorem
akce Zažít Podolí jinak. Další příležitost setkat
se s lidmi okolo Asistence budete mít 2. června
na festivalu Děkujeme, pokračujeme na Střeleckém ostrově. Vystoupí zde Monikino Kino, Vypsaná fixa, Jarda Svoboda (Trabant), Vrtule 1
a Tomáš Pastrňák. Specialitou festivalu bude písnička pro Asistenci, kterou všichni vystupující
právě tvoří.

Pro každého, kdo chce začít s běháním, chce zhubnout, posílit svoji kondici nebo se vyrovnat se stresem
či si jen vyčistit hlavu, je určena bezplatná Běžecká
škola Prahy 4. Do ní se mohou přihlásit výkonnostní
běžci i naprostí začátečníci, skupinky přátel, maminky
s malými dětmi, senioři,
notoričtí odvykači kouření,
bojovníci s nadváhou
a další. Sraz je každý čtvrtek v 17.30 hod. u rybníka
U Labutě v Krčském lese.
Podrobné informace najdete v Kalendáři akcí
městské části Praha 4 na
www.praha4.cz nebo na
facebookové stránce školy.
Ilustrační foto: BŽ Praha 4

PŘÍMĚSTSKÉ KEMPY
NAUČÍ PŘES 30 SPORTŮ
Ilustrační foto: FCB Asistence

NOC KOSTELŮ NABÍZÍ ZAJÍMAVÉ PROGRAMY
Tradiční Noc kostelů proběhne v pátek 29. května a v Praze 4 se této akce zúčastní přes 11 svatostánků.
Některé z nich připravily zajímavý program.
Kostel sv. Václava, Nusle, Vladimírova ulice:
16.50–17.20 h. volný vstup do kostela,
17.20–17.30 h. tichá chvíle přede mší,
17.30–18.00 h. mše,
18.00–18.05 h. zvonění zvonu,
18.05–18.30 h. R.D. Jiří Kusý – zahájení, historie kostela,
18.30–19.30 h. koncert R.D. Jiří Kusý, Miloš a Alena Ježilovi
(emeritní sólisté Divadla J. K. Tyla v Plzni),
19.45–20.30 h. hudebně-recitační komponovaný pořad duchovní
hudby a poezie (recitace, varhany, hoboj, zpěv),
20.45–21.15 h. koncert smíšeného pěveckého sboru
Sonaglio (diriguje Eva Pavelková),
21.30–22.15 h. promítání dokumentu Tam bude i Tvé srdce…,
22.15–22.30 h. závěr.

ZABĚHEJTE SI
ZDARMA S PRAHOU 4

Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie
Královny míru, Praha–Lhotka:
15.00–15.30 h. mše svatá,
18.00–18.45, 20.00–20.45 a 22.00–22.45 h.
představení lhotecké křížové cesty
od Karla Stádníka,
18.00–18.10 h. volání zvonů,
19.00–19.45 h. s hostem nejen o víře,
21.00–21.30 h. Kdo zpívá, dvakrát se modlí!
Koncert chrámového sboru,
23.30–24.00 h. Modlitba se zpěvy,
00.00–1.00 h. After party – posezení pro nespavce.

Hledáte vhodný program, kterým zabavíte děti
o prázdninách? Přihlaste je na týdenní Sportjoy příměstské kempy. Ty jsou určeny pro děti a mladistvé
z Prahy 4 ve věku od 4 do 16 let. Uskuteční se ve
třech termínech ve sportovním areálu Eagles Praha,
Pálkařská 225, Praha 4, a jeden ve speciálním kanoepolo kempu v zátoce u Vltavy, U Ledáren 3, Braník.
Děti si vyzkouší v průběhu týdne více než 30 tradičních i netradičních sportů, které vedou zkušení instruktoři, vyškolení trenéři klubu Eagles Praha nebo
zástupci klubů jednotlivých sportů. Sportovní ukázky
zajišťují oddíly a svazy Prahy 4, např. kanoepolo, krasojízda, sálová cyklistika, veslování, kanoistika, beachvolejbal, softball, baseball a mnoho dalších.
Termíny, program a přihláška na www.sportjoy.cz,
info na e-mailu: info@sportjoy.cz, tel.: 776 761 301.

Více na www.nockostelu.cz.

Dům dětí a mládeže Praha 4 – HOBBY CENTRUM 4
Bartákova 1200/4, Praha 4 • Tel.: 602 399 835
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz • www.hobbycentrum4.cz
9. čt 14.00-17.00 hod. VÝTVARNÁ DÍLNIČKA PRO RODIČE
A DĚTI - ruční papír a hrátky s papírovou hmotou. Dílna pro děti
od tří let s dospělým doprovodem a šikovné školáky v pavilonu D.
11. po 13.30-15.30 hod. TVOŘIVÁ DÍLNA v Klubu Amfora –
modelovací hmoty.
17. ne 8.00-20.00 hod. JEDNODENNÍ VODÁCKÝ ZÁJEZD na
Berounku v úseku Dobřichovice -Braník.
21. čt 14.00-17.00 hod. VÝTVARNÁ DÍLNIČKA PRO RODIČE
A DĚTI - magnetické skládačky. Dílna pro děti od tří let
s dospělým doprovodem a šikovné školáky v pavilonu D.
22. pá 6.30-22.00 hod. JEDNODENNÍ ZÁJEZD DO
MNICHOVA s možností návštěvy galerie moderního umění Modern pinakothek.
25. po 18.00 hod. VERNISÁŽ výstavy obrazů účastníků

výtvarných kurzů Hobby centra 4, pavilon B – 2. patro, program promítání filmů dětí z filmařských kroužků a vystoupení mladých
kouzelníků.
29.5. – 2.6. SETKÁNÍ ÚSPĚŠNÝCH ŘEŠITELŮ ZÁJMOVÝCH
SOUTĚŽÍ ve Skryjích u Rakovníka
29. pá 17.00-19.00 hod. HUDEBNÍ AKADEMIE 2015 –
veřejný koncert dětí z hudebních kroužků, vystoupení kapely
HOBBY BAND a zpěvačky Zuzany Vlčekové.
30. so 8.00-20.00 JEDNODENNÍ ZÁJEZD DO STAROBYLÉ
MÍŠNĚ A DRÁŽĎAN.
30. so 9.00-24.00 hod. DĚTSKÝ MODELÁŘSKÝ DEN
na modelářském letišti Sobínka – 6. ročník velké modelářské show
doplněné o vystoupení, exhibice, tvořivé dílny, soutěže, skákací
park a aquazorbimg. Noční leteckomodelářská show a ohňostroj.
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BLAHOPŘÁNÍ

k životnímu jubileu
Dne 20. dubna oslavil 80. narozeniny

JOSEF PIPOTA ze Spořilova
Vše nejlepší a hlavně pevné zdraví
přejí rodiny Pipotova a Holanova.

Dne 26. dubna oslaví 90. narozeniny

ZDENKA VYBÍRALOVÁ
z Pankráce
Jubilantka se narodila na jižní Moravě,
ale již od roku 1950 žije v Praze 4, na
Zelené lišce. Milá maminko, babičko
i praprababičko, přejeme Ti do dalších
„padesáti“ hodně zdraví, životního
elánu, optimismu a radosti se svými milými
a vděčnými, kteří na Tebe stále myslí. Rodina.

Dne 26. května oslaví 80. narozeniny

STANISLAV TURÍNEK
Pevné zdraví, životní pohodu, klid
a radost ze života přeje rodina.

PROGRAM SENIOR
HOBBY KLUBU
Pravidelné aktivity:
Úterý 10.00–11.00 hod. Veselý trénink paměti v přízemí
pavilonu A. Hobby centrum 4, Bartákova 1200/4. Vstup 20 Kč.
Čtvrtek 9.00–11.30 hod. Setkání u šálku čaje v Senior
Hobby klubu. Klub Amfora, Pujmanové 9. Vstup zdarma.
Připravili jsme:
7. 5. 9.30–10.30 hod. Tanec vsedě. Klub Amfora,
Pujmanové 9. Vstup zdarma.
14. 5. 9.30–11.00 hod. Stolní tenis. Klub Amfora,
Pujmanové 9. Vstup zdarma.
16. 5. 8.00–19.00 hod. Jednodenní zájezd do Telče.
Společná prohlídka starobylého centra města, osobní volno.
Cena 390 Kč.
21. 5. 9.30–11.00 hod. Stolní tenis. Klub Amfora,
Pujmanové 9. Vstup zdarma.
22. 5. 6.30–22.00 hod. Jednodenní výlet do Mnichova.
Komentovaná prohlídka centra města s pamětihodnostmi, osobní volno. Cena 750 Kč.
30. 5. 8.00–20.00 hod. Jednodenní výlet do Míšně
a Drážďan. Komentovaná prohlídka center měst s pamětihodnostmi, osobní volno. Cena 550 Kč.
28. 5. 9.30–11.00 hod. Malba temperou – ve výtvarném
ateliéru, II. patro pavilonu B Hobby centra 4, Bartákova 1200/4.
Vstup 40 Kč.
Na akce je omezený počet míst, proto je nutná
rezervace v Klubu Amfora (tel. 241 731 510, linka 21
nebo tel. 602 507 510).
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VYZKOUŠEJTE ZDARMA NORDIC WALKING
MČ Praha 4 připravila i v letošním roce nordicwalkingové (NW) procházky pro seniory
Prahy 4. NW chůze je ideální pro starší lidi,
u nichž by jinak jiný sport, s nímž by začínali
od začátku, vedl k nezdravému zatěžování kloubů a vazů. Chůze se navíc hodí i pro osoby s vysokým tlakem nebo s kloubními problémy. Základní lekce mají občané Prahy 4 ve věku nad
50 let zdarma, a to včetně zapůjčení holí.

„Když jsem v roce 2007 přišla s nápadem provozovat kurzy chůze s hůlkami, byla to naprostá
novinka. Dnes je to společenská aktivita, která
je hojně navštěvována, a proto nemůže na Čtyřce chybět,“ uvedla Lucie Michková (ODS), předsedkyně Bezpečnostního výboru MČ Praha 4.

