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Důležité

Telefonické konTakTy na MČ Praha 4:
261 192 111 (ústředna), 800 194 237 (bezplatná informač-

ní linka), 800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čis-

toty), 800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory).

PŘehleD ZaSTUPiTelSkÝch klUBŮ MČ Praha 4
ZaSTUPiTelSkÝ klUB: PŘeDSeDa klUBU: e-Mail:

Klub ANO 2011 Irena Michalcová irena.michalcova@praha4.cz

Klub ODS Ing. Zdeněk Kovářík zdenek.kovarik@praha4.cz

Klub Piráti a nezávislí Mgr. Adam Jaroš adam.jaros@praha4.cz

Klub Praha 4 sobě - Zelení a nezávislí Mgr. Iva Kotvová iva.kotvova@praha4.cz

Klub STAN/KDU-ČSL Mgr. Tomáš Kaplan tomas.kaplan@praha4.cz

Klub TOP 09 Filip Vácha filip.vacha@praha4.cz

inforMaČní cenTra ÚŘaDU MČ 
Praha 4: nám. Hrdinů 3/1634, tel.: 241 410 806 

• Jílovská 1148/14, tel.: 261 192 694 • Hlavní 1402/141, 

tel.: 272 651 962 • CzechPOINT, Antala Staška 2059/80b, 

tel.: 261 192 358 •

Zprávy z Rady městské části Praha 4

zprávy z hlavního města prahy

Praha letos investuje do obnovy
vodohospodářské infrastruktury 
Pražští radní schválili roční plán obnovy, rekon-
strukce, modernizace a rozvoje vodohospodář-
ského majetku zajišťovaného Pražskou vodohos-
podářskou společností (dále PVS) v roce 2019. 
Celkové finanční zdroje na investice pro rok 2019 
jsou plánovány ve výši přes dvě miliardy korun. 
Rekonstrukce se budou týkat výhradně vodá-
renských a kanalizačních staveb. Letos se bude 
investovat mimo jiné do oprav úpraven vody 
Podolí a Káraný. Kromě toho se opravy budou tý-
kat vodovodních sítí a kanalizace v jednotlivých 
městských částech. Rekonstrukce vodovodních 
řadů tak čeká v MČ Praha 4 například Křesomys-
lovu ulici a rekonstrukce kanalizace se uskuteč-
ní v ulicích Táborská a Křesomyslova. (red)

Jízdenku si můžete zakoupit 
v tramvajích bezkontaktně
Tramvajenka po exspiraci a drobné nikde? 
Stačí sáhnout po bezkontaktní platební kartě. 
Cestující mají možnost pořídit si jednotlivé 
jízdenky díky novým platebním terminálům 

ve všech tramvajích pražské MHD bezkontakt-
ně. Oranžové automaty se nacházejí ve všech 
tramvajových vozech u prostředních dveří. 
Dveře, u nichž terminál najdete, jsou označeny 
viditelnými piktogramy a platba je jednodu-
chá. Cestující na displeji automatu zvolí jazyk 
a druh jízdného, následně přiloží svou platební 
kartu a přístroj mu vydá označený lístek. Jed-
nou transakcí lze pořídit jednu jízdenku. Ces-
tující má možnost zakoupit si jednotlivé jízdné 
v hodnotě 24 Kč, 32 Kč a celodenní jízdné 
za 110 Kč, zároveň i zlevněné jízdné pro děti 
a seniory za 12 Kč, 16 Kč a 55 Kč. Zakoupená 
jízdenka již obsahuje údaje o platnosti a dále 
se již neoznačuje. (red)

Libeňský most se bourat nebude,
čeká ho oprava za 500 milionů
Pražští radní rozhodli o způsobu rekonstrukce 
Libeňského mostu a zároveň zrušili dvoumi- 
liardovou zakázku na demolici nynějšího mostu 
a stavbu nového, kterou plánovala předchozí 
koalice. Na doporučení Kloknerova ústavu při 
ČVUT dojde během rekonstrukce k výměně 

konstrukce rámových předpolí a k zesílení 
obloukové části mostu vysokohodnotným 
betonem. Rekonstrukce mostu by měla podle 
studie trvat zhruba dva roky a náklady na ni 
se pohybují okolo 500 milionů korun. Unikát-
ní most s kubistickými prvky se dočká první 
kompletní opravy od svého otevření v roce 
1928. V průběhu celkové rekonstrukce klenbové 
části se bude muset most uzavřít pro dopravu. 
Přerušení dopravy je plánováno od konce roku 
2021. (red)

Zajímá vás, kde se co staví? 
Projekty najdete na webu
Webový portál nazvaný „Praha zítra?“ na adrese 
http://prahazitra.camp prezentuje stavební pro-
jekty, které v budoucnosti vzniknou v hlavním 
městě. Na webu už nyní naleznete 184 projektů 
v různých fázích vývoje – od idejí přes stavební 
záměry až po ty realizované. Jde o nové budovy, 
mosty, veřejná prostranství, ale třeba i celé 
čtvrti. Všechny projekty byly součástí tří výstav 
„Praha zítra?“ v Centru architektury a městské-
ho plánování (CAMP). (red)

Rada městské části Praha 4 na svém zasedání 15. května:
SouhlaSila
- s prodejem části pozemku parc. č. 2862/1 

o výměře 45 m2 v k. ú. Michle ve vlastnictví 
hl. m. Prahy za účelem vytvoření jednoho 
funkčního celku se sousedními pozemky ve 
vlastnictví žadatele.

neSouhlaSila
- s prodejem pozemku parc. č. 1515/1 o vý-

měře 511 m2 v k. ú. Podolí ve vlastnictví hl. 
m. Prahy, zahrady související s bytovým 
domem č. p. 903 v ul. Kaplická, do vlastnictví 
jednoho ze spoluvlastníků tohoto bytového 
domu. Prodej je akceptovatelný pouze do 
podílového spoluvlastnictví spoluvlastníků 
bytového domu č. p. 903 v ul. Kaplická, popř. 
po doplnění žádosti o souhlas spoluvlastní-
ků bytového domu č. p. 903 v ul. Kaplická 
s prodejem zahrady na pozemku parc. č. 
1515/1 v k. ú. Podolí do vlastnictví jednoho 
ze spoluvlastníků tohoto bytového domu;

- s prodejem části pozemku parc. č. 1127 o vý-
měře cca 18-25 m2 v k. ú. Braník ve vlastnictví 
hl. m. Prahy, zahrady související s bytovým 

domem č. p. 1555 v ul. V Malých domech III, 
vlastníkovi sousedních pozemků parc. č. 1132 
a 1133 za účelem rozšíření zahrady. Prodejem 
by došlo k další nežádoucí fragmentaci po-
zemkové struktury v místě.

rozhoDla
- uzavřít smlouvu o dílo se společností DAVE-

LO spol. s r.o., se sídlem Hvozdnice č. p. 65, 
252 05 Hvozdnice, na realizaci akce „Výměna 
oken a oprava vrat v Divadle Na Fidlovačce, 
ul. Křesomyslova 625, Praha 4 - k. ú. Nusle“. 
Předmětem je provedení výměny části dře-
věných oken, repase všech kovových oken 
a dále repase kovových dvoukřídlých vrat 
v budově divadla;

- udělit souhlas s umístěním sídla Spolku rodičů 
a přátel školy při MŠ Praha 4, K Podjezdu 2  
na adresu K Podjezdu 1077/2, katastrální 
území Michle, Praha 4.

- změnit bod I. usnesení Rady městské části 
Praha 4 č. 7R-272/2019 ze dne 3. 4. 2019, 
které nově zní takto: „j m e n u j e podle § 
166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský 

zákon) ve spojení s § 94 odst. 2 písm. g) 
zákona č. 131/2000 Sb. (zákon o hl. městě 
Praze), vše ve znění pozdějších předpisů, 
Zoru Prokopovou na vedoucí pracovní místo 
ředitelky Mateřské školy, Praha 4, Mezivrší 15 
s účinností od 16. 5. 2019 se zkušební dobou 
v délce 6 měsíců“.

jMenovala
- podle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 

(školský zákon) ve spojení s § 94 odst. 2 
písm. g) zákona č. 131/2000 Sb. (zákon o hl. 
městě Praze), vše ve znění pozdějších předpi-
sů, Bc. Ivanu Vocetkovou na vedoucí pracovní 
místo ředitelky Mateřské školy, Praha 4, Jílov-
ská 75 s účinností od 1. 7. 2019 se zkušební 
dobou v délce 6 měsíců.

vzala na věDoMÍ
- že řízení Mateřské školy Trojlístek, Praha 4, 
 Bezová 4, v době výkonu veřejné funkce 

stávající ředitelky školy, paní Ireny Michalco-
vé, bylo dnem 25. 4. 2019 svěřeno zástupkyni 
statutárního orgánu Bc. Ivě Vrbové.
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dnes bych vás ráda pozdravila 
na stránkách časopisu Tuč-
ňák poprvé ve své nové funkci 
starostky naší městské části. 
S řadou z vás se znám ze svého 
předchozího působení v mateř-
ských školách Prahy 4, s některý-
mi jsme se potkali minulý měsíc 
na pietním aktu na náměstí 
Generála Kutlvašra, s dalšími 
se určitě uvidíme na některé 
z akcí, které pro vás naše měst-
ská část pořádá.
Jak už jistě víte, na dubnovém 
zasedání Zastupitelstva městské 
části Praha 4 se změnilo vedení 
radnice. Nová rada nechystá 
zásadní změny, pokud to bude 
možné, budeme se snažit ctít 
kontinuitu s kroky předchozího 
vedení. Větší důraz ale určitě 
budeme klást na sociální věci 

a péči o seniory a na vyřešení 
letitých problémů, které právem 
kritizujete. 
Jsou to často základní věci, kte-
ré bijí do očí. Jeden příklad za 
všechny: hodně se mluví o tom, 
že je potřeba, aby městská část 
byla uklizená, když ale jdeme 
po ulicích i kolem radnice, všu-
de se válejí odpadky, přetékají 
kontejnery. Potřebujeme najít 
dobrého nájemce pro Branické 
divadlo a hlavně vybudovat 
dům seniorů Hudečkova, jehož 
projekt je hotový šest a půl roku.
Na den dětí jsme zahájili provoz 
koupaliště na Lhotce, které chce-
me ještě v letošním roce doplnit 
o herní prvky a sportoviště pro 
děti i dospělé. 
Vážení spoluobčané, přeji vám 
příjemný začátek léta.

slovo na úvoD

z obsahu

4

16. června 2019 od 12 hodin  
v parku Na Pankráci

ZÁBAVA PRO PSA I CELOU RODINU

Městská část Praha 4

Srdečně zvou zakladatelka PesFestu LUCIE MICHKOVÁ 
a moderátorka PATRICIE SOLAŘÍKOVÁ 

Můžete se těšit na psí vystoupení a komentované ukázky, agility park, psí poradny, 

oblíbené psí soutěže, prodej chovatelských potřeb a samozřejmě vyhlášení sympaťáka 

PesFestu 2019. Pro malé dvounohé návštěvníky je připraven dětský koutek, trampolína 

a kreativní dílnička.

Vstup s pejskem na vodítku! Doporučujeme u sebe mít očkovací průkaz, povinně  

v případě zájmu o zapojení pejska do soutěže. Akce se koná za každého počasí. 

Partner projektu
Více na www.pesfest.eu a Facebook: PesFest

naše tipy

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Irena Michalcová 
(Ano 2011),

starostka městské části 
Praha 4

koupaliště lhotka: 
1. června začala druhá 
sezóna na biotopovém 
koupališti s vodou bez 
chemie

6
Metro D: výstavba 
nové trasy metra 
začne geologickým 
průzkumem

10
Pietní akty: MČ Praha 4 
si připomněla 
hrdiny a oběti 
2. světové války

20
kontejnery: kdy 
a kde se zbavit 
nebezpečného 
odpadu 
a potravinářských olejů

22
Jezdím jako člověk: 
praktické rady pro 
bezpečný pohyb 
cyklistů a automobilistů 
po městě
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P
rvního června se po zimní pauze opět 
otevřelo biotopové koupaliště Lhotka 
v blízkosti sídliště Novodvorská. Oblíbené 
místo vodních radovánek mnoha generací 

Pražanů se v uplynulých letech přeměnilo za té-
měř 90 milionů korun na biotop, což znamená, 
že pro čištění vody nevyužívá chemii, ale čistě 
přírodní proces - filtry, rostliny a řasy. 
Ihned po otevření se koupaliště v loňském roce 
stalo vyhledávaným letním cílem všech Pražanů 
a konečné číslo o počtu návštěvníků za léto 2018 
atakuje cifru 60 000. „Nejvytíženějším měsícem byl 
jednoznačně srpen, k čemuž přispělo také tropické 
počasí s teplotami přes 30 stupňů Celsia,“ ohlíží se 
za minulou sezonou Jakub Ott, provozní vedoucí 
koupaliště Lhotka, který přidává i několik letošních 
drobných změn v areálu: „Místo nerezového zá-
bradlí, které svou konstrukcí a pevností nevyhovo-
valo, bylo instalováno nové a podél zábradlí byla na 
dně položena protiskluzová fólie. K lepší orientaci 
na koupališti by také mělo přispět nové značení.“ 
Nové návštěvníky polyfunkčního areálu možná 
překvapí tři vodní nádrže, ke koupání je ale ur-
čena pouze ta největší s průzračně čistou vodou. 
Má rozlohu 5 570 m2 a je ve tvaru nepravidelné-
ho oválu s hloubkou v plavecké části až 3,25 m 

a v neplavecké části do jednoho metru. Druhé 
dvě nádrže slouží jako přírodní čistírny vody. 
Koupání bude mít kvůli biotopu opět určitá pravi-
dla. Aby se stihla voda vyčistit, je počet návštěvní-
ků omezen, zpočátku se počítá s maximálně 
600 lidmi v areálu. Pokud nebudou vodu zbytečně 
znečišťovat, zvýší se jejich počet na 1000. Plavci by 
se proto měli před každým koupáním umýt, aby 
ze sebe smyli opalovací krém. Více informací se 
dozvíte na www.koupaliste-lhotka.cz.

trocha historie
Areál biotopu Lhotka se nachází v blízkosti sídliště 
Novodvorská v místech bývalého tradičního 
koupaliště Lhotka provozovaného v 70. a 80. 
letech minulého století. Od konce 
80. let areál chátral a zůstal zcela nevyužit. V roce 
2005 byl areál Fondem národního majetku prodán 
firmě Eco-Investment. Nový vlastník měl v plánu 
místo koupaliště vybudovat rezidenční bydlení. 
Proti tomuto rozhodnutí se zvedla vlna nevole 
místních obyvatel a v roce 2012 byla sepsána 
petice za zachování koupaliště. V roce 2014 se 
městské části Praha 4 podařilo zchátralý areál 
odkoupit zpět a po investici 87,5 milionu korun 
vrátila Lhotce její původní účel. (md)

Koupaliště Lhotka zahájilo provoz

Kolik zaplatíte?
Celodenní vstupné
  Celý den od 15:00
Dospělí 100 Kč 80 Kč
Děti (do 15 let) 80 Kč 60 Kč
ZTP 80 Kč 60 Kč
Senioři (nad 65 let) 80 Kč 60 Kč
Děti do 1 roku zdarma zdarma
Rodinné vstupné
Celý den  
1 dospělý + 1 dítě 130 Kč
2 dospělí + 2 děti 260 Kč
Další dítě 30 Kč

Další koupaliště
Žluté lázně, Praha 4
Plavecký stadion Podolí ČSTV, Praha 4
Šeberák, Praha 4
Přírodní koupaliště Motol, Praha 5 
Biotop Radotín, Praha 16
Koupaliště Stírka, Praha 8
Vodní nádrž Džbán, Praha 6
Aquacentrum Šutka, Praha 8
Venkovní koupaliště Pražačka, Praha 3
Hostivařská přehrada, Praha 11 a 15

Vodní hladina již láká k osvěžení.
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Koupaliště Lhotka zahájilo provoz

Pokud chcete ušetřit, kupte si permanentku.

Co jste chtěli vědět o koupališti lhotka
1. Mohou do areálu koupaliště psi?
 Do areálu není vstup zvířatům povolen.
2. Lze si na koupaliště pořídit permanentku? 

Pokud ano, kolik stojí?
 Permanentky lze pořídit na pokladně kou-

paliště během provozní doby. Jejich počet je 
limitován - pro letošní sezonu bylo vyhrazeno 
500 kusů. Ceník i s dalšími informacemi je 
k dispozici na www.koupaliste-lhotka.cz. 
Předplatné na koupaliště funguje formou kre-
ditového systému, kdy si na zakoupený čip ve 
tvaru hodinek, jehož pořízení zájemce vyjde 
na 100 Kč, dobíjí libovolnou částku od 60 Kč. 
Ta je převedena na kredity, které se následně 
každým vstupem do areálu odečítají. Dle výše 
dobíjené částky provozovatelé abonenty navíc 
odměňují bonusem ve formě kreditu. Více se 
dočtete na stránkách koupaliště v sekci Ceník.

3. Jak zjistím, kolik je v areálu lidí?
 Počítadlo s aktuální návštěvností je umís-

těno na budově pokladny koupaliště, nově 
však přibyde možnost nahlédnout přes 
online kameru do areálu. U kamery bude 
zobrazen i aktuální počet návštěvníků.

4. Kde lze nejlépe zaparkovat automobil?
 Parkovacích míst v okolí koupaliště není 

mnoho, doporučuje se proto využít služeb 
MHD. Pokud se přece jen rozhodnete ke 
koupališti vyrazit vozem, lze ho zaparkovat 
v okolních ulicích, například Jílovská nebo 
Nad Zátiším. V docházkové vzdálenosti je 
obchodní centrum Novodvorská Plaza, kde 
bývají rovněž volná parkovací místa.

5. Jak se ke koupališti dostanu MHD?
 Nejlépe autobusem ze zastávky Lhotka (linky 

121, 139, 150, 157, 197) nebo ze zastávky Novod-
vorská či Sídliště Novodvorská (linky 106, 196, 
197). Vstup do areálu je z ulice Nad Koupadly.

6. Nabízí provozovatel koupaliště slevy pro 
rodiny či rodiče na mateřské dovolené?

 Ano, je připraveno speciální vstupné pro 
rodiny s dětmi. Více se dozvíte na interneto-
vých stránkách koupaliště v sekci Ceník.

7. Je možné si zapůjčit v areálu slunečníky 
a lehátka?

 Zatím nikoliv.
8. Mohu si do areálu vzít kolo, na kterém 

jsem přijel/a?
 Vstup do areálu s koly není povolen. U vstu-

pu jsou ovšem stojany, do kterých je možno 
kola umístit.

9. Lze některé služby zaplatit v areálu plateb-
ní kartou či telefonní bankovní aplikací?

 Vstupné bude možné uhradit platební kartou 
u pokladny koupaliště. U poskytovatelů občer-
stvení raději s touto možností nepočítejte.

10. Je v areálu bezplatná wi-fi?
 V současné době není.
11. Jaké Lhotka nabízí občerstvení?
 Budeme-li vycházet z loňské nabídky, tak 

sortiment byl poměrně široký. Nechyběly 
párky, klobásy, grilovaná masa, kebab, čer-
stvé grilované ryby a mořské plody. Koupit 
bylo možné také zmrzlinu, ledovou tříšt, 
langoše, párky v rohlíku, čepované alko 
a nealko nápoje, míchané koktejly...