MÍSTA A ČASY KONÁNÍ LEKCÍ
Hodkovičky – trasa cyklostezky podél Vltavy,
každé úterý do 30. 6., sraz v 15 hod. u zahradnictví;
poté od 1. 9. do 27. 10.
Krčský les – lesní cesty, každý čtvrtek do 26. 11.,
sraz u restaurace U Labutě

■ ZASTUPITELKA LUCIE MICHKOVÁ (upro-

střed) stála u zrodu zdraví prospěšné akce.
Ilustrační foto: archiv

PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH MČ PRAHA 4
KVĚTEN
Podvečerní procházka – Jelení příkop, Masarykova vyhlídka
Neseďte doma IV. – Máj jako lásky čas - písničky o lásce k tanci i poslechu

3. procházka Prahou z cyklu 4 Kam se
v Praze chodilo… tentokrát se vydáme za tancem a zábavou
Květiny na balkonech a terasách, zahrádka
v květnu - přednáška
Cyklus 4 na téma Utajené a méně známé
prostory Prahy – 3. prohlídka – Kostel sv. Tomáše na Malé Straně
Bílkova vila – prohlídka s průvodcem

Turnaj v minigolfu

Habrovka přátelská rodině – zábavné odpoledne pro celé rodiny, bohatý program pro děti,
živá hudba

5. 5. od 17.00 h., sraz
Jízdárna Pražského hradu
12. 5. od 14.00 h.,
v KC Novodvorská

14. 5. od 10.00 h.,
sraz na Uhelném trhu
u kašny
14. 5. od 14.00 h.,
malý sál Nuselské radnice
19. 5. od 10.00 h.,
sraz před kostelem sv. Tomáše na Malé Straně
19. 5. od 14.00 h.,
sraz před vchodem do vily,
Mickiewiczova
26. 5. od 14.00 h., sraz
Nad Lesním divadlem,
sídliště Novodvorská
28. 5. od 14.00 h., zahrada u kostela sv. Františka z Assisi, na rohu ulic
U Habrovky a U Krčské
vodárny

ČERVEN
Procházka s výkladem - Slavín a Vyšehrad- 2. 6. od 14.00 h.,
ský hřbitov
sraz před bazilikou Petra
a Pavla na Vyšehradě
Hodinová prohlídka venkovní expozice
4. 6. od 10.00 h.,
Botanické zahrady hl. m. Prahy s průvodcem
sraz u pokladny Jih (nejblíže zoo)
Trojský zámek - prohlídka zámku s průvodcem
a zahrady
Studny, kašny, chrliče na Pražském hradě
a v jeho zahradách - procházka s průvodcem

přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 27. 4. – 30 míst
výdej vstupenek 28. 4. od 8.00
do 8.30 h., přepážka č. 34 (vlevo
od podatelny), přízemí MČ Praha 4,
Antala Staška – 160 míst
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 4. 5. – 30 míst
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 4. 5. – 50 míst
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 11. 5. – 30 míst
přihlášky na bezpl. l. 800 100 128
od 11. 5. – 30 Kč/os. – 30 míst
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 18. 5. – 30 míst
bez přihlášek

přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 25. 5. – 30 míst

přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 25. 5. – zvýhodněné vstupné 45 Kč/os, od 70 let 10 Kč
– 25 míst
9. 6. od 10.00 a 14.00 h., přihlášky na bezpl. linku
sraz před vchodem
800 100 128 od 1. 6. – vstupné
do zámku
30 Kč – 2 x 30 míst
11. 6. sraz v 10.00 h., přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 1. 6. – 35 míst
u sochy T. G.Masaryka
na Hradčanském náměstí

senioři

NABÍDKA REHABILITAČNÍHO CVIČENÍ
Léčebné rehabilitační cvičení bude probíhat ve
spolupráci s rehabilitačním centrem Plaveckého
stadionu Podolí, a to v pěti cvičebních jednotkách, v rozložení každý týden jedna cvičební lekce, tj. pět týdnů. Cvičební hodina představuje
45 minut vlastního rehabilitačního programu pod
vedením fyzioterapeutů a pod lékařským
dohledem.
Zápis do kurzů se zahájením rehabilitace
18. května a ukončením 19. června se uskuteční
přímo na Plaveckém stadionu v Podolí, Podolská 74, I. patro (vstup vedle rehabilitace) ve
dnech 5. a ž 7. května v těchto termínech: út 5. 5.
10.00–13.00 hod., st 6. a čt 7. 5. 9.00–12.00 hod.
Účastník si při zápisu vybere den a čas jemu vyhovující z rozvrhu cvičebních hodin: po–pá 9.00–
12.00 hod. Pozor! Cvičení hodiny nelze v průběhu pěti lekcí měnit! Vzhledem k tomu, že tato
aktivita je určena pro obyvatele starší 63 let s trvalým bydlištěm v MČ Praha 4, je nutné při nákupu permanentky předložit platný občanský
průkaz, z něhož budou použity následující údaje:

jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození a číslo občanského průkazu.

PRAHA 4 HRADÍ POLOVINU NÁKLADŮ
Na základě těchto údajů bude senior zaveden
do evidence a bude mu vystavena průkazka pro
rehabilitační cvičení, která jej bude opravňovat
k využití pěti lekcí, a to na období pěti týdnů ve
zvolených dnech a časech. Dále senior při zápisu
zaplatí 150 Kč jako finanční spoluúčast a Plavecký stadion Podolí vystaví na tento finanční obnos
příjmový doklad. Cena jedné cvičební jednotky je
60 Kč, avšak senior hradí pouze polovinu (tj.
30 Kč), druhá polovina je dotována MČ Praha 4.
Cvičení bude probíhat v klimatizované tělocvičně Plaveckého stadionu Podolí, Podolská 74,
v I. patře. V jedné skupině je 12 účastníků, aby
jim instruktor mohl věnovat dostatečnou péči
a pozornost. Veškeré cvičební nářadí je k dispozici, včetně podložek. Cvičební oděv dle vlastního
uvážení, cvičební obuv – cvičky, nebo je možno
cvičit na boso (tělocvična je vybavena kobercem).

VYDEJTE SE NA PODVEČERNÍ MÁJOVOU PROCHÁZKU
Na 5. května od 17.00 hod. připravila MČ Praha 4 pro své seniory zajímavou procházku do Jeleního příkopu a na Masarykovu vyhlídku. Jelení příkop byl již od založení Pražského hradu využíván k obranným účelům a počátkem 17. století byli do příkopu vypuštěni jeleni. Masarykovu vyhlídku najdeme poblíž prezidentské vily na svahu nad Horním Jelením příkopem. Byla vytvořena
v letech 1922–24 podle návrhu slovinského architekta Josipa Plečnika. Zájemci o procházku se
mohou hlásit od 27. 4.

PROHLÍDKA BÍLKOVY VILY
Přijďte si prostřednictvím nové stálé expozice Bílkovy vily na Hradčanech představit dílo sochaře, architekta, grafika, ilustrátora, autora užitého umění a částečně i architekta Františka Bílka
(1872–1941), který ve své tvorbě kombinoval prvky secese, symbolismu, dekadence a expresionismu. Prohlídku s průvodcem připravila MČ Praha 4 pro své aktivní seniory na 19. 5. od 14.00 hodin. Přihlášky se přijímají na bezplatné telefonické lince od 11. 5. Snížené vstupné pro seniory je
30 Kč na osobu, poplatek za průvodce hradí MČ Praha 4.

ELPIDA V KVĚTNU
11.–25. 5. po a st 14.00-16.00 h.
Velký opakovací kurz PC
Získáte jistotu opakováním nejdůležitějších témat. Můžete se lektora ptát na to, co vás zajímá, a přizpůsobit
tak osnovu kurzu vašim požadavkům. Rozsah: 5 x 120
min.
Po 18. 5. 9.00–12.00 h.
Windows 8 pro seniory
Nahuštěný průvodce po hlavních změnách nového systému Windows 8. Základní rozdíly v ovládání systému,
krok za krokem si vyzkoušíte novinky, kterými Windows 8 disponuje. Rozsah 3 x 60 min.

Elpida, Na Strži 40
(vedle hlavní pošty)

Pá 15. 5. 9.30 h. Na kole s Elpidou
Pravidelná senior cyklojízda vždy 1x za měsíc. Sraz
účastníků v 9.30 hod. před Elpidou, délka trasy
15–18 km, pojede se převážně po cyklostezkách.
Pá 22. 5. 9.00 h.
Kupní smlouva, převody nemovitostí
Přednáška z cyklu právní minimum pro seniory. Zpracování kupní smlouvy a její náležitosti, daň z převodu nemovitosti, podání na katastr nemovitostí, vzory.
St 27. 5. 14.00 h. Drony
Přednáška předního odborníka na letecké motory
o bezpilotním létání a nových trendech v létání.

Informace o dalších kurzech a přihlášení na tel.: 272 701 335 nebo e-mailu info@elpida.cz.

PLAVENKY BUDOU
K DISPOZICI POZDĚJI
Stalo se tradicí, že MČ Praha 4 nabízí v rámci podpory aktivního stárnutí svým seniorům zvýhodněné
vstupenky do plaveckého areálu v Podolí. Rovněž nové
zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek na jejich nákup. Tuto službu však musí MČ Praha 4 vybrat na základě otevřeného výběrového řízení, což oddálí termín
distribuce plavenek. Jakmile proběhne, MČ Praha 4 bude neprodleně informovat o možnostech a podmínkách zakoupení zvýhodněných plavenek. Sledujte proto
www.praha4.cz; www.seniorweb.cz, časopis Tučňák,
případně informace v informačních centrech Prahy 4.

K POHYBU
NEPOTŘEBUJETE TALENT

Ilustrační foto: seniorfitnes.cz

Skupinová zdravotní cvičení v pojetí Senior fitnes
obsahují základní pravidla: musí probíhat v přátelské atmosféře, být uzpůsobena věku cvičenců, kteří
jsou vedeni ke správnému dýchání, k všestrannému
procvičování, uvolňování svalů i vnitřních orgánů
a udržení rozsahu pohybu s cílem zlepšit duševní
i tělesné kondice. Všechna tato kritéria dokonale
splňují cvičitelka Eva Ondríková tel. 732 367 056,
v KC Novodvorská 1013/151, pondělí od 9.30 do
10.30 hod., Markéta Jakoubková, tel. 605 585 735,
cvičení ve vodě v bazénu Podolí ve středu od
11.50 do 13.20 hod., a Arnošt Böhm, tel.
608 709 853, TJ Sokol Spořilov, Severozápadní VI,
č. p. 1668, pondělí od 12.00 do 13.00 hod. Poplatek na cvičení 40 Kč, bazén 60 Kč. Info na e-mailu
seniorfitnes@seznam.cz nebo www.seniorfitnes.cz.

ZDRAVÍ JE TO
NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME
U příležitosti Světového dne zdraví uspořádala
městská část 1. dubna na Nuselské radnici blok přednášek zaměřený převážně na seniory. Akce se konala
v rámci místní Agendy 21 ve spolupráci s Thomayerovou nemocnicí. První přednášku na téma správného
stravování přednesla Tamara Starnovská. Druhá část
se týkala fyzioterapie, kdy slovo dostala Petra Švecová. Závěrečnou přednášku měl nprap. Jaroslav Bican
z Policie ČR, který živou formou informoval o tom, jak
si chránit zdraví v ulicích i v domě. Informoval také
o častých případech trestných činů. Úvodní představení Thomayerovy nemocnice zajistila Libuše Pešlová.
Přednášek se zúčastnil i zastupitel Petr Horálek
(ČSSD), který se ještě jako radní pro zdravotní oblast
podílel na přípravě programu. Světový den zdraví byl
celosvětově poprvé vyhlášen v roce 1950.
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rodina
PÁTREJTE PO
ZAJÍMAVÝCH STROMECH
Soutěž „Objevme významné stromy“ pátrá po zajímavých velikánech, jenž budou následně zařazeni
do databáze významných stromů na www.prazskestromy.cz. Za významné jsou považovány dřeviny
spojené s důležitou událostí, nesoucí určité poselství,
či jsou zajímavé z hlediska vzrůstu. Pokud podobný
strom znáte, zašlete návrh včetně jeho přesné lokalizace na e-mail prazskestromy@seznam.cz až do konce září. Pro autory dobrých tipů jsou připraveny odměny v podobě knižních novinek.

VELIKONOČNÍ HRA PRO
DOSPĚLÉ POMOHLA DĚTEM
Thomayerova nemocnice (TN) ve spolupráci
se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR
připravily už 4. ročník velikonoční charitativní
akce „Najdi velikonoční vejce“. V úterý 31. břez-

OBLÍBENÝ TIME OUT
DOOR SE VRACÍ!
Time out door, bezplatné cvičení v přírodě, bude
probíhat během letních měsíců vždy ve středu v parku Na Pankráci, naproti kavárně (místo bude vyznačeno vlajkou). Jedná se o cvičení pro všechny generace
v rámci podpory zdravého životního stylu a mezigeneračního setkávání občanů s trvalým pobytem na
území MČ Praha 4. Cvičení povede opět Vlasta Pechová, asistují její pokročilí žáci, účastníkům budou
poskytnuty i výukové materiály.
Kdo a kdy cvičí? Středa 9.00–10.30 hod. senioři
a rodiče na mateřské dovolené (zajištěno hlídání dětí
vyškolenou chůvou), 18.00–19.30 hod. mladší a střední generace (dynamičtější cvičení i ve dvojicích). Cvičí
se většinou dechové cvičení I t’in t’ing a základy Taiji.
Rozpis cvičení: Květen: 13., 20. a 27., červen: 3.,
10. a 24., červenec: 8., 22. a 29., srpen: 5., 12. a 26.,
září: 2., 9. a 16. (v chybějících středečních termínech
Time out door neprobíhá).
Další informace: Cvičitelka (či její zástupce)
v případě špatného počasí určí, zda se cvičení bude
konat, či nikoli. Cvičení je na vlastní odpovědnost.
O vážných zdravotních omezeních je nutné cvičitelku
informovat. Za případné ztráty osobních věcí v průběhu cvičení organizátor ani cvičitelka nenesou
odpovědnost.
Info na www.taijipodlupou.cz/cviceni-zdarma.

■ CHARITATIVNÍ AKCE se zúčastnila také

zástupkyně starosty Iva Kotvová. Foto: TN

na se v Dětském centru při TN sešli zástupci
několika firem i soukromé osoby, aby během
prohlídky centra hledali ukrytá perníková vejce,
jejichž hodnota byla podle barvy 500–5000 korun. Příspěvek centru se odvíjí od toho, kolik
vajec a v jaké hodnotě účastníci najdou. Celkový výtěžek 63 000 korun byl věnován na provoz
Dětského centra při TN. „Thomayerova nemocnice se nachází v naší městské části a k Praze 4
neodmyslitelně patří. Dětské centrum dlouhodobě a obětavě pečuje o ty nejzranitelnější,
o malé děti. Ráda jsem se proto zúčastnila jarní
charitativní akce Dětského centra. Pomoc lidem, kteří pomoc potřebují, včetně podpory nemocnice a jejích pacientů považujeme za významnou součást naší práce na radnici,“ sdělila
Iva Kotvová (Trojkoalice), zástupkyně starosty.

HABROVKA BUDE OPĚT PŘÁTELSKÁ RODINĚ
Ve čtvrtek 28. května od 14 hodin pořádá MČ Praha 4 již počtvrté akci Habrovka přátelská rodině.
Společenské setkání se uskuteční v příjemném prostředí zahrady kostela sv. Františka z Assisi, v ulici U Habrovky (nedaleko metra Budějovická).
„Srdečně zveme občany Prahy 4,
aby si přišli užít krásnou atmosféru
tohoto místa. Pro děti bude zajištěn
bohatý program, různé atrakce, stoly a lavice, kde si mohou kreslit.
K poslechu bude hrát živá hudba
a k dispozici bude též občerstvení.
Přijďte prožít hezké společné odpoledne,“ zve Iva Kotvová (Trojkoalice), zástupkyně starosty pro oblast
sociální a rodinné politiky.

Ilustrační foto: Praha 4

ZE ŠKOLNÍHO POZEMKU VZNIKNE TEMATICKÁ ZAHRADA
V rozpočtu MČ Praha 4 je pro letošní rok vyčleněna částka 1,5 milionu korun na revitalizaci zanedbaného pozemku při ZŠ
Jeremenkova na rohu ulic V Křovinách a Gončarenkova. Pozemek měl být původně prodán, ale na základě protestů občanů bývalé vedení radnice od záměru odstoupilo.
Radnice následně uvolnila finanční prostředky zejména na vyčištění pozemku od komunálního odpadu a likvidaci obytných buněk. „Už po
hrubém vyčištění bylo jasné, že jde o výjimečný
zahradní prostor. Původní záměr využít jej pro
sportovní účely proto padl a společně s politiky
jsme hledali další možnosti jeho rekultivace,“ říká Dana Stádníková z OS Křoviny, které založili aktivní odpůrci prodeje.
MČ Praha 4 zadala architektonické kanceláři
A-78, s. r. o., zpracování studie základního kon-
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ceptu budoucího využití pozemku. Studie pod
názvem Přátelská zahrada navrhuje prostor proměnit v místo, kde jsou různé herní prvky
skloubeny s naučnými a vzdělávacími aktivitami
a které slouží především školákům. Přátelská zahrada je navržena jako soubor 12 tematických
zahrad (např. cvičební zahrada, zahrada lesa,
vodní zahrada, výuková zahrada, zahrada zvířat
atd.) a propojení jednotlivých tematických zahrad zajišťuje naučná stezka.
„Přátelská zahrada má rozlohu cca 5000 m2

a její obnova nebude ani jednoduchá, ani levná.
Nezbytná je například změna územního plánu
pro tuto lokalitu. Proto předpokládáme postupnou obnovu zahrady po krocích, které budou
předem definovány prováděcím projektem,“ dodává Dana Stádníková. Pro letošní rok radnice
na revitalizaci zahrady uvolnila 1,5 mil. Kč.
Za tuto částku by kromě prováděcího projektu
mohly být provedeny i práce, které co nejdříve
umožní alespoň částečně zpřístupnit zahradu
školním dětem, respektive veřejnosti.

květen

kultura/společnost
Křesomyslova 625
Praha 4

Na Jezerce 1451, 140 00 Praha 4 – Nusle
Telefon: 261 224 832, 725 442 150
E-mail: vstupenky@hrusinsky.cz
www.divadlonajezerce
2. so 19.00 Prachy! Prachy?
Divadlo BOSKI (zadáno)
3. ne 19.00 Prachy! Prachy?
Divadlo BOSKI (zadáno)
4. po 19.00 Generálka
6. st 19.00 Paní plukovníková
7. čt 19.00 Charleyova teta
10. ne 19.00 Práskni do bot
11. po 19.00 Darda
12. út 19.00 Na dotek
13. st 19.00 Mandragora
14. čt 19.00 Manželské vraždění
15. pá 19.00 Tři v tom
16. so 17.00 Generálka
17. ne 17.00 Generálka
18. po 19.00 Paní plukovníková
19. út 19.00 Generálka
20. st 19.00 Manželské vraždění
21. čt 19.00 Tři v tom - zadáno
22. pá 19.00 Práskni do bot
26. út 19.00 Darda
27. st 19.00 Na dotek
28. čt 19.00 Zahraj to znovu, Same
29. pá 19.00 Tři v tom
31. ne 19.00 Charleyova teta

S KOČÁRKEM
PRAHOU
ESSTÉ
JIŽ POŠESTÉ
Největší setkání
etkkání
dětí a jejich mam
minek, kteréé
nese název
S kočárkem
Prahou, se uskuteční
lek t č í le
tos na jaře již pošesté. Ve Žlutých lázních v Podolí se tak ve
středu 20. května od 10 do
18 hodin v jednom okamžiku
a na jednom místě potkají mladé rodiny, které řeší společný
a každodenní problém, kterým
je nelehký pohyb s kočárky
a malými dětmi po Praze. Svou
účastí tak ukazují nespokojenost s podmínkami pro svobodný pohyb s kočárkem – bariérové vstupy do různých institucí,
do MHD, úzká a nebezpečná
parkovací místa, úzké chodníky
nevhodné pro průjezd kočárkem atp.
Více najdete na stránkách
www.skocarkemprahou.cz.