12.  Kolik je v areálu wc a přebalovacích pultů?
 V areálu je jeden přebalovací pult v převlé-

kárnách. Na dámském WC je osm toalet, na 
pánském WC jsou k dispozici čtyři toalety 
a šest pisoárů. Pro návštěvníky se sníženou 
pohyblivostí jsou připraveny dvě toalety 
i se sprchovým koutem s bezbariérovým 
přístupem.

13. Mohu si rezervovat vstupenku na kou-
paliště například e-mailem a na určitou 
hodinu?

 Takové rezervace nejsou možné.
14. Nabízí Lhotka možnost brigádnického přivý-

dělku na pozici plavčíka či ve stánku s občer-
stvením? Pokud ano, na koho se obrátit?

 Pokud by měl někdo z čtenářů zájem 
o přivýdělek na pozici plavčíka, může se 
ozvat na e-mail: jakub.ott@4-majetkova.cz. 
Podmínkou je platný certifikát o absolvová-
ní kurzu plavčíka.

Pro hladové žaludky je připraveno občerstvení.

S orientací pomůže nové značení.
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nezapomeňte si včas prodloužit parkovací oprávnění 
Blíží se konec doby platnosti parkovacích opráv-
nění, které Úřad MČ Praha 4 vydával v červnu 
a v červenci loňského roku. Připomínáme proto 
majitelům automobilů možnost prodloužit si 
parkovací oprávnění pro zóny placeného stání 
na území Praha 4 již tři měsíce před skončením 
jejich platnosti. Doporučujeme, aby řidiči tento 
krok neodkládali na poslední dny a prodloužení 
si vyřídili co nejdříve, čímž se vyhnou případné-
mu čekání ve frontách. 
Prodloužení parkovacího oprávnění si můžete 
vyřídit osobně pouze ve výdejně parkovacích 

oprávnění na adrese Jílovská 1148/14, Braník. 
Na pracovištích úřadu na adresách Antala 
Staška, náměstí Hrdinů a Táborská to v letošním 
roce není možné. 
Každý, kdo má založeny Osobní stránky uživatele 
na adrese www.parkujvklidu.cz, si může parkova-
cí oprávnění prodloužit online jejich prostřednic-
tvím bez nutnosti osobní návštěvy ve výdejně. 
Žadatel o prodloužení v tomto případě vyplní 
čestné prohlášení, kterým stvrdí, že všechny 
údaje, které při registraci na výdejně poskytl, 
jsou platné, dokument si následně vytiskne 

a podepíše. Takto podepsané čestné prohlášení 
žadatel naskenuje či vyfotografuje a nahraje do 
systému jako přílohu žádosti o prodloužení. 
Žádost mu poté bude schválena pracovníkem 
výdejny. (red)

Provozní doba pracoviště Jílovská:
Po:  08.00–12.00 hod.  13.00–18.00 hod.
Út: 08.00–12.00 hod.  13.00–16.00 hod.
St:  08.00–12.00 hod.  13.00–18.00 hod.
Čt:  08.00–12.00 hod.  13.00–16.00 hod.
Pá:  08.00–13.00 hod.

Opravy vodovodu a kanalizace
komplikují dopravu v Táborské
V pondělí 13. května začala rekonstrukce 
vodovodního řadu a kanalizace v Táborské 
ulici. Podle sdělení zhotovitele, společnosti 
Metrostav, potrvá do 30. 9. 2019 a dočasně 
zkomplikuje provoz v této části Prahy 4. 
Průjezdnost pro automobilovou dopravu by 
však měla být zachována, i když doprava 
bude vedena po tramvajovém tělese. Povolení 
k výkopovým pracím vydal Odbor pozemních 
komunikací a drah Magistrátu hlavního města 
Prahy. (red)

Opravená Branická vyhlídka 
opět slouží veřejnosti

Po celkové opravě se opět na své původní místo 
vrátila Branická vyhlídka, jejímž autorem je 
architekt David Vávra. Vyhlídka je dominantou 
přírodní památky Branické skály a hlavním 
lákadlem parku na Dobešce. V rámci obnovy 
tohoto prostoru byly v loňském roce opraveny 
parkové cesty a v letošním roce bude instalován 
nový mobiliář. (red)

Krátce

211
plastik eviduje 
ve veřejném prostoru
Mč praha 4

číslo měsíce

Pražští radní rozhodli o výstavbě metra D 
a finančním krytí geologického průzkumu. 
Podle náměstka pro dopravu Adama Sche-

inherra (Praha Sobě) je začátek prací připraven na 
letošní červen, kdy by měl být na čtyřech místech 
v oblasti Pankráce zahájen geologický průzkum. 
Vykopané šachty a štoly se podle nového plánu 
využijí při samotné stavbě metra D. Náklady na 
realizaci kompletního geologického průzkumu 
budou 1,581 miliardy korun rozložené do tří let.
Geologický průzkum poskytne detailní informace 
o stavu a podobě zeminy. Na jejich základě bude 
následně maximálně zpřesněn plán výstavby 
dalších etap a předejde se prodlužování stavby.
„Pokud geologický průzkum neukáže na zá-
važné komplikace, v létě 2020 můžeme plynule 
navázat výstavbou stanic v úseku z Pankráce do 
plánované stanice Olbrachtova. Pokud se povede 
získat všechna potřebná povolení, na konci roku 
2027 by se pak Pražané mohli poprvé svézt celou 
trasou nové linky, která bude bez řidiče plně 
automatizovaná a kompletně pokryta mobilním 
signálem,“ sdělil generální ředitel Dopravního 
podniku hl. m. Prahy (DPP) Petr Witowski.

probíhají další jednání
DPP se již mimosoudně dohodnul se společností 
Pankrác Shopping Center stojící za obchodním 
centrem Arkády Pankrác, která stáhla žalobu 
na územní rozhodnutí. „Připravili jsme prota-

žení tramvajové trati na Pankrác a přizpůsobení 
vestibulu tak, aby byla zajištěna dostupnost 
oblasti i po dobu uzavření stanice metra kvůli 
výstavbě a Pražané se mohli dál pohodlně dostat 
domů nebo si nakoupit,“ řekl Adam Scheinherr 
a dodává: „Všech deset nových stanic metra 
dostane novou výtvarnou podobu. Připravili 
jsme s Národní galerií a architektem Davidem 
Vávrou soutěž na výtvarné ztvárnění, které se ve 
výsledku postará o úplně jiný výsledný dojem 
cestujících.“ O prvních návrzích komise rozhodne 
do konce června. 
Praha rovněž zahájila vyjednávání s Thomayero-
vou nemocnicí, do které budou cestující vystupo-
vat ze stanice Nemocnice Krč. „Předejdeme tak 
smutnému osudu vestibulu Nemocnice Motol, 
který kvůli majetkovým sporům zeje prázdnotou. 
Podnikáme všechny kroky k tomu, aby si cestující 
v případě stanice Nemocnice Krč mohli ve vesti-
bulu koupit jízdenku, noviny nebo občerstvení,“ 
vysvětlil Petr Witowski. Pokračují jednání o části 
metra D z Pankráce ve směru do centra, která se 
bude stavět ve druhé etapě. „Plánujeme vypsat 
architektonickou soutěž na stanici náměstí Bratří 
Synků. Samozřejmostí bude umělecky cenná 
podoba stanice, ale soutěž zahrne také řešení 
náměstí a celého území,“ řekl Adam Scheinherr. 
Součástí zadání architektonické soutěže bude 
i napojení stanice metra na plánovanou stanici 
ŽUP (Železniční uzel Praha). (red)

V červnu začne geologický 
průzkum trasy metra D

Možná podoba nové přestupní stanice metra D. Zdroj: MHMP



tučňák • 6/2019 7www.praha4.cz

Zprávy z Prahy 4 

Starostka 
Irena Michalcová (ANO 2011)
Kompetence: školství, národnostní 
menšiny, Public Relations

1. místostarosta
Zdeněk Kovařík (ODS)
Kompetence: finance, 
doprava, evropské fondy

Místostarosta
Michal Hroza (TOP 09)
Kompetence: majetek, 
kultura

Místostarosta 
Josef Svoboda (nezařazený)
Kompetence: sociální, 
zdravotní a rodinná politi-
ka; spolupráce s nezisko-
vými a náboženskými 
organizacemi

Uvolněný radní 
Tomáš Hrdinka 
(ANO 2011)
Kompetence: životní pro-
středí, místní Agenda 21

Uvolněný radní 
Jaroslav Míth (ODS)
Kompetence: informatika, 
bezpečnost, sport

Neuvolněný radní 
Patrik Opa (ODS)
Kompetence: územní 
rozvoj a výstavba

Neuvolněný radní 
Jan Hušbauer (ANO 2011)
Kompetence: společnosti 
založené MČ Praha 4, 
dotační politika, správa 
veřejných prostranství

Neuvolněný radní 
Filip Vácha (TOP 09)
Kompetence: investice do 
nemovitého majetku

Představujeme novou Radu městské části Praha 4
Na posledním zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 došlo ke změně ve vedení Prahy 4. Zastupitelé odvolali většinu radních za Piráty, STAN/KDU-ČSL 
a Prahu 4 sobě a místo nich zvolili novou radu. Ta se skládá ze zástupců politických stran ANO 2011, ODS a TOP 09 a jednotlivé radní vám nyní představíme.

„Babi, přečti nám ještě jednu.“ Takovou větu 
nemusíte slýchat jen u babičky na prázdninách, 
ale stále častěji se podobné ozývají i v prosto-
rách mateřských škol. Jak je to možné? Díky 
programu Přečti, který probíhá pod záštitou 
Mezi námi, o.p.s. 
V rámci něj senioři v blízkých mateřských školách 
pravidelně čtou dětem pohádky a povídají si 
s nimi. Pohádkové čtecí babičky a dědečkové cho-
dí do školek obvykle jednou týdně a stráví s dětmi 
okolo půl hodiny. „Být mezi dětičkami je radost. 
Když vidíte, že se na vás těší a chtějí si s vámi po-
vídat, mám pocit, že mne opravdu berou jako svoji 
babičku,“ říká čtecí paní Marie, která pravidelně 
dochází do Mateřské školy Sdružení. 
Většinu zapojených seniorů spojuje láska ke 
knihám a chuť ji předávat dál. V řadách čtecích 
babiček a dědečků jsou také bývalí pedagogo-
vé, pro které byl každodenní kontakt s dětmi 
přirozený a teď ho postrádají. „Po dětech se mi 
stýskalo a 1. září jsem byla smutná, že zvoní 

a já nemám kam jít. Teď každý týden přichá-
zím do školky a mám velice příjemný pocit, že 
jsem opět ve svém prostředí,“ říká čtecí babička 
Alena z MŠ Jílovská, která se pohybovala ve 
školství přes 40 let. Při čtení ve školkách zaží-
vají senioři i úsměvné chvilky. „Jednou mi děti 
řekly: ,Babičko, ty nejsi vůbec stará a nemáš 
šedivé vlasy.‘ To mne moc potěšilo, protože už 
mi to dlouho nikdo neřekl,“ vypráví babička 
Eva, která čte v Mateřské škole Pohádka.

Děti nás nabíjejí energií!

Aby si senioři mohli vyprávět o svých 
zážitcích, vznikl Klub pohádkových čtecích 
babiček a dědečků. V rámci něj se jednou 
za čtvrt roku sejdou na Klubovém setkání 
a mohou si říct, co se jim při čtení osvědčilo. 
„Je bezvadné, jak všichni působí optimis-
ticky, a je to určitě i tou energií, kterou nás 
ty dětičky nabíjejí,“ říká babička Marie. 
Zároveň jsou v rámci klubu pořádány různé 
vzdělávací semináře a jiné akce. „Vzniklo tu 
už dost přátelství. I já jsem v něm poznala 
úžasné dámy, se kterými není vůbec nudné 
posezení,“ dodává babička Eva.
Program Přečti v tuto chvíli probíhá po celé 
Praze, kde je více než 80 čtecích seniorů, ale 
i na dalších místech republiky. V Praze 4 je do 
něj aktivně zapojeno 26 mateřských škol a 28 
seniorů. Jak v Praze, tak i v celé České republice 
se však jejich řady stále rozšiřují. (red)

Školky navštěvují pohádkové babičky a dědečkové

Foto: Mezi námi
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náZory zastupitelů

Prázdniny klepou  
na dveře

Irena Michalcová 
(Ano 2011), starostka 

MČ Praha 4

Blíží se měsíce červenec 
a srpen, což znamená 
pro děti čas prázdnin, 
pro nás dospělé pak ob-
dobí dovolených. Doba je 
čím dál složitější, sklou-
bit pracovní povinnosti 

s péčí o děti bývá pro řadu z nás právě v tomto 
období nesnadné. Pokud máme prarodiče, tak ti 
většinou též stále ještě pracují, pokud máme dít-
ka školou povinná, můžeme je poslat alespoň na 
pár dní třeba na tábor. Co však s těmi nejmen-
šími, které v průběhu školního roku navštěvují 
předškolní zařízení?

Mateřské školy i v tomto 
období fungují

Městská část zajišťuje pro tyto děti možnost 
umístění i o prázdninách. Každá z nich k tomu 
přistupuje jinak, což umožňuje zákon. Praha 4 
vyzkoušela několik variant a v posledních 
letech setrvala na systému pokrytí ve spádo-
vých oblastech, což v praxi znamená, že v obou 
zmiňovaných měsících otevírá vždy po čtyřech 
školách rovnoměrně rozmístěných po obvodě. 
Ředitelky příslušných zařízení stanoví termíny 
k přihlašování, a to většinou některé odpoledne 
v měsíci červnu. Nejsou ojedinělé případy, že 
rodiče bivakují nedůstojně v trávě před školou 
několik hodin dopředu, aby si místo zajistili. Ti, 
co pracují a dostaví se v pozdních odpoledních 
hodinách po pracovní době, pak mívají občas 
smůlu. Ne každý si může vzít dovolenou či 
poslat vystát frontu někoho jiného.

je takový postup nezbytný?
Z dlouholeté praxe vím, že řada rodičů si termín 
pouze předběžně blokuje a potom se v reálu na 
prázdninový provoz s dítětem vůbec nedostaví. 
Pokud ředitelka přistupuje k situaci flexibilně, 
v průběhu letních měsíců umístí dodatečně 
i děti, na které se původně vůbec nedostalo, 
takže se dá konstatovat, že jsou nakonec uspo-
kojeni všichni zájemci. Zároveň přibývá rodičů, 
kteří přestože nepracují nebo jsou doma s jiným 
malým dítětem, provozu využívají, protože jim 
to zákon umožňuje. Ne každé dítě je však tak 
adaptabilní, aby se zvládlo přizpůsobit novému 
prostředí, neznámým paním učitelkám či se 
ihned skamarádit s pro něj cizími dětmi. Proto 
si myslím, že prázdninové školy by měly sloužit 
pouze dětem, jejichž rodiče vyčerpali veškeré 
jiné možnosti, kam je dát. Děti si určitě zaslouží 
přinejmenším to, abychom se jim v dnešní uspě-
chané době věnovali alespoň v období prázdnin, 
samozřejmě s přihlédnutím k možnostem naší 
dovolené.

Na startovní čáře

Patrik opa (oDS), 
radní MČ Praha 4

Není to ani měsíc, co jsem 
se stal radním pro územní 
rozvoj městské části, 
která je dle počtu obyvatel 
pátým největším městem 
v republice a přitom ještě 
v roce 1920 nepatřila žád-

ná část dnešní Prahy 4 do velké Prahy. Současná 
Praha 4 vznikla sloučením jednoho historického 
města (Nuslí) a několika vesnic. Je to tedy útvar 
pestrý a různorodý, který ale bohužel nemá své 
jednoznačně chápané centrum. 

ochraňovat a doplňovat
Na rozdíl od jiných městských částí nemá 
byť jen jeden všemi jasně vnímaný problém. 
A i řešení nejpalčivějších problémů Prahy jako 
celku (doprava, bydlení) se kromě linky D metra 
primárně odehrává mimo území Prahy 4.
Praha 4 je žádanou lokalitou pro bydlení i pro 
práci. Nemáme zde typické problémy centra 
(masový turismus, mizení původních domá-
cích rezidentů) ani typické problémy periferie 
(noclehárny, obrovská nákupní centra takřka 
bez pěších), natož problémy příměstských 
satelitů, míst bez infrastruktury a sociálních 
vazeb s nutností „taxikaření“. Dle mého názoru 
paradoxem práce radního pro územní rozvoj 
je fakt, že spíš než rozvíjet je nutné přemýšlet, 
ochraňovat a doplňovat. Praha 4 totiž, snad kro-
mě bývalého areálu Michelských pekáren, nyní 
žádné rozvojové plochy již nemá. Je třeba jasně 
říci, že něco jiného je zahustit město a zahustit 
sídliště. Sídliště je urbanisticky hotový celek. 
Zahušťovat se má na bývalých industriálních 
plochách, jako jsou třeba uzavřená nefunkční 
nádraží, a ne na logicky dokončených sídelních 
útvarech. Samozřejmě rovněž není možné obě-
tovat městské parky a lesy.

Být ve střehu
Jak jsem již uvedl, hlavním úkolem radního pro 
rozvoj je být ve střehu. Chyba v územním rozvo-
ji bývá už jen obtížně napravitelná. To však ne-
znamená, že se má vše v Praze 4 zakonzervovat 
a nic nového už nestavět. Primárně však musí jít 
o citlivá doplnění, pokorná ke svému okolí. Živé 
město nemůže být skanzenem. Skanzen si mů-
žeme prohlédnout jako turisté, ale žít se v něm 
nedá. Vždyť i mnohé nejznámější památky byly 
v toku času upraveny nebo přestavěny.
Nejsou-li v územním plánu na úrovni Prahy 
uvolněny vhodné plochy pro výstavbu (brown-
fieldy, zemědělská velkovýroba), tlačí se nám 
developeři z logiky věci tam, kam jen to jde, 
a necitlivá výstavba v již hotovém území vzbu-
zuje oprávněný odpor.
Sice jsem ve funkci jen pár dní, ale již nyní vím, 
že prací radního pro územní rozvoj je hlavně 
přemýšlet. A proto slibuji, že se pokusím neztra-
tit hlavu…

Parčík na starém Spořilově 
je zachráněn

Jitka Zykánová 
(ToP 09), 

zastupitelka MČ Praha 4

Ta zpráva přišla jako 
blesk z čistého nebe. Na 
internetových stránkách 
několika realitních 
kanceláří se na přelomu 
loňského a letošního 

roku objevil inzerát na prodej pozemku o rozlo-
ze 528 m2 na starém Spořilově. Říkáte si možná, 
že na tom není nic šokujícího. Nebylo by, kdyby 
se předmětný pozemek nenabízel s označením 
„stavební parcela“ a kdyby se nejednalo o za-
travněný parčík se stromy a lavičkou na křížení 
ulic Severozápadní IV a Severní VIII. Od samého 
počátku vzniku starého Spořilova tvořilo toto 
prostranství oddychovou zónu, bylo tak původ-
ními architekty a projektanty navrženo a po 
devadesát let k tomuto účelu také sloužilo. 