DIVADLO BEZ HRANIC
Křesomyslova 14, 140 00 Praha 4 – Nusle
Telefon: 607 035 936
E-mail: rezervace@divadlobezhranic.cz
www.divadlobezhranic.cz
FB: Divadlo Bez Hranic, pražská scéna
1. pá 19.00 Vernisáž obrazů „Jaro v detailu“
a módní přehlídka
5. út 10.00 a 19.30 Moliere: Lakomec –
Divadelní agentura Globus
6. st 10.00 Moliere: Lakomec –
Divadelní agentura Globus
19.30 Co věděla Klára Kovalová a musela
zemřít – Studio Mladých
7. čt 19.30 Horníček: Dva muži v šachu –
Divadlo Bez Hranic
12. út 10.00 Wilde: Jak je důležité míti Filipa
aneb Dobrý večer, pane Wilde –
Divadlo Bez Hranic
19.30 Prachy dělaj nevěstu –
Divadlo Bez Hranic
13. st 19.30 Policejní prezident aneb inspektor
Smith zasahuje – Divadlo Bez Hranic
14. čt 20.00 Improvizovaná komedie –
Improvizace.cz
16. so 19.30 Premiéra – Studio Mladých
19. út 19.30 Goldoni: Sluha dvou pánů,
1. premiéra – Divadlo Bez Hranic
20. st 19.30 Goldoni: Sluha dvou pánů,
2. premiéra – Divadlo Bez Hranic
26. út 19.30 Men flowers – Studio Mladých
27. st 19.30 Skleněný zvěřinec –
Neomluvené divadlo, premiéra
28. čt 19.30 Skleněný zvěřinec –
Neomluvené divadlo, 2. premiéra
29. pá 19.30 ALEGRIA FLAMENCA VII. –
představení studentů Pena Flamenca
30. so 19.30 Horníček: Dva muži v šachu –
Divadlo Bez Hranic

DIVADLO DOBEŠKA
Jasná I 1181/6, 147 00 Praha 4
Telefon: 244 468 173 • Fax: 244 468 167
dobeska@divadlodobeska.cz
rezervace@divadlodobeska.cz
www.divadlodobeska.cz
STUDIO DOBEŠKA
kurzy • zábava • relaxace
www.divadlodobeska.cz/studio
6. st 19.00 Šumné stopy – premiéra
Autorská dvojice Lipus–Vávra představí brazilský
díl věnovaný českému architektu Alfredu Willerovi
za jeho osobní účasti.
11. po 19.00 Přednáška o architektuře Davida
Vávry. Téma: Jak vzniká EXPO
v Miláně + Švýcarský bonus z města
Stein am Thein.
12. út 20.00 Radůza s kapelou – koncert
13. st 19.30 Kinokavárna – Samba
15. pá 18.00 Kesaj tchave – Soubor Kesaj tchave
věnuje svůj koncert Václavu Havlovi.
17. ne 18.00 Klára Stodolová - vernisáž
18. po 19.30 Besídka 2015 – Tradiční představení
divadla Sklep.
19. út 19.30 Výběr z Besídek – Sklizeň nejlepších
plodů posledních let.
20. st 19.30 Kinokavárna – Co jsme komu
udělali? Komedie Francie.
21. čt 19.30 Mlýny – Drama z vojenského
prostředí na motivy hry Václava Havla
a Karla Bryndy.
26. út 19.30 Audience, Vernisáž… dvě aktovky
od Havla. Hrají: Lukáš Burian, Milan
Enčev a Romana Goščíková.
27. st 19.30 Kinokavárna – Fotograf –
Film ČR v hlavní roli s K. Rodenem.
31. ne 15.00 Dětský den na Dobešce – O pračlověkovi – Divadlo Tramtarie.
Následovat bude od 16 hod. výtvarný workshop
pro děti s Klárou Marešovou a zábavné hry a soutěže v blízkém okolí divadla s Jitkou Svobodovou.
Samozřejmě i s odměnami pro děti.

DOMOV SUE RYDER, o. p. s., Michelská 1/7
140 00 Praha 4 – Michle
Telefon: 244 029 111 • www.sue-ryder.cz
Nezisková organizace Domov Sue Ryder poskytuje péči seniorům, kteří potřebují kvůli věku
nebo zdravotnímu stavu pomoc druhých při každodenních činnostech.
Poradenství · Osobní asistence · Domov pro seniory · Půjčovna kompenzačních pomůcek

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
3. ne
5. út
6. st
7. čt
12. út

18.00
19.30
19.30
19.30
19.30

13. st
15. pá
16. so
19. út
20. st

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

21. čt
22. pá
23. so
24. ne
26. út
27. st
28. čt
29. pá

Eva tropí hlouposti činohra (zadané)
Eva tropí hlouposti činohra
Dohazovačka činohra
Až naprší a uschne činohra
Jen žádný sex, prosím, jsme
přece Britové! činohra
Nevěsta muzikál / derniéra
Dohazovačka činohra
Jeptišky muzikál
Nerušit, prosím činohra
Dům čtyř letor činohra
Techtle mechtle činohra
Rok na vsi činohra
Rok na vsi činohra
My Fair Lady muzikál
My Fair Lady muzikál
Můj báječný rozvod činohra 600. repríza
Šumař na střeše muzikál
Babička činohra
Jeptišky muzikál
Dohazovačka činohra (zadané)
Až naprší a uschne činohra

KOMORNÍ FIDLOVAČKA
11. po
12. út
14. čt
15. pá
16. so
19. út
20. st
22. pá
30. so

19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

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

Domov můžete podpořit finančním darem na www.sue-ryder.cz nebo návštěvou některé z následujících akcí.
St 6. a 20. 15.00–18.00 BRANÍK BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu.
Vstupné: 50 Kč. Restaurace Michelský dvůr.
Út 19. 9.00–20.00 MÓDNÍ SVĚT LADY SUE RYDER
v Cafe Jedna
Tradiční charitativní módní bazar, kde si můžete nakou-

pit zajímavé a originální oděvní kousky za báječné ceny!
Výtěžek z bazaru bude určen na financování péče o seniory v Domově Sue Ryder. Kavárna Café Jedna,
Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7.
Pá 22. 18.00–22.00 VEČERNÍ ŠPACÍR – Máš proč jít
Charitativní pochod za důstojné stáří. Info viz níže.

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

POCHOD ZA DŮSTOJNÉ STÁŘÍ
Domov Sue Ryder pořádá v pátek 22. května čtyřkilometrový
charitativní pochod za důstojné stáří. Start je v 18 hodin a trasa
vede z Letohrádku Kinských (Národopisné muzeum) až na Vyšehrad. Před začátkem pochodu účastníkům zazpívá patron akce
Matěj Ruppert. Startovné je 250 Kč, v ceně jsou tričko a placka.
Registrace a více informací na www.vecernispacir.cz. Veškeré
vybrané prostředky budou použity na podporu projektů za důstojné stáří.
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společnost

KNIHOVNA NOVODVORSKÁ JE OPĚT V PROVOZU
Po tříleté revitalizaci byla znovu otevřena knihovna Novodvorská. Součástí stavebních
úprav a oprav byla výměna nevyhovující podlahové krytiny a modernizace interiérového vybavení. Prostor knihovny se rozšířil, prosvětlil,
zútulnil a byly odstraněny zastaralé prvky, například vestavěné regálové skříně. „Městská část
Praha 4 investovala do opravy podlah více než
půl milionu korun, aby knihovna mohla být veřejností bezpečně využívána,“ podotkl starosta
Prahy 4 Petr Štěpánek (Trojkoalice).
Prostory knihovny jsou barevně oživeny kombinací modré a oranžové a zóny pro různé věko-

■ SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ si nenechal ujít
ani spisovatel a občan Prahy 4 Rudolf
Křesťan. Foto: Martin Dudek

vé skupiny návštěvníků jsou odděleny odlišným
typem vybavení. Děti mají svůj koutek se sedacími vaky a kostkami, mládež koutek v africkém
stylu s taburety a dospělí pohodlná ratanová
křesílka. Knihovna, která je umístěna v 1. patře KC Novodvorská od roku 1973, nabízí ve volném výběru 20 000 svazků knih, dále noviny,
časopisy a široký výběr mluveného slova. U výpůjčního pultu jsou k dispozici k zapůjčení
i brýle, pro případ, že si někdo doma zapomene
své vlastní. Celý prostor knihovny je pokryt připojením k internetu. Otevírací doba: po 13–19, út
9–16, st, čt 12–19, pá 9–16 hod.

HRA NUDÍCÍCH SE KURÝRŮ SE ZABYDLELA V PRAZE 4
Bike polo je dynamicky se rozvíjející městský sport, který byl poprvé sehrán v Seattlu kolem roku 2000 kurýry krátícími si volné chvilky při čekání na zásilky. Nyní si ho můžete vyzkoušet i v naší městské části. Do Prahy se tato

sportovní disciplína dostala ze západní Evropy
v roce 2009, kdy ji začali hrát nadšenci sdružující se okolo nově vznikajících cyklodílen, kteří
od roku 2012 využívají k pravidelným tréninkům hřiště 26 x 16 metrů při sportovním areálu

■ BIKE POLO vyžaduje dobrou koordinaci pohybů a postřeh. Foto: FCB BPZ

SK Oáza v Krči. Sport samotný se nejvíce podobá klasickému pólu na koních, ve kterém bylo
zvíře nahrazeno jízdním kolem a travnaté hřiště
za pevný povrch ohraničený mantinely. Trojčlenné či čtyřčlenné smíšené týmy s možností
střídání se snaží pomocí speciálních holí vstřelit
více branek než protivník a tím dosáhnout vítězství. I když jde o poměrně mladý sport, v zahraničí je již velice rozšířen a pravidelně se konají
mistrovství Evropy i světa. Do Prahy také letos
postupně přijede několik národních týmů bojovat o body do ligy států bývalé rakousko-uherské monarchie, tzv. Monarchy League.
Pokud se chcete s bike polem seznámit
osobně, je nyní nejlepší příležitost. Oddíl Bike
polo Praha právě zahájil nábor nových členů,
nově se zaměřením na mládež. Tréninky jsou
vždy v úterý od 17.00 do 20.00 hod. na hřišti
SK Oáza v Krči.
A od 10. do 12. července pořádá oddíl mezinárodní turnaj týmů na Palmovce, kde se
v rámci doprovodného programu utkají mladí
začátečníci.
Více informací na www.facebook.com/BikePoloPraha a bikepolo.cz

PŘIJĎTE DO KC NOVODVORSKÁ ZDOKONALIT SAMI SEBE
Kulturní centrum Novodvorská nabízí bohatý výběr tanečních, hudebních, výtvarných
a sportovních kurzů. Ty jsou stále přístupné, info na www.kcn.cz.
NABÍDKA KURZŮ
■ Olejomalba
Čtvrtek 18.00–20.00 hod.
■ Jóga
Pondělí 18.00–19.00 hod.
Pondělí 19.00–20.00 hod.
Úterý 18.00–19.00 hod.
■ Keramika pro děti
Doporučený věk 5–12 let
Pondělí 15.00–16.30 hod.
■ Keramika pro dospělé
Pondělí 18.00–20.00 hod.
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■ Kondiční cvičení na míčích
Pohybové cvičení pro posílení držení těla.
Středa 20.00–21.00 hod.
■ Angličtina pro začátečníky
Čtvrtek 17.00–18.00 hod.
■ Výtvarná výchova
Rozvoj dětské fantazie, výuka různých
technik.
Doporučený věk 5–8 let
Středa 15.30–17.00 hod.
Doporučený věk 9–14 let
Středa 17.00–18.30 hod.

■ Sebeobrana
Pohybové cvičení s prvky juda.
Středa 17.30–18.30 hod.
■ Rock'n'roll
V taneční lekci je zahrnut i strečink
a gymnastika.
Doporučený věk 6–15 let
Středa 18.00–19.00 hod.
■ Lady dance
Středa 19.00–20.00 hod.
■ Pilates
Zpevnění svalstva a zlepšení držení těla.
Čtvrtek 17.00–18.00 hod.
Čtvrtek 18.00–19.00 hod.
Čtvrtek 19.00–20.00 hod.

■ Orientální tance
Pondělí 18.00–19.00 hod.
■ Klavír/kytara
Individuální výuka hry na klavír
nebo kytaru.
Délka lekce 45 min.
Pondělí 14.00–18.30 hod.
Úterý 14.45–17.45 hod.
Středa 13.00–17.30 hod.
Čtvrtek 13.30–17.00 hod.
KVĚTNOVÝ PROGRAM KCN
3. 5. 14.00 h. Taneční odpoledne,
vstupné 70 Kč.
9. 5. Slavnost pěti smyslů – viz
str. 29.

inzerce

REKONSTRUKCE KOUPELEN
<KDW>dE1W\^dszzdp͘
<s>/dE ZKhDEEz͘
KƐŽďŶşĐĞŶŽǀĄŬĂůŬƵůĂĐĞĂŬŽŶǌƵůƚĂĐĞǌĚĂƌŵĂ͘

dĞů͗͘ϳϳϳϯϭϳϮϳϴ
SC-350423/02

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

SC-350381/02

DEN DĚTÍ
31. 5. 2015
HURÁ DO DŽUNGLE!
HLAVNÍ PROGRAM
od 14 do17hodin

Za kvalitním bio masem
do MeatPointu
OPICE LEV ŽIRAFA
NAJDI SPRÁVNOU CESTU

Roztylské náměstí
Spořilov

Otevírací hodiny:
Po–pá: 7–19 hod.
S českým prémio- So: 9–15 hod.

Kontakt: 603 244 171
tomas.karas@re-max.cz
SC-350040/04

Příští číslo vychází 27. května,
uzávěrka inzerce 15. května
Pro detailní kalkulaci, objednávku nebo rezervaci kontaktujte
inzertní oddělení:
Renáta Čížková
telefon: 777 114 473
e-mail:
renata.cizkova@ceskydomov.cz

SC-341927/05

SC-350069/03

vým bio masem
MeatPoint je radost vařit. A v jeho
řeznictví, které je nově otevřeno v pankrácké ulici K Sídlišti 11, zase radost
nakupovat. Najdete zde naporcované,
vakuově zabalené maso, domácí párky
i klobásy, vína, bio jogurty a veškerý
doplňkový sortiment, který je třeba
k ﬁnální úpravě jídel. Vstřícná obsluha
vám dokáže poradit s výběrem masa
a jeho dalším zpracováním, případně
vás inspiruje zajímavým receptem.

interaktivní výstava

PŘÍBĚH PAPÍRU
13. dubna – 10. května

Chtějte víc. Chtějte MeatPoint.

Info na www.meatpoint.cz

Malířské, lakýrnické,
zednické a podlahářské práce.

SC-350432/02

603 425 347; kotalik@ok-tex.cz
www.ok-tex.cz
SC-350135/12

oktex.indd 1

12.2.2015 15:23:29

SC-350445/02

GYNEKOLOGIE
MUDr. Klára Milotová
oznamuje svým pacientkám,
ĹDNCKDCM@NQCHMTIDM@MNU¤
@CQDRD5HMNGQ@CRJ /Q@G@

tel.: 272 730 655
www.gynvin.cz

SC-350051/04

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
MYTÍ OKEN
Tel.: 724 006 275

SC-350537/01

SC-350033/01

SC-340678/12

SC-341930/05

SC-341921/05

SC-350033/04

SC-341928/05

SC-341936/05

SC-341929/05

SC-350185/03

STRANA 21

ptámesezastupitelů...

Co vám připomíná 70. výročí ukončení druhé světové války?
Patřím ke generaci, která
se narodila po roce
1945. Mám-li odpovědět za sebe, musím začít
tím, co bylo na počátku.
Veškeré válečné zlo dvacátého století mělo
svůj start v mravním úpadku generací na
přelomu 19. a 20. století, jehož důsledkem
byly dramatické ekonomické rozdíly mezi

národy a jejich obyvatelstvem. Versailleská
mírová smlouva, která oficiálně ukončila 1.
světovou válku mezi Centrálními mocnostmi a státy Dohody, pak znamenala novou
éru sociální nespravedlnosti. Ta dopadla
největší vahou na Německo.
Neopakovatelná recese německého hospodářství nastartovala nové hnutí označené za národní socialismus. Ten sdružoval

ANETA KRAJCOVÁ, zastupitelka MČ Praha 4,
Klub zastupitelů MČ Praha 4 zvolených za politické hnutí ANO 2011
Během druhé světové
války utrpělo naše
obyvatelstvo obrovské
ztráty mezi běžnou
populací, zažilo nehumánní zacházení
s válečnými zajatci a setkalo se s obrovskými zločiny proti lidskosti. Tento
celosvětový vojenský konflikt se stal

dosud největším a nejvíce zničujícím
válečným střetnutím v dějinách lidstva,
odhaduje se ztráta více než 60 milionů obyvatelstva. Proto je pro mne výročí ukončení druhé světové války velkým uvědoměním si, v jakém klidu
a míru dnešní populace může vyrůstat.
Je nám umožněno svobodně cestovat,

ALEŠ BORKOVEC, zastupitel MČ Praha 4, ODS
V souvislosti se zmínkou o jakémkoli konfliktu okamžitě pomyslím na možnost
ustoupit a rozumně se
dohodnout, zároveň však nezapomenu ani na odhodlanost bránit svá práva a na zásadu nepřekročit přípustné
meze.

Ve spojitosti s druhou světovou válkou
vzpomenu na schopnost lidí nasadit
i život pro svobodu své vlasti, na vytrvalost v boji, jevícího se tehdy téměř
jako beznadějný až do chvíle, kdy nepřátelé svobody pro svou nenasytnost
začali bojovat vzájemně proti sobě
(nacistická Německá říše a komunistický Sovětský svaz).

JAN SCHNEIDER, zastupitel MČ Praha 4, Pro Prahu
Tyto události, i když od
nich uplynulo už sedm
desetiletí, jsou pro nás
i nadále mementem.
Připomínají nám, jak
snadné bylo svobodu ztratit a za jakou cenu a s jakými oběťmi si ji lidé znovu vybojovali. Ta doba navíc není tak dávná a téměř
každá rodina si nese na válku neblahou

vzpomínku, mnohé rodiny 2. světová válka
a okupace zle poznamenaly. Také náš rodinný strom je kvůli vyhlazovacím táborům
podstatně méně košatý, než mohl být.
Nahlédneme-li do kroniky posledních válečných dnů, nemůžeme přehlédnout, že
2. světová válka a její závěr přinesly
mnoho obětí z řad obyvatel dnešní
Prahy 4. Lidé z Pankráce a Nuslí byli mezi

MICHAL HROZA, zastupitel MČ Praha 4, TOP 09
V současnosti probíhá
především na půdě
Vojenského historického ústavu výzkum,
který by měl po desítkách let významně zpřesnit naše vědomosti o průběhu konce války v
Praze. Je zřejmé, že i počty obětí pražského květnového povstání se budou

měnit směrem výše. Co však i po těchto nových informacích zůstává nezměněno, je skutečnost, že naše městská
část Praha 4 patřila k těm, které byly
válečnými událostmi na sklonku války
postiženy nejvíce, počítaje v to bohužel i pravděpodobně nejvyšší počet
obětí v Praze vůbec.
Bývalá rada městské části i proto při-

KAREL ŠPLÍCHAL, zastupitel MČ Praha 4, ČSSD
Jako vystudovaný historik
v něm spatřuji všechny
okolnosti ukončení největšího válečného konfliktu
v dějinách, milník, který má zásadní vliv na
podobu světa i myšlení lidí dodnes. Mám k tomuto státnímu svátku též osobní vztah.
Málokterý stát na světě měl historicky s tímto
dnem tolik potíží jako my. V různých zemích
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ho slaví různě, třeba 5., 8., či 9. května, a říkají
mu všude stejně – Den vítězství, Victory Day,
Den Pobedy, Jour de la Victorie. U nás se názvy i dny měnily podle politické nálady. V letech 1947 až 1991 to byl 9. květen Den vítězství nad hitlerovským fašismem a osvobození
naší vlasti sovětskou armádou, ačkoliv nás neosvobozovali jenom Sověti, ale i Američané
a náš armádní sbor.

různé ideologie, které se snaží spojit myšlenky socialismu a nacionalismu.
Teheránská konference v roce 1943 po
všech těchto zkušenostech schválila nové
uspořádání světa po porážce nacismu.
Výstupem bylo opět další nově definované
rozdělení Evropy mezi vítězné mocnosti.
A začalo pro východní Evropu čtyřicetileté
putování pouští komunismu za železnou
oponou.

Tak Evropa zažila snad nejkrutější století
své existence, kdy se na jejím území zaváděla pravidla a užívaly systémy, jak se hubit navzájem. Přesto žiji v naději, že tato
forma zla, která začala před cca 120 lety,
skončila na politickém hřbitově v roce
1989. Nerad bych se dožil opaku. A skláním se přede všemi, kteří všem formám
válečného zla čelili, nemálo z nich platilo
svým životem. Na ně nezapomeňme.

studovat a pracovat po celém světě.
Proto si přeji, aby se nám a našim dětem dařilo žít nadále v klidu a míru
a nikdy jsme nepoznali válečné utrpení, které mimo jiné přináší ztrátu bezpečí, jistoty a radosti ze života.