Chceme parčík do péče
Vlastníkem pozemku byl Státní statek hlavního 
města Prahy, který vznikl na konci roku 1988 
a toho času je v likvidaci. To bylo důvodem, 
proč tato organizace od roku 2016 postupně 
v dražbách rozprodává svůj majetek - až přišel 
na řadu i pozemek, který je pro nás Spořilováky 
s respektem k historii tolik cenný. Díky všíma-
vým občanům, kteří mne na inzeráty upozorni-
li, se podařilo dražbu zmařit a prodeji zabránit. 
Záležitost dostala rychlý spád poté, co magistrát 
neprodleně vstoupil do jednání se státním stat-
kem i dražebníkem a naše městská část dodala 
potřebné dokumenty. Výsledek se záhy dostavil 
a již v březnu tohoto roku podepsal magistrát 
se státním statkem smlouvu o bezúplatném 
převodu pozemku do vlastnictví hl. m. Prahy. 
Jeho prodej je tak již definitivně zažehnán. Tím 
to ale nekončí. V současnosti se na Úřadu MČ 
Praha 4 chystá žádost o svěření parčíku do naší 
péče a tím by se měl tento příběh zapomenu-
tého pozemku završit ku prospěchu místních 
obyvatel. 

Řešení bez nervů
V době, kdy se záležitost řešila, jsem se 
vystříhala příležitosti zneklidňovat a bouřit 
občany bydlící v okolí nebo na někoho ukazovat 
prstem. Pokládala jsem za důležitější jednat 
co nejrychleji tak, aby nedošlo k nezvratnému 
vlastnickému převodu. Přestože si nemyslím, že 
by potenciálnímu novému majiteli kdokoli dovo-
lil na místě zelené odpočinkové plochy vystavět 
panelák, zcela jistě by se záměr jakékoli stavby 
neobešel bez nervů všech zúčastněných, ne-
pěkných tahanic a možná i dlouholetých sporů, 
během nichž by se o parčík nikdo nestaral. Teď 
je ale situace naštěstí úplně jiná a já věřím, že 
se dočkáme úpravy jeho vzhledu tak, jak jsme 
zvyklí z příkladně udržovaného Roztylského 
náměstí, které se nachází jen kousek od něj. Tak 
na další šťastné konce!
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náZory zastupitelů

Evropo, Evropo,  
už jsou to léta

Lukáš Zicha  
(STAn/KDU-ČSL), 

zastupitel MČ Praha 4

Od minulého vydání se 
mnohé změnilo. Občany 
v Tučňáku už s býva-
lým starostou nevítáme 
úvodním slovem a ve ve-
dení města se ocitli jiní. 

V reakci na to mi přišlo spoustu milých zpráv od 
lidí, kteří tuto změnu nepřivítali zrovna kladně. 
A já vám všem moc děkuji za tuto podporu, 
které si moc vážím. Je to zkrátka politika, jeden 
den jsou věci tak a druhý třeba zase úplně 
opačně. Musíme pracovat dál, neusnout na vav-
řínech, a hlavně nic nevzdávat. I jako řadový za-
stupitel udělám mnoho práce, předně například 
dohlédnu na dokončení revitalizace parku na 
Zeleném pruhu, kde se touto dobou dokončuje 
poslední výměna laviček a košů, a právě dnes 
možná hrají první sportovci ping-pong u hřiště 
na Dobešce.
Jak jistě víte, na konci května proběhly volby do 
Evropského parlamentu. Jsem moc rád, že jsem 
se mohl aktivně zapojit do kampaně a přiložit 
ruku k dílu. S mnohými z vás jsem díky tomu 
mohl problematiku Prahy 4 probrat osobně 
a moc vám za to děkuji. 

eu má smysl
Volby do europarlamentu jsou velice důležité, 
i když na to část společnosti neslyší. Může za to 
snad jistá skepse, kterou Češi v sobě mají jako 
součást národní povahy. Ta nám umožňuje na věci 
koukat s odstupem a přiměřeně, což má samozřej-
mě svá neskonalá pozitiva. Zároveň je ale smutné, 
když se tato přirozená skepse uměle zneužívá 
v diskusi plné vášní třeba o nesmyslném odchodu 
z elitního klubu, kterým Evropská unie je.
Přestože má projekt evropské integrace své 
mouchy, má pro nás politický i ekonomický 
smysl. Během 15 let našeho členství jsme 
dostali třeba jen na dopravní projekty přes 325 
miliard korun. Konkrétně se z evropských peněz 
postavilo nebo opravilo 975 kilometrů železnic 
a téměř 500 kilometrů silnic a dálnic.

na východ nechceme
Z regionů získala nejvíc Praha, a to například 
na dostavbu metra A nebo na úsek Pražského 
okruhu. Metro a okruh jsou finančně náročné 
projekty, u kterých by to bez EU šlo jen těžko. 
Važme si prosím více této podpory a vnímej-
me Evropu lépe, než se nám snaží podsouvat 
někteří účeloví demagogové a populisté, kteří 
z rozdělení společnosti těží. Bez Unie bychom 
totiž mohli velice rychle zamířit zpátky na 
východ. A to přece už znovu nechceme.
Oklikou bych se ještě rád vrátil k úvodu. Bylo mi 
ctí být vaším místostarostou a doufám, že bude-
me společně bedlivě sledovat současnou koalici 
při jejím počínání. Mám velké obavy, čeho se na 
čtyřce dočkáme či naopak nedočkáme.

Převrat na radnici:  
doprava pouze záminkou

Tibor Vansa (Piráti), 
zastupitel MČ Praha 4

Nedávno jsem byl od-
volán z pozice místosta-
rosty v Praze 4. Důvody 
byly dle mého značně 
zavádějící. Hlavní zámin-
kou byl projekt úrovňo-
vého křížení tramvajové 

trati a magistrály. Jde o kontroverzní záměr, 
který na úrovni Hlavního města Prahy obhajoval 
zejména náměstek pro územní rozvoj Petr Hla-
váček nominovaný za TOP 09. Ten měl údajně 
zlepšit charakter ulice Na Veselí: přidat několik 
parkovacích míst, stromořadí i bezbariérové 
přechody přes magistrálu. Koncepční studie se 
však nezabývala rizikem dopadu na dopravu na 
území MČ Praha 4. Vytvoření dalšího světelného 
křížení na magistrále by vedlo k přesunu do-
pravních kolon, jak je známe z Nuselského mos-
tu, směrem dál do centra Prahy 4. Ani dopad na 
chování řidičů, kteří si dnes pomocí navigace 
často zkracují cestu naší městskou částí, nebylo 
možné odhadnout.

projekt není připraven
Silný provoz na magistrále má závažné dopady 
na životní prostředí. Na žádost primátora byla 
proto uspořádána konference za účasti politiků 
i odborníků, kde se měly dopady projektu de-
tailně posoudit. Ukázalo se však, že projekt není 
dostatečně připraven. Takže napřesrok se opraví 
tramvajová trať v původní stopě a s úpravou 
magistrály se ještě pár let vyčká.
Názorové rozpory mezi místní částí TOP 09 
a jejím prvním náměstkem na úrovni Hlavního 
města Prahy jsou pochopitelné. Za těžko pocho-
pitelné však považuji skutečnost, že jsem na jed-
né straně prvním náměstkem primátora veřejně 
vybízen k uskutečnění daného projektu a pár 
dní poté Michalem Hrozou odvoláván z postu 
místostarosty za pouhou snahu o diskuzi na 
straně druhé. Přitom bylo evidentní, že úpravy 
magistrály jsou pouze ve stádiu úvah a opozici 
jsem potvrdil, že bude do diskuze přizvána. 

Budeme pečlivě kontrolovat
V Praze 4 vznikla nová koalice ANO, TOP09 
a ODS, podpořena přeběhlíky ze STAN a KDU-
-ČSL. Za pokrytecký považuji i postup místní 
buňky TOP 09. Strany, která vystupuje jako 
„spasitelka národa“ před Andrejem Babišem. 
Proč místo vstupu do koalice a převzetí odpo-
vědnosti za kritizované resorty raději trvá na 
spojení s ANO, je mi záhadou.
Komunální politika je o lidech a je dobře, že tu 
vznikají koalice na republikové úrovni nemysli-
telné. Avšak změna na radnici v Praze 4 není ve-
dena snahou o zlepšení dopravní situace v naší 
městské části, nýbrž pouhým bojem o vyšší 
počet funkcí a míst v radě Prahy 4. Z opozice 
budeme pečlivě kontrolovat, jak bude nová rada 
plnit své předvolební sliby.

Koupaliště Lhotka  
je přírodní biotop

Petr Štěpánek (Praha 4 
sobě/SZ), zastupitel MČ 

Praha 4

Prvního června se na 
Den dětí otevřelo nej-
větší pražské biotopové 
koupaliště na Lhotce. 
Vyrostlo v minulém 
volebním období, na 

území zamýšlených věžáků na okraji sídliš-
tě Novodvorská v místě rybníku a bývalého 
koupaliště. V době globálního oteplování je 
přírodní nádrž uprostřed města pro jeho obyva-
tele místem, kam mohou uniknout rozpáleným 
ulicím. Narozdíl od chlorovaných bazénů 
plných chemie se u biotopového koupaliště 
starají o čistotu vody rostliny, drobní živoči-
chové a mikroorganismy. Nádrž se nevytápí, 
jediným zdrojem tepla je sluneční svit, proto je 
koupaliště v provozu jen sezónně - zhruba od 
června do poloviny září. Chladnější voda plná 
kyslíku zároveň umožňuje přežít pulcům od 
několika druhů žab a jiným obojživelníkům, 
například čolkům. 