Po druhé světové válce jsme pak měli
možnost zažít dlouhé období globálního
míru (při existenci lokálních konfliktů).
Západní civilizace (včetně naší země) si
po pádu komunismu užívala „konce dějin“ a věnovala se problémům nikoli
existenčním – ekonomickým, technologickým a environmentálním. Lidé tak
dnes mohou žít své běžné životy a snažit se je naplnit vytvářením hodnot indi-

viduálních i kolektivních. Odkaz druhé
světové války by nám však měl stále připomínat, že nelze vyloučit, že dějiny náhle zrychlí svůj běh, a nečekaně tak mohou přijít časy, kdy bude nutné dočasně
opustit běžné životy a intenzívně se postavit na obranu svobody – současné
události na Blízkém východě a na
Ukrajině jsou pro nás výstrahou.

prvními bojovníky Pražského povstání, na
Pankráci před tehdejší Janečkovou továrnou vznikla první pražská barikáda. Ale
hned od prvních dnů okupace byla
Praha 4 místem protifašistického odporu.
V nuselské Horní ulici se ukrývali a pracovali významní ilegální pracovníci – štábní
kapitán Václav Morávek a radista četař
František Peltán. V ulici Pod Terebkou byl
po statečném boji zatčen gestapem další

z pověstných tří králů podplukovník Josef
Mašín. Ne náhodou je Praha 4 poseta
pomníčky a pamětními deskami.
Letošní výročí by proto nemělo být pouhou
vzpomínkou. Mělo by být také příležitostí,
abychom se s odstupem sedmi desetiletí
zamysleli nad tím, zda my dnes společnosti
více dáváme, nebo si od ní víc bereme.
Měli bychom mít na paměti i to, že ten,
kdo nezná historii, je nucen ji opakovat.

pravila celou řadu akcí a projektů,
které mají za cíl si 70. výročí konce II.
světové války důstojně připomenout:
žákovskou dokumentaristickou soutěž
s výstupem v podobě výstavy a publikace, exteriérovou výstavu s katalogem, odhalení nové pamětní desky
členům odboje bratřím Linhartovým i
tematicky zaměřené články pro náš
obecní časopis. Pevně věřím, že se k

těmto projektům nově sestavená
městská rada přihlásí a dokončí jejich
realizaci, protože důstojná oslava našeho vítězství ve válce a připomínka
těch, kteří se o ně zasloužili, musí zůstat stranou politických tahanic.

Po „sametové revoluci“ začala vášnivá debata, zda osvobození Rudou armádou nebylo
vlastně počátkem nového ujařmení, zda se konalo skutečně 9. května 1945, kdy do Prahy
dorazily na volání o pomoc ruské tanky I.
ukrajinského frontu maršála Koněva, které
zlikvidovaly stále ještě bojující jednotky SS a
zabránily pokračujícímu ostřelování vnitřního
města a Hradu dělostřelectvem, nebo zda je
správný den 8. května, kdy wermarcht kapitu-

loval do rukou velitele Pražského povstání generála Kutlvašra. A tak byl i Den osvobození
od fašismu, nebo Den osvobození. Až v roce
2004 jsem v Poslanecké sněmovně navrhl, aby
se svátek jmenoval Den vítězství, jako jinde ve
světě, a aby se slavil 8. května, jako ho slaví
většina Spojenců. Od té doby se diskuze, kdo
a kdy zvítězil a kdo koho osvobodil, neobjevila
a my si můžeme připomínat výročí ve správných historických souvislostech.

Klub zastupitelů členů hnutí ANO 2011 nezaslal do uzávěrky čísla odpověď.

JOSEF SVOBODA, zastupitel MČ Praha 4, Trojkoalice

KOŽNÍ AMBULANCE
Dermatovenerologie
Vyšetřujeme dětské i dospělé pacienty. Provádíme
přístrojovou i manuální lymfodrenáž
Po 8.00 – 15.00 | Út 8.00 – 15.00 | St 8.00 – 15.00
Čt 8.30 – 15.00 | Pá 8.30 – 13.00
Po – Pá 7.00 – 8.00, mykologické odběry
Spolupracujeme se všemi pojišťovnami.
Nuselská poliklinika, budova B – 1. patro
Táborská 57, 140 00 Praha 4
Kontakt pro objednání: 220 873 600
SC-350521/04

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE
bytů, koupelen, bytových jader, nebytových prostor, cihlových bytů
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PANELREKO s.r.o.
Křejpského 1523, Praha 4
praha@panelreko.cz
www.panelreko.cz

SC-350278/03
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v titulní roli:

Dagmar Patrasová / Mahulena Bočanová
www.snehovakralovna.cz

objednavky@pixa-pro.cz
SC-322206/99

MUZIKÁL

www.vrtilka.cz
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životníprostor
I PRÁCE LZE NATRÉNOVAT
Centrum programů podpory zaměstnávání Fokus Praha ve Vnislavově ulici nabízí lidem se zkušeností s duševním onemocněním tréninková pracovní místa. V nabídce jsou například pozice recepční, administrativní pracovník, poslíček, úklidový pracovník nebo pomocný zahradník. Téměř
všechny pozice jsou na 0,25 úvazku, tj. 10 hodin
týdně. Info na www.fokus-praha.cz.

DOBROVOLNÍCI
POSBÍRALI U BOTIČE
3000 KILOGRAMŮ
ODPADKŮ

ANKETA K DALŠÍMU ROZVOJI PODOLÍ
Koncem března měli obyvatelé
Podolí možnost poprvé oslovit komunální politiky a úředníky v rámci
konání veřejného fóra Agendy 21.
Výstupem ze setkání jsou níže uvedené problémy, které budou ověřeny
touto anketou. Ta je rovněž umístěna
na www.praha4.cz, v sekci Občan, záložka místní Agenda 21. Po zpracování výsledků z ankety
a veřejného fóra komisí místní Agendy 21 bude
souhrnná zpráva předána s návrhem řešení Radě MČ Praha 4 a následně Zastupitelstvu MČ
Praha 4. Výstupy poslouží jako podklad pro

Akční plán a rozpočet 2016. Pokud
jste veřejné fórum v ZŠ Nedvědovo
náměstí nestihli navštívit, máte nyní
možnost zapojit se! Označte křížkem dva podněty, které upřednostňujete k řešení. Vyplněný anketní
lístek odevzdejte nejpozději do
31. 5. 2015 v informačních kancelářích MČ Praha 4 nebo zašlete e-mailem na adresu eva.simkova@praha4.cz.
Veřejná fóra se budou postupně konat po celém území Prahy 4. Již nyní zveme občany Nuslí
na setkání, které se uskuteční 9. září.

❏ Využít břehy Vltavy pro rekreaci obyvatel a kulturu
❏ Vyhodnotit a upravit stávající jednosměrný režim v Podolí
❏ Vyřešit parkování s ohledem na mimopražské řidiče
(nedostatek parkovacích míst pro rezidenty)
❏ Zvýšit počet policistů/strážníků v ulicích
❏ Zajistit úklid psích exkrementů
■ DOBROVOLNÍCI čistili koryto nejdel-

šího potoka na území Prahy. Foto: Praha 4
Injekční stříkačky, prázdné lahve od tvrdého alkoholu, plechovky od piva, plastové láhve, ale i klávesnici od počítače, různé kusy oblečení nebo kufry sesbírali dobrovolníci během jarního úklidu potoka
Botiče. Akce, kterou uspořádala nezisková organizace ARNIKA ve spolupráci s Lesy hl. města Prahy a za
podpory Prahy 4, proběhla v sobotu 21. března při
příležitosti Světového dne vody v úseku od ZŠ Mendíků až po Divadlo Na Fidlovačce. „Za odpoledne se
nám podařilo sesbírat a naplnit jeden velký kontejner, tedy přibližně 3000 kilogramů, nejrůznějšího
odpadu. Evidentně velké množství věcí zůstalo v korytě Botiče od povodní v červnu 2013,“ uvedl zastupitel Petr Kučera (TOP 09), který přišel osobně
pomoci. Úklidu se zúčastnilo zhruba 20 dobrovolníků a ruku k dílu přidali i další zastupitelé Prahy 4
z TOP 09 Jaromíra Eismannová, Jitka Zykánová nebo
Filip Vácha.
„Jsem velice rád, že organizace ARNIKA přišla
s touto akcí. Všichni přece chceme žít v čistotě,
a proto bychom se měli nějakým způsobem snažit,
aby naše okolí bylo uklizené. Zároveň není lepší
způsob, jak podpořit spoluobčany, než jít příkladem,“ doplnil zastupitel Petr Kučera.
Na území Prahy 4 proběhlo či proběhne ještě několik jarních úklidů. Například v sobotu 25. 4. od
8.45 hod., v rámci oslav Dne Země, projde očistou
i areál přírodního koupaliště Lhotka. Dobrovolníci
jsou vítáni!
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❏ Zrekonstruovat okolní plochy ZŠ Nedvědovo náměstí
❏ Nezastavovat zelené plochy v lokalitě Podolské schody,
svahy Kavčích hor
❏ Zajistit úklid v ulicích, chodníky jsou bez údržby (např.
ul. Na Zlatnici)
❏ Zlepšit dýchatelnost ovzduší – zvýšit kvalitu životního
prostředí
❏ Podpořit výstavbu dětských hřišť na smysluplném místě
(ne na nábřeží naproti vodárně)
❏ Vyřešit nedostatek farmářských trhů a místních setkání
s prodejem potravin
❏ Zajistit dostatek míst v MŠ
❏ Navýšit stanoviště na tříděný odpad (počet, velikost
nádoby, četnost svozu), např. v ul. Bartákova a Podolská
❏ Popularizovat čistou Vltavu a aktivity s ní spojené
❏ Respektovat dopravní značení
❏ Vyřešit nevhodné parkování (Podolská vodárna)
❏ Zajistit alespoň jedno normální kino v oblasti Nusle–Podolí

Bydlení, kde
Vaše sny
vyrostou
I
724 772 248 I www.rezidencemodranka.cz
e-mail: prodej@rezidencemodranka.cz
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servis

MŠ SDRUŽENÍ ZVÍTĚZILA VE SBĚRU PEČIVA

HLEDÁTE, NEBO
PRODÁVÁTE BYT?
V aplikaci Realitní inzerce městské části
Praha 4 na reality.praha4.cz jsou pravidelně a aktuálně zveřejňovány informace
o možnostech pronájmu nebo prodeje nemovitostí městské části Praha 4, tj. bytů,
nebytových prostor, nebytových objektů,
pozemků, garáží, reklamních ploch, případně movitých věcí.
„Jste-li nájemcem obecního bytu, můžete zde využít možnosti inzerovat jeho směnu za byt jiné velikosti nebo kategorie
na území městské části Praha 4,“ informuje
zástupce starosty Lukáš Zicha (Klub zastupitelů městské části Praha 4 zvolených
za politické hnutí ANO 2011).
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Již druhým rokem se uskutečnila soutěž v kategorii základních a mateřských škol ve sběru tvrdého pečiva pro koně Městské policie hl. m. Prahy. Ve třech
svozech předala MČ Praha 4 celkem 1 184,48 kg tvrdého pečiva. Slavnostní vyhodnocení soutěže se
uskutečnilo 13. 4. v prostorách radnice MČ Praha 4
a diplomy a odměny předali zástupcům škol Ludvík Klema, náměstek ředitele Městské police hl. m.
Prahy, a radní MČ Praha 4 Jaroslav Míth (ODS).