Bez chloru a chemikálií
Na Lhotce jsou dvě menší nádrže čisticí a jedna 
velká určená ke koupání. Voda se obstarává 
místně z vrtů a její přebytek vylepšuje stav vody 
v Zátišském potoce. Rozhodli jsme se koupališti 
ponechat přírodní charakter, nechtěli jsme naše 
obyvatele vystavovat chloru a dalším chemi-
káliím. Zároveň jsme nechtěli zničit jedinečný 
přírodní charakter tohoto cípu Novodvorské 
a vyhnat odsud veškerou drobnou havěť a ptac-
tvo. Právě biotop nám umožnil udržet čistou 
vodu ke koupání a zároveň zachovat jedinečné 
přírodní místo uprostřed sídlišť. Na koupaliště 
se teď sjíždějí lidé z celé Prahy.

voda v ulicích a parcích 
ochlazuje město

Neméně důležité jsou drobné prvky v ulicích, 
jak je můžete najít třeba na Roztylském ná-
městí na Spořilově nebo v parku Na Pankráci 
poblíž kavárny Na půl cesty. Tam vznikly 
vodotrysky s brouzdalištěm po složitých 
jednáních s developerem, který je vybudoval 
právě jako kompenzaci nové zástavby. Od 
března do října je zde slyšet dětský křik a stej-
ně jako v případě koupaliště Lhotka slouží 
tahle vodní atrakce především obyvatelům 
okolních betonových sídlišť. U některých škol 
se nám podařilo vybudovat nádrže na deš-
ťovou vodu ze střech. Používá se na kropení 
trávníků a tím se zase v parném létě ochlazuje 
okolí školy. Letos jsme se ještě stihli v Tučňá-
ku poptat obyvatel na zašlé studny a pumpy, 
u nichž si v minulosti v létě hrávalo spoustu 
dětí. Byl bych moc rád, kdyby se alespoň ně-
které podařilo obnovit, aby život v naší čtvrti 
byl zase o něco příjemnější.
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oBraZeM z Prahy 4

I letos si zástupci MČ Praha 4, pamětníci, občané a školní mládež připomenuli ukončení 2. světové války a památku padlých na pietních aktech. Ty 
proběhly na Národním hřbitově na Spořilově, na nám. Gen. Kutlvašra a u zpravodajského památníku Na Jezerce. (red)

vzpomínka na hrdiny a oběti druhé světové války

Váleční veteráni se sešli v Nuselské radnici
V úterý 21. května se v historické Nuselské radnici setkali členové odbo-
jových organizací se zástupci MČ Praha 4, starostkou Irenou Michalco-
vou (ANO 2011) a místostarostou Michalem Hrozou (TOP 09). Tradiční 
společenské setkání dovršilo květnové oslavy na území naší městské části 
při příležitosti konce 2. světové války. (red)

Festival Kaleidoskop ukázal různorodý svět kolem nás
Už popáté pořádala městská část Praha 4 festival Kaleidoskop, jehož cílem 
bylo seznámit Pražany s kulturou a zvyky různých národností žijících 
v Praze 4. Festival se uskutečnil v parku Na Pankráci a v hudební části se 
představily kapely z různých koutů světa. Hlavní hvězdou byla americká 
zpěvačka žijící v Česku Tonya Graves. Festival dále nabídl profesionální 
taneční vystoupení, workshopy, cestovatelské přednášky, výstavy, prezen-
tace neziskových organizací i gastronomické ochutnávky. (red)
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oBraZeM z Prahy 4

Získá baletní škola světový titul?
Velký úspěch slaví baletní škola Attitude Ballet 
z Podolí. Dva její žáci totiž postoupili do finále 
světové taneční soutěže Dance World Cup 2019 
a na přelomu června a července odjedou bojovat 
o titul do portugalské Bragy. Devítiletý Tomáš 
a dvanáctiletá Karolína považují postup do 
finále světové taneční soutěže za zatím jejich 
největší dosavadní úspěch a mají z něho obrov-
skou radost. V Portugalsku vystoupí se stejnou 
baletní variací, se kterou uspěli na kvalifikačním 
mítinku v Jihlavě. (red)

Oslava příchodu Velikonoc
Na květnou neděli se uskutečnil v KC Novod-
vorská pořad věnovaný příchodu Velikonoc. Ná-
vštěvníci zhlédli dětské a mládežnické folklorní 
soubory z Ukrajiny, Srbska, Slovenska, Bulharska 
či ruské divadlo. V letošním roce na akci promlu-
vili duchovní Jaroslav Pechar ze Sboru Českobra-
trské církve evangelické v Praze 4 Braníku,
Jan Vývoda za Salesiány Dona Bosca z Prahy 
– Kobylis a Radek Novák za židovskou obec 
v Praze. Zároveň proběhl křest CD, které je na 
podporu misijního díla, misionářů, kteří působí 
v Praze 4. Akce se uskutečnila v rámci místní 
Agendy 21 a ve spolupráci s Domem národnost-
ních menšin v Praze. (red)

Herci potěšili děti v nemocnici
V Thomayerově nemocnici bylo veselo. Herci 
z primáckého seriálu Modrý kód přišli udělat 
radost nejmenším dětským pacientům, kteří 
momentálně tráví svůj čas na dětské chirurgii 
a traumatologii. Takový předčasný „Dětský 
den“ se nesl v režii herců Sabiny Laurinové, Evy 
Burešové a Davida Gránského. (red)

Návrat ztracené plastiky
Plastika Sedící figura od Miloslava Chlupáče je opět u KC Novodvorská. Byla tu umístěna již v roce 1973, ale 
kolem roku 2010 za nejasných okolností zmizela a byla objevena díky všímavosti současného místostaros-
ty Řeporyjí Davida Roznětinského na skládce této malé městské části. Ten se také se starostkou Prahy 4 
Irenou Michalcovou (ANO 2011), 1. místostarostou Zdeňkem Kovaříkem (ODS), místostarostou Michalem 
Hrozou (TOP 09) a dalšími politiky zúčastnil slavnostní instalace tohoto kulturního artefaktu. (red)

Dračí lodě pomáhaly charitě
Posádka Prahy 4 uspěla v populárním závodě Dračích lodí, který se uskutečnil na Vltavě v areálu Žlutých 
lázní. I letos se ho zúčastnila městská část Praha 4 se svým sportovním týmem, který nakonec skončil na 
10. místě v celkovém hodnocení. Je to o jednu pozici lepší výsledek než loni, kdy loď Prahy 4 obsadila jede-
náctou příčku. Závod se konal na podporu organizací Život 90, Nadace Naše dítě a Výboru dobré vůle. (red)

Děti se vyřádily s klaunem
Již tradiční Den otevřených dětských skupin ZZ MČ Praha 4 proběhl v DS Rabasova. Děti přišel potěšit 
klaun Fíla, k dispozici byl také skákací hrad a koutek s hračkami a připraveny byly i soutěže a hry pro 
děti a rodiče. Ti se navíc dozvěděli užitečné informace i od partnerských organizací ZZ MČ Praha 4. (red)
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ZŠ Mendíků navštěvuje poměrně velký po-
čet vietnamských žáků. Vedení školy proto 
ozvláštnilo školní osnovy tvůrčí Vietnam-

skou dílnou, kterou společně se školními peda-
gogy připravuje vietnamistka Petra Müllerová.

Podle názvu Vietnamská dílna by nezasvěce-
ný člověk mohl soudit, že učíte žáky manuál-
ní zručnosti…
Na zručnost, lépe řečeno jemnou motoriku, 
také ve Vietnamské dílně dojde, to když učím 
žáky jíst hůlkami. Ale tvůrčí dílna především 
seznamuje posluchače s Vietnamem a jiho-
východní Asií. Podstatné je, že nestojím za 
katedrou, sedím s dětmi na koberci, pijeme 
vietnamský čaj, jíme vietnamské pochutiny 
a vykládáme si o základních věcech z Vietnamu. 
Děti podle mne lépe vstřebávají informace, když 
nás nedělí učitelský stolek, a navíc si mohou 
třeba vietnamské sošky ohmatat či ochutnat 
rýžový pokrm.

Povídáte si v hodině o Vietnamu podle aktuál-
ního zájmu dětí, nebo máte předem připrave-
ný učební plán?
Na každou hodinu mám samozřejmě individuální 
plán, který potom vyměním za pracovní list, abych 
věděla, co si děti zapamatovaly, zda nedošlo k po-
sunu informací a na co můžeme příště navázat.

Předpokládám ovšem, že jednotlivé tvůrčí 
dílny se liší dle věku dětí…
To ano. Navíc ve vyšších ročnících, které 
navštěvují vietnamské děti, nám nejprve ony 
prezentují Vietnam svým pohledem a na jejich 
výklad navazuje tvůrčí dílna. 

Vystudovala jste angličtinu a vietnamštinu 
a 3,5 roku pracovala na univerzitě v Hanoji. 
Je hodně těžké se naučit dobře vietnamsky?
Vietnamština je tónový jazyk. Gramatika až tak 
těžká není, písmo je latinka s diakritickými zna-
ménky, ale výslovnost může udělat velkou pa-
seku. Řeknete jednu slabiku jinak a může dojít 
ke společenskému faux pas. Až po letech jsem 
zjistila, co jsem při tlumočení kde komu řekla 
a že to třeba bylo i slovo, které ve slovníku ne-
najdete… (úsměv). Jinak současná vietnamština 
se mění, podléhá vlivu angličtiny a markantním 
regionálním fenoménem je tlak čínštiny.

Jaký je současný Vietnam vaším pohledem?
Vietnam se hodně změnil. Poprvé jsem v něm 
byla v roce 1984 a nebylo možné mluvit s míst-
ními lidmi. Zakazovala to legislativa z roku 
1946. Teprve po roce 1990 se země otevřela 
cizincům a cestovnímu ruchu. Tradice teď vy-
tlačuje konzumní život, právě tak jako je tomu 

u nás. Mladá generace chce mít pohodlný život, 
zanikají třeba umělecké dílny, které jsou nároč-
né na řemeslo. Velice se prohlubuje rozdíl mezi 
venkovem a městem. Zde tradovaná informace, 
že se mladí lidé starají o své stárnoucí rodiče 
a posílají jim peníze, se už také plně nezakládá 
na pravdě. V jedné provincii je to ještě pravi-
dlem, ale o 100 kilometrů dál už to tak není.