Nejlepší soutěžící přišla jménem starosty pozdravit
i jeho zástupkyně Iva Kotvová (Trojkoalice).
Konečné pořadí: MŠ: Absolutní vítěz: MŠ Sdružení, třída Koček, 344 kg, 2. MŠ Jílovská 131 kg,
3. MŠ Tajovského 128 kg, 4. MŠ Mendíků 118 kg,
5. MŠ Voráčovská 92,5 kg, 6. MŠ Na Chodovci
90 kg, 7. MŠ Mezivrší 43,5 kg, 8. MŠ 4 pastelky objekt Plamínkové 30 kg. ZŠ: 1. ZŠ Na Chodovci 165
kg, 2. ZŠ Kavčí hory 42,48 kg.

PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ NA OBJEMNÝ ODPAD
Stanoviště

Zavezení:

den hodina

Stanoviště

Zavezení:

den hodina

Jivenská x Adamovská

04

16:00–20:00

Vzdušná x Na Rovinách

15

16:00–20:00

Ctiradova x Mečislavova

04

16:00–20:00

Klánova x U Vodotoku

15

16:00–20:00

Zálesí x Sulická

04

16:00–20:00

Podolská x K Vysoké cestě

15

16:00–20:00

Halasova x U Strže

04

16:00–20:00

Plamínkové (u garáží)

15

16:00–20:00

Vavřenova

04

16:00–20:00

Pod Vršovickou vodárnou III.

18

16:00–20:00

Pod Terebkou – nad schody

05

16:00–20:00

Jiskrova x Na Mlejnku

18

16:00–20:00

POMÁHEJTE TAM,
KAM DRUZÍ
NEDOHLÉDNOU!

Nad Pískovnou x Přechodní

05

16:00–20:00

Podolská x U Vápenné skály

18

16:00–20:00

Jeremenkova x Sitteho

05

16:00–20:00

Kamenitá

19

16:00–20:00

Pod Děkankou x Nad Spádem

05

16:00–20:00

Branická x K Ryšánce

19

16:00–20:00

K Výzkumným ústavům

06

16:00–20:00

Jílovská (u Alberta)

19

16:00–20:00

Mezivrší x Nad Šálkovnou

06

16:00–20:00

Na Květnici – u tříděného odpadu

20

16:00–20:00

Sdružení Okamžik hledá další dobrovolníky, kteří by 2–4 x měsíčně doprovázeli nevidomé lidi k lékaři, na úřady či na nákupy nebo dlouhodobě poskytovali nevidomým vizuální pomoc doma, při sportu, kulturních aktivitách, předčítání atd.
Květnový výcvik nových dobrovolníků proběhne 12., 19. a 26. května vždy od 17.00
do 20.00 hodin a předchází mu osobní
schůzka. Kontakty na tel. číslech
775 209 055, 604 841 926, 233 379 196
nebo na e-mailu dc@okamzik.cz.

Pod Lysinami 2 – u trafačky č. TS 5178

06

16:00–20:00

Sdružení x Nad Studánkou

20

16:00–20:00

Zelený pruh x Za pruhy (u parkoviště)

06

16:00–20:00

Horáčkova X Bartákova

20

16:00–20:00

Pod Dálnicí č.1

06

16:00–20:00

Lukešova x Bohrova

20

16:00–20:00

U Pernštejnských x Družstevní

07

16:00–20:00

Baarova x Telčská

21

16:00–20:00

Družstevní ochoz x Zdařilá

07

16:00–20:00

Bítovská

21

16:00–20:00

V Zálomu x Na Jezerce

07

16:00–20:00

Sinkulova x Na Klikovce

21

16:00–20:00

Zapadlá x Zelený pruh

07

16:00–20:00

Na Zlatnici x Na Podkovce

22

16:00–20:00

■ DOBROVOLNÍCI pomáhají nevi-

domým s běžnými denními činnostmi. Foto: Okamžik
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Pekárenská x Prostřední

11

16:00–20:00

V Hodkovičkách x Jitřní

22

16:00–20:00

Michelská x U Michelského mlýna

11

16:00–20:00

Pod Jalovým dvorem

22

16:00–20:00

Valtínovská x Hornokrčská

11

16:00–20:00

Psohlavců x Věkova

25

16:00–20:00

Pod Višňovkou

11

16:00–20:00

Ružinovská x Kukučínova

25

16:00–20:00

Marie Cibulkové x U Jedličkova ústavu 11

16:00–20:00

Nad Havlem x U Krč. nádraží

25

16:00–20:00

Murgašova

12

16:00–20:00

Na Líše x Na Novině

26

16:00–20:00

Zachova x Nad Svahem

12

16:00–20:00

Jihlavská (proti garážím)

26

16:00–20:00

Korandova x Havlovického

12

16:00–20:00

Jihozápadní V. x Jižní IX.

26

16:00–20:00

Žilinská

13

16:00–20:00

Sládkovičova

27

16:00–20:00

Kotorská (u jeslí)

13

16:00–20:00

Mirotická x Čimelická (u ul. Novodvorská)

27

16:00–20:00

Vrbova / u garáží /

13

16:00–20:00

Na Chodovci (parkoviště proti škole)

27

16:00–20:00

Lopatecká x Doudova

13

16:00–20:00

Fillova x Rabasova

28

16:00–20:00

Na Vrstvách x Pod Pekařkou

13

16:00–20:00

Jižní XVI.

28

16:00–20:00

Boleslavova x Božetěchova

14

16:00–20:00

Choceradská x Senohrabská

28

16:00–20:00

Herálecká I. x Pacovská

14

16:00–20:00

Severovýchodní IV. x Severní IV.

29

16:00–20:00

U Habrovky x U Krč.vodárny

14

16:00–20:00

Viktorinova

29

16:00–20:00

Nad lesním div.x Němčická

15

16:00–20:00

Ohradní x Na Křivině

29

16:00–20:00

Pod Krč.lesem x V Jehličí

15

16:00–20:00

Podolská x Pravá

29

16:00–20:00

VINOU SNÍŽENÍ PŘIDĚLENÉ KVÓTY KONTEJNERŮ NA OBJEMNÝ ODPAD (VOK) ZE STRANY HL. MĚSTA PRAHY
SE VOKY NEBUDOU V ČERVNU PŘISTAVOVAT!

servis
MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
KVĚTEN 2015
Trasa C
st 20. 5.

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

15.00–15.20

2. ul. Zelený pruh č.1221/28

15.30–15.50

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

16.30–16.50

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

17.00–17.20

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

17.30–17.50

7. křižovatka ul. U Krčské vodárny x U Habrovky

18.00–18.20

8. křižovatka ul. Hornokrčská x Rodvinovská

18.30–18.50

Trasa D
čt 21. 5.

1. ul. Jitřní č. 185/6 (u školy)

15.00–15.20

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

15.30–15.50

3. křižovatka ul. Skaláků x Mikuleckého

16.00–16.20

4. ul. Novodvorská č. 418/145

16.30–16.50

5. křižovatka ul. Na Větrově x U Lesa

17.00–17.20

6. křižovatka ul. Višňová x Nad Havlem

17.30–17.50

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

18.00–18.20

8. křižovatka ul. Pasteurova x Trnková

18.30–18.50

Trasa E
st 20. 5.

1. Roztylské nám. u č. 369/32

8.00–8.20

2. ul. Baarova č. 360/24 (u školy)

8.40–9.00

3. křižovatka ul. Na Vrstvách x V Rovinách

9.30–9.50

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

10.10–10.30

5. křižovatka ul. Znojemská x Přímětická

10.50–11.10

6. ul. Štúrova x V Štíhlách (v blízkosti křižovatky)

11.30–11.50

7. ul. Jitřní č. 185/6 (u školy)

12.00–12.20

VÍTÁNÍ NAŠICH OBČÁNKŮ
V březnu proběhlo na radnici v Nuslích opět vítání nových občánků městské části Praha 4. Vítal starosta
městské části Praha 4 Petr Štěpánek a zástupkyně starosty Iva Kotvová (oba Trojkoalice). Poděkování za pěvecké vystoupení patří dětem z Mateřské školy
Trojlístek a Mendíků a také střední škole Kavčí hory.
V úterý 10. března byli přivítáni: Adriana Tomanová, Jakub Sochor, Kryštof Dočekal, Vojtěch Veverka, Maxmilián Kováč, Michaela Hanáková, Veronika Polová, Jakub Lněnička, Viktorie Šmídová,
Matyáš Dušek, Magdalena Laňková, Rudolf Wiesner, Jan Drda, Jonáš Král, Sofia Šmidrkalová, Daniel Suchý, Čeněk Ficner, Roman
Bunda, Jana Culková a Barbora Tlašková.
Ve čtvrtek 12. března byli přivítáni: Štěpán Šícha, Klára Kučerová, Jiří Hejna, Eliška Julie Smělá, Zoe Hadáčková, Jan Bořánek,
Tereza Fojtíková, Magdaléna Jordanová, Vojtěch Němec, Stella Bučinová, Filip Helcelet, Emily Pochopová, Eliška Horáková, Šimon
Bendík, Jan Glocar, Eliška Vojtková, František Baumgartner, Josef
Šebek, Kateřina Čapková, Dominika Česánková, Anna Alinčová, Jakub Šťastný a Tomáš Kunc.
V úterý 17. března byli přivítáni: Jakub Trs, Šárka Mášová, Ondřej Tomíček, Michael Henry Van De Venter, Daniel Dolejška, David Anders, Vendula Vejdovcová, Sofie Kvičinská, Karolína Smatanová, Klára Vaňková, Veronika Piekníková, Dan Cendelín, David
Sedlář, Nora Knoblochová, Adam Ťoupal, Tomáš Otta, Aleš a Martin Bednářovi, Jakub a Julie Dvořákovi a Tadeáš Mikota.
Ve čtvrtek 19. března byli přivítáni: Matyáš Křehlík, Matěj Novák, Tereza Šemlejová, Linda Rašovská, Jiří Adamčík, Petr Kavka,
Adriana Climent Hejl, Mikuláš Ivanovský, Matouš Dubec, Valentina
Weisserová, Mikuláš Weigl, Ondřej Idelbek, Sofie Samcová, Izabela
Flekalová, Kateřina Veselá, Anežka Pátková, Alžběta Bednářová, Filip Jahodář, Alžběta Válková, Marek Wagenknecht a Kristýna Ždímalová.
Veronika Sekyrová, odbor kancelář starosty