Budou vaše dílny pokračovat i příští rok  
v ZŠ Mendíků?
Ano, spolupráci máme nastavenou i na následující 
školní rok. Jelikož jsem na tzv. volné noze, mohu 
tvůrčí dílny přenést i do dalších škol v Praze 4. 

liDé z Prahy 4

hobbyrobot reprezentoval prahu 4 v uSa
LEGO robotický tým HOBBY ROBOT z DDM Praha 4 se zúčastnil FLL World Festivalu v americkém 
Detroitu, na který postoupil ze 6. nejlepšího místa v centrální Evropě. Na festival se kvalifikovalo  
108 týmů z 51 zemí, celé soutěže FIRST Championship se pak zúčastnilo přes 40 000 účastníků a divá-
ků. S ohledem na velikou konkurenci se českému týmu nepodařilo získat medailové umístění, nicmé-
ně už samotná účast na prestižním finále světového festivalu je skvělým úspěchem. Za zmínku však 
určitě stojí dosažený výsledek týmu HOBBY ROBOT ze soutěže Robot game, při které se reprezentanti 
Prahy 4 umístili v obtížné konkurenci nejlepších robotických borců z celého světa na 10. místě! (red)

Dobrý den,
dočetla jsem se v Tučňáku, že TSK Praha plánuje 
od 2. čtvrtletí roku 2019 do 4. čtvrtletí roku 2020 
opravu schodiště mezi ulicemi Vlnitá a Pod Kříž-
kem. Proč bude rekonstrukce tak dlouho trvat 
a co je na ní tak složitého, že zabere tolik času?

Jiřina C., Braník

Jedná se o kompletní opravu stávajícího schodiště 
mezi ul. Pod Křížkem/Mezivrší a Vlnitá, kdy z důvo-
du ztíženého příjezdu pro odvoz a dovoz materiálu 
bude většina prací prováděna ručně. Proběhne 
rekonstrukce pěší komunikace včetně exteriérových 
schodišťových ramen, sanace stávajících opěrných 
stěn, staticky aktivních konstrukcí a přeložka stáva-
jících inženýrských sítí. Termín realizace, respektive 
jeho délka, je jedním z hodnoticích kritérií při 
veřejné zakázce. Doba půl roku je maximální pouze 
v případě nepříznivých klimatických podmínek nebo 
například při zjištění nestabilní aktivní zóny. Práce 
by měly být podle TSK Praha ukončeny koncem 
letošního roku, nikoliv až v roce následujícím.

zeptali jsme se za vás

Vietnamistka Petra Müllerová:
„Názorná výuka je nejlepším řešením!“

Co jste (možná)  
o vietnamu nevěděli
1. Ještě v 80. letech 20. století nebyl 
soběstačný v produkci rýže, dnes patří k jejím 
největším producentům.

2. Ve Vietnamu nenajdete banánové plantáže.

3. Přepis znakové vietnamštiny do latinky 
vytvořili jezuité v 17. století. 

4. Ve Vietnamu v 18. století působili jezuité 
z olomoucké provincie. Vztahy mezi 
císařským dvorem a českými zeměmi jsou 
tedy poměrně dlouhé.

5. Pokud má vietnamský obchodník dlouhý 
nehet na malíčku, naznačuje tím, že je šéfem 
a nemusí příliš fyzicky pracovat.

6. Má asi 10x více obyvatel než Česká republika.

7. Sedět na židlích se Vietnamci učili ve větším 
měřítku od 19. století, do té doby jedli pouze 
vsedě na rohožích. 
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liDé z Prahy 4

zemřel básník petr Skarlant, čestný občan prahy 4

V pondělí 13. května 
zemřel ve věku 
80 let básník, drama-
tik a překladatel Petr 
Skarlant, autor více než 
dvacítky básnických 
a prozaických děl a řady 
překladů, zejména 
z francouzštiny. Jeden 

z nejvýznamnějších představitelů básnické 
generace 60. let byl od roku 2016 čestným 
občanem Prahy 4.
Petr Skarlant se narodil 22. února 1939 v Čes-
kých Budějovicích. Vyučil se chemikem, ale 
pod vlivem četby básníků a setkávání s diva-
delními ochotníky a divadlem začal psát básně. 

Byl přijat jako knihovník na poloviční úvazek 
do Městské knihovny v Praze. Maturoval na 
knihovnické škole, studoval na Filosofické 
fakultě UK a posléze v Paříži na Sorbonně jako 
stipendista francouzské vlády. Od svých třiceti 
se věnoval výhradně literární práci ve svobod-
ném povolání, s výjimkou let 1971-74 a 1988-90, 
kdy byl zaměstnán vždy jako redaktor poezie, 
naposledy v nakladatelství Československý 
spisovatel. 
„V osobě Petra Skarlanta ztrácíme cenného 
člověka, který svým dílem jedno půlstoletí vý-
razně ovlivňoval umělecký život v naší zemi, 
básníka, jehož verše mu získaly mnoho ob-
divovatelů a obdivovatelek,“ uvedla starostka 
Irena Michalcová (ANO 2011), která se za MČ 

Praha 4 společně se zastupitelkou Veronou 
Ballay (Praha 4 sobě/SZ) zúčastnila poslední-
ho rozloučení. „Věnujme vzpomínku tomuto 
nadanému spisovateli a dobrému člověku,“ 
dodala. (red)

Petr Skarlant
Společné usínání
Voníš po heřmánku i do mé dřímoty, 
když čteš poslední stránku dne z knihy samoty,
nežli se oddáš spánku, dechy si padnou do noty. 
Můj sen má jinou branku. (Ráno jsme já a ty.)
V tvých snech je napětí, neusnem současně, ale 
vždy vzápětí.
S důvěrou. Bez bázně. My jsme si pamětí vlože-
nou do básně.

S volejbalem a následně i pracovně procestoval 
Boris „Bóra“ Perušič (79) téměř celý svět, ale 
mistr světa z roku 1966 a stříbrný olympijský 

medailista z Tokia 1964 nakonec našel domov 
v Krči. „Bydlíme v Horáčkově ulici už 51 let, přistě-
hovali jsme se v době, kdy tu bylo takové sídliště 
v bahně a dál už nic,“ vzpomíná muž, jehož rodové 
kořeny sahají díky rodičům až do Záhřebu. Srbský 
otec se s Bórovou maminkou, sudetskou Němkou, 
poznali před válkou v Teplicích. Jenže přišel rok 
1938, Němci zabrali Sudety a hlava rodiny usoudila, 
že bezpečněji bude v Jugoslávii. „Tam jsem se také 
narodil, ale v roce 1941 byli Němci i v Jugoslávii 
a situace byla ještě horší. Řádili ustašovci a můj táta 
se bál o život. Takže jsme se všichni vrátili zpátky 
do Teplic,“ objasňuje Bóra svůj původ i fakt, že se 
z něj nakonec stal Čechoslovák.

Drastická příprava se vyplatila
V severočeském městě se věnoval všem možným 
sportům, od cvičení v Sokole přes fotbal, lední 
hokej až po atletiku. Po příchodu do naší metro-

pole coby student vysoké školy ekonomické se 
vrhl právě na atletiku. „Jenže mě trenéři úplně 
zničili, zkrátka to bylo nad moje síly. Ale všimli si 
mne ve škole lidé z volejbalu a já si dal říci. Hrál 
jsem za Slavii VŠ, v roce 1959 jsem s ní získal 
mistrovský titul a pak se nástupem na vojenskou 
základní službu přesunul do RH Praha,“ líčí sled 
sportovních událostí, které nakonec vykrystalizo-
valy v jeho účast na olympiádě a na mistrovství 
světa v Praze. „Na světovém šampionátu jsme, 
kromě jiných, porazili Rusy a východní Němce, 
takže porážka s Japonskem v posledním kole už 
nám zlato vzít nemohla. Inkasovali jsme prémii 
2500 korun, ale my to nedělali pro peníze. Pro 
nás bylo plus, že jsme jezdili po světě a něco 
viděli,“ líčí a přidává vzpomínku na olympiádu. 
„Už příprava byla drastická a řada hráčů ji nevy-
držela, nakládali nám – vůbec poprvé - například 
hrozné váhy na činky. Vzpomínám na Slováka 
Jožo Labudu, se kterým jsem od přípravy bydlel 
na pokoji. Když jsme dorazili do Japonska, dostal 
žloutenku. Musel do karantény a do nemocnice 

a promeškal tak celou olympiádu. Prostě životní 
smůla,“ říká Bóra, který se nakonec radoval ze 
stříbra. „Za medaili jsme obdrželi 2000 korun, 
které jsem šmahem utratil. Jako student jsem si 
po návratu z vojny musel koupit šaty, navíc jsem 
zjistil, že mi v době mé nepřítomnosti vykradli 
skříňku na rotě a musel jsem armádě uhradit 
vzniklou škodu. Ani sportovní výstroj jsme si 
nesměli nechat. Všechno vrátit nebo odkoupit. 
Bylo to trapné…“
Do Prahy 4 se Bóra Perušič přistěhoval, až když 
skončil reprezentační kariéru. Pak opět létal po 
světě, tentokrát ve službách Československých 
aerolinií, kterým věrně sloužil 40 let. Po návratu 
domů ještě hrál za Dobešku první třídu a na 
kurtu se setkal i se svými reprezentačními spo-
luhráči Tomanem a Šmídlem. „V Praze 4 se mi 
žije dobře a mám radost, jak se radnice – kromě 
jiného - stará o park Na Pankráci. Jen z toho 
našeho volejbalu je mi smutno, snad se dožiju 
nějakého velkého výsledku našich hráčů,“ uza-
vírá úspěšný olympionik. (md)