PRÁVNÍK ODPOVÍDÁ NA DOTAZY O BYDLENÍ
Před lety jsem kompletně zrekonstruoval
byt, který jsem měl v nájmu. Teď byt opouštím a pronajímatel mi nechce zaplatit nic
z toho, co jsem do bytu investoval. Mám
právo na část investice?
Z otázky usuzuji, že jste rekonstrukci provedl ještě před 1. 1. 2014, tedy za účinnosti občanského zákoníku z roku 1964 (40/1964 Sb).
Podle § 667 starého občanského zákoníku jsou
rozhodující pro posouzení, zda máte právo na
nějaké vypořádání, následující skutečnosti. Pokud jste rekonstrukci provedl bez souhlasu
pronajímatele, tak nemáte právo na jakékoli vypořádání. Jestli vám pronajímatel dal k rekonstrukci (v rozsahu, v němž jste ji provedl) souhlas a zároveň se vám zavázal uhradit náklady,
pak máte právo po skončení nájmu požadovat
úhradu vynaložených nákladů snížených o
opotřebení provedené rekonstrukce. Jestli vám
pronajímatel dal k rekonstrukci (v rozsahu,
v němž jste ji provedl) souhlas, ale nezavázal

se vám uhradit náklady, pak máte právo po
skončení nájmu požadovat protihodnotu toho,
o co se zvýšila hodnota bytu. Bylo by pak nutné znaleckým posudkem zjistit cenu nezrekonstruovaného bytu a cenu zrekonstruovaného
bytu, a to v okamžik skončení nájmu s ohledem na stávající stav.
Výtahy v našem domě jsou již v havarijním
stavu, ale když se vlastníci bytů sejdou na
shromáždění, tak se jen pohádají, ale potřebnou rekonstrukci neřeší. Jak mohu jako předseda SVJ nastalou situaci řešit?
Vámi popsanou situaci bohužel zná mnoho
SVJ, naštěstí ji lze řešit. Předně musím uvést,
že při výkonu své funkce musíte dle § 159 občanského zákoníku jednat s péčí řádného hospodáře. S touto péčí pak musí vykonávat správu domu i samo SVJ. Pokud se výtahy nacházejí v havarijním stavu a máte byť jen podezření,
že jejich dalším provozem mohou být ohrože-

ny životy, zdraví či majetek jejich uživatelů,
pak je výbor SVJ povinen zastavit provoz výtahů až do okamžiku, kdy je bude možné opět
bezpečně užívat. Jinak byste totiž mohl odpovídat za případnou újmu, která by v případě havárie výtahu vznikla. O tak nákladné rekonstrukci, jakou je výměna výtahů, musí podle §
1208 občanského zákoníku rozhodnout shromáždění SVJ. Pokud svolané shromáždění nebude usnášeníschopné a v pozvánce na shromáždění bylo jako jeden z bodů programu uvedeno hlasování o rekonstrukci výtahů, pak se
podle § 1209 občanského zákoníku může kterýkoliv vlastník jednotky obrátit na soud, aby
rozhodl o rekonstrukci výtahů. Stejně lze postupovat i v případě, že shromáždění bude
usnášeníschopné, ale rekonstrukci se nepodaří
schválit. Je však nutné, aby o tom bylo hlasováno. V soudním řízení pak bude nutné prokázat,
že výtahy jsou v tak havarijním stavu, že je to
důležitým důvodem pro to, aby rozhodnutí
shromáždění nahradil svým rozhodnutím
soud.
Mgr. Jakub Schejbal, advokát

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

PRVNÍ ČERVNOVÝ VÍKEND
BUDE PATŘIT PRIMÁTORKÁM
Letošní už 102. ročník veslařského závodu
Primátorek, nad kterým převzal záštitu starosta
městské části Praha 4 Petr Štěpánek (Trojkoalice), se pojede opět v tradičním červnovém termínu. Víkend 5.–7. června tak slibuje atraktivní
podívanou.
Už dávno neplatí, že by se Primátorky konaly
jen v neděli. Popáté se v pátek pojedou stále populárnější Univerzitní osmy, do nichž se tradičně
zapojují i posádky ze zahraničí. Loni to byla posádka z Technické univerzity z Drážďan, předloni posádka z anglické Cambridge. V sobotu jsou
pak na programu rozjížďky, které určí postupující do nedělních finálových jízd. Závodníci tradičně vyrazí na trať u Veslařského ostrova a vyše-

hradskou zatáčkou budou zdolávat po pár set
metrech rovné trati. Nic nedělá Primátorky tak
originálními jako právě zatáčka pod vyšehradskou skálou, kde se rozhoduje o vítězích. I proto
kraluje závodu mužských osmiveslic už dlouhé
roky zkušená posádka Dukly Praha. Ladislav Lorenc, olympionik z LOH 1972 v Mnichově, vyhrál
s Duklou Primátorky už několikrát. Hrdý občan
Prahy 4 se postavil na start Primátorek poprvé
v roce 1968 a zvítězil pětkrát za sebou.
V rámci doprovodného programu vás přímo
na náplavce Rašínova nábřeží čeká výstava historických fotografií, závody na veslařských trenažérech, autogramiáda osobností a mnoho dalších atrakcí.

HLEDAJÍ SE RYTÍŘI
VE VĚKU 7 AŽ 15 LET
Ilustrační foto: skupinabor.cz

Pionýrská skupina BOR (Bratrstvo opravdových rytířů) uvítá ve svých řadách nové členy ve věku 7 až
15 let. Vedoucí pořádají klasický letní stanový tábor
(stále jsou volná místa), výpravy během školního roku
a od září otevírají nový turistický oddíl, který se bude
pravidelně scházet ve spořilovské klubovně při ZŠ Jižní. Info na www.skupinabor.cz nebo na tel. čísle hlavního vedoucího Matěje Důrase 734 527 208.

SOUTĚŽTE
A VYHRAJTE
CD A LÍSTKY NA KONCERT

TŘI SESTRY!

■ VESLAŘSKÁ PÁDLA zčeří hladinu Vltavy začátkem června. Foto: archiv

SLAVNOST PŘIBLÍŽÍ VIETNAMSKOU KULTURU I KUCHYNI
V sobotu 9. května se v KC Novodvorská uskuteční gurmánsko-kulturní akce
Slavnost
pěti smyslů. Od 10.00 hodin se v přilehlých prostorech a od 19.00 hodin
S
ve
v velkém sále dozvíte fakta o vietnamské kultuře a gastronomii. Den vyvrcholí
společenským
programem, kterým budou provázet Ha Thanh Nguen a herec Jan
s
Čenský.
Více na www.paddy.cz. Akci pořádá klub Hanoi a spolek Paddy z. s.
Č
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Hudební skupina Tři sestry v letošním roce slaví
30. narozeniny. Velké oslavy propuknou již v květnu, a to
21.–23. 5. na výročním koncertu „Tři sestry 30 let openair“ v areálu A-parku ledárny Braník, nedaleko
tramvajové zastávky Pobřežní cesta.
Samotný koncert
oslavenců bude
probíhat přes dvě
hodiny a během
něho se můžete
těšit na dětský
pěvecký sbor,
ohnivou show,
spoustu staronových písní, hostů a kamarádů z jiných
souborů, kteří si přijdou společně se skupinou Tři sestry
zahrát, zazpívat a hlavně pogratulovat k výjimečnému
výročí!
Mezi hosty na oslavě nemohou chybět Horkýže Slíže,
Zóna A, Visací zámek, Slobodná Európa, SPS, Plexis, Ešus,
Doctor P.P., E!E, Alkehol, De Bill Heads, Lety Mimo, MZH,
Záviš a PETER AND THE TEST TUBE BABIES.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Kdo je lídrem skupiny Tři sestry?
a) Daniel Landa b) P.B.CH. c) Lou Fanánek Hagen
Nápověda na www.trisestryopenair.cz.
Odpovědi zasílejte na e-mail:
martin.dudek@ceskydomov.cz do 14. 5. 2015.
3 x 2 lístky získá 22., 33. a 44. správná odpověď,
CD pak 50. a 70. správná odpověď.
VÝHERCI Z BŘEZNOVÉHO ČÍSLA:

(správná odpověď c – Kámen): Jana Švecová, Milena
Techlová a Petra Dvořáková Binková. Gratulujeme!

KONTROLA DISTRIBUCE ČASOPISU: v rámci pravidelné kontroly distribuce si vás, čtenářky
a čtenáře Tučňáka, dovolujeme požádat o spolupráci. V případě, že neobdržíte časopis,
oznamte tuto skutečnost e-mailem na adresu: pribylova.sarka@cpost.cz. Nezapomeňte
vždy uvést ulici a číslo vašeho domu. Děkujeme.
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SC-350407/06

HITY SKUPINY LUCIE -

MUZIKÁL

Hlavní mediální partner

HUDBA/LIBRETO

KOLLER KODYM DVORÂÁK P. B. CH. / BELKO

VEÂTSÂÍ
NEZÂ MALÉ
MNOZÂSTVÍ LÁSKY

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

www.hdk.cz

SC-341912/77

SC-350285/25

me

Předplatné na sezonu 2015/2016
www.predplatnend.cz

SC-340389/63

S kým se budete
v příští sezoně vídat vy?