Volejbalista Boris Perušič:
„Mám radost z parku Na Pankráci!“

Míč se snaží zablokovat Boris Perušič. Foto: archiv BP
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Deset vzrostlých stromů vysadili nedaleko základní 
školy Mendíků, na rohu ulic Adamovská a Jiven-
ská, společně se žáky této školy a obyvateli Michle 
představitelé MČ Praha 4. Jde o pět lip, tři okrasné 
třešně a dva duby, které tak doplnily zeleň v této 
lokalitě. Stromy pomáhají zlepšovat čistotu ovzduší, 
protože zachytávají uhlík a produkují kyslík, a navíc 
snižují prašnost a hlučnost prostředí. 
Na rohu ulic Adamovská a Jivenská stával nouzový 
objekt, bývalé zázemí pro údržbu zeleně, který 
ale řadu let neměl praktické využití, a proto Rada 
MČ Praha 4 na konci roku 2017 rozhodla o jeho 
demolici. Pozemek byl následně využit pro 
rozšíření zeleně v této lokalitě a v budoucnu by ho 
mohla využívat ZŠ Mendíků jako venkovní přírodní 
učebnu. Pět nových stromů je určeno na obnovu 
aleje a pět je vysazeno na pozemku po zbořeném 
nouzovém objektu a v jeho blízkosti. Na výsadbu 
stromů naváže ještě rekultivace trávníků. (red)

Zprávy z Prahy 4

V Nuslích pořádají běh Podnuselák
Spolek Probuďme Nusle organizuje sousedský 
běh na 5 km, který se koná vždy poslední so-
botu v měsíci od 9.00 hodin v parku Folimanka 
a klade si za cíl založit novou sportovně-ko-
munitní tradici v Nuslích a okolí Folimanky. Je 
určen všem, včetně úplným začátečníkům. Na 
věku ani na výkonu nezáleží, v cíli se počká na 
všechny a výhrou je samotná účast! Vzdálenost 
5 km zvládne každý, není třeba ji celou uběh-
nout, klidně můžete kombinovat běh s chůzí, 
běžet v tandemu či skupince. Více informací na 
www.podnuselak.cz. (red)

Běžecká škola pokračuje
Běžecká škola Prahy 4 bude pokračovat 
i v dalších letech. Rada MČ Praha 4 se rozhodla 
uzavřít smlouvu se společností SportGroup.cz 
na zajištění tohoto oblíbeného projektu do roku 
2023. O úspěchu a oblíbenosti běžecké školy 
u obyvatel Prahy 4 svědčí i fakt, že v letošním 
roce vstoupila již do šestého ročníku. Bezplatná 
běžecká škola je určena pro každého, kdo chce 
začít s běháním, chce zhubnout, posílit svoji 
kondici nebo se vyrovnat se stresem či si jen 
vyčistit hlavu. Cílem tohoto projektu je sdružit 
všechny příznivce běhání a umožnit jim, podle 
jejich výkonnosti, společný a tělu zdravý pohyb 
v tréninkových skupinách a s asistencí odborné-
ho trenéra. (red)

Hledáme Podnikatele roku
MČ Praha 4 vyhlásila 1. ročník soutěže Podnika-
tel Prahy 4. Soutěže se může zúčastnit fyzická 
osoba – podnikatel, který vlastní živnostenské 
oprávnění a má sídlo nebo provozovnu na území 
MČ Praha 4. Nominovat podnikatele do soutěže 
může kdokoliv prostřednictvím e-mailové adresy 
podnikatelprahy4@praha4.cz, a to od 1. 6. do 
30. 6. Hlasovat v soutěži můžete pouze jedním 
způsobem, a to prostřednictvím webové aplikace 
http://podnikatel.praha4.cz, a to od 15. 7. do 
31. 8. 2019. Pro podnikatele je možno z jedné 
e-mailové adresy hlasovat pouze jednou. (red)

Krátce

provozovna roku

Řeznictví Branická má připravenou novinku

Vítězem kate-
gorie Řeznictví 
v loňském 

ročníku ankety Provozovna roku Prahy 4 se 
stalo již podruhé za sebou řeznictví Branická. 
Obchod je přitom otevřen teprve od roku 2016, 
takže Zdeněk Absolon z rodinné firmy, která 
ho provozuje, je s obhajobou ocenění navýsost 
spokojen.

„Za vítězství v anketě jsme samozřejmě moc 
rádi a děkujeme našim zákazníkům a přízniv-
cům za hlasy do ankety. Vyhráli jsme zřejmě 
proto, že nás naše řemeslo baví, děláme ho 
s lákou a poctivostí. Všimli si toho asi i zákazní-

ci, kteří jsou našimi přáteli a kamarády, a my je 
máme rádi,“ říká Zdeněk Absolon a podotýká, 
že řeznictví v Branické ulici nabízí maso s jas-
ným původem a čerstvostí a uzeniny špičkové 
kvality bez chemie. 

Připravili jste si pro letošní rok nějakou 
novinku?
Celou zimu jsme zkoumali postupy a techno-
logii suchého staření hovězího masa. Podařilo 
se, a proto máme na léto krásné, vyzrálé maso 
tímto postupem.

Jsou zákazníci vybíravější a ostražitější, 
zvláště po aférách s polským masem?

Naši stálí zákazníci občas prohodí pouze nějaký 
ten vtípek, protože vědí, že u nás nic takového 
nenajdou. A noví zákazníci se zeptají a my jim 
samozřejmě vše vysvětlíme.

Branická ulice prochází dlouhodobou rekon-
strukcí. Neomezuje vás to v podnikání? Navíc 
se tu budou zavádět modré parkovací zóny…
V našem podnikání nás to částečně omezuje, ale 
asi s tím nic nenaděláme. A parkovací zóny jsou 
nám na škodu.

Zintenzivnila se vaše spolupráce s MČ Praha 4?
V Praze 4 jsme stále spokojeni a spolupráce 
probíhá na skvělé úrovni. (md)

nové stromy doplnily zeleň u zš Mendíků

Žáci ze ZŠ Mendíků se při sázení dozvěděli, jak 
hluboká má být výsadbová jáma a co udělat pro 
to, aby stromy na novém místě dobře zakořenily, 
a sami si prakticky vyzkoušeli některé dovednosti. 

v olympiádě jsme zabodovali
ZŠ Mendíků a RVJ Filosofská se za podpory MČ Praha 4 zapojily do mezinárodní vědecké olym-
piády, která je každoročně sestavena ze sedmi školních předmětů: matematiky, fyziky, zeměpisu, 
biologie, chemie, anglického a německého jazyka. Do vědomostního měření sil se vždy přihlásí 
více než 200 000 žáků z Ázerbájdžánu, Běloruska, Bulharska, Německa, Kazachstánu, Ruska, Tá-
džikistánu, Turecka, Ukrajiny a České republiky. Naši žáci se v silné konkurenci neztratili a letos 
slavili úspěchy v matematice a angličtině. Ve školách Prahy 4 navíc proběhlo i neformální setkání 
žáků a pedagogů s delegacemi z Ruska (ZŠ Mendíků) a Turecka (RVJ Filosofská), kteří se zúčast-
nili kulturního programu. V hotelu JUNO pak byli za mezinárodní účasti slavnostně vyhodnocení 
nejlepší žáci a každý účastník soutěže získal pamětní list. Více informací na www.urfodu.ru. (red)
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volný čas

DivaDlo DoBeška
Jasná i. 1181/6, 147 00 Praha 4

Telefon: 244 468 173
fax: 244 468 167

e-mail: rezervace@divadlodobeska.cz
www.divadlodobeska.cz

STUDio DoBeška
kurzy • zábava • relaxace 

www.divadlodobeska.cz/studio

2. ne 16.00 Dětský den na Dobešce – koncert 
  a od 17.00 venkovní program
 18.00 vítězslav fejlek – vernisáž
3. po 19.30 Besídka 2019 – tradiční 
  představení divadla Sklep 
4. út 19.30 výběr z Besídek
5. st 19.30 nikdy neodvracej zrak 
  – kinokavárna
6. čt  20.00 2000 Théb - divadelní spolek 
  Do Propasti Kosti 
9. ne 18.00 Jolaniny hvězdy – pěvecký 
  koncert dětí z hudebních kroužků
11. út 19.30 Tatarák na eX - syrová stand up 
  comedy Milana Šteindlera
12. st 19.30 Skleněný pokoj 
  – kinokavárna
14. pá 19.00 Petr Tíkal – jazzová kytara 
  – absolventský koncert
17. po 19.00 Trabanti Dana Přibáně – Velká 
  cesta domů! – cestopisná přednáška
18. út 20.00 radůza s kapelou – koncert
19. st 19.30 Brankář – kinokavárna
21. pá 16.00 Slavnosti slunovratu – tradiční 
  slavnostní zakončení kurzů na Dobešce
24. po 19.00 Přednáška o architektuře 
  s Davidem vávrou – téma: Helsinky
25. út 19.00 Jakub koláček, Tomáš Prajzler 
  a David novotný – absolventský 
  koncert KJJ
26. st 17.00 opilá hra ii: hledá se Miloš! 
  – pohádka
26. st 19.30 Zrodila se hvězda – kinokavárna
29. so 17.00 koncert Suzuki studia Praha

Divadlo 
Bez Hranic

St 5. 19.30 limonádový Joe  
  – hudební komedie 
  (DIVADLO BEZ HRANIC)
Pá 7. 19.30 improvizační zápas – interaktivní 
  impro show (Divadlo Poločas nápadu)
Út 11. 19.30 Popel a pálenka – hořká komedie 
  (Divadlo Komorní Svět)
St 12.  20.00 improvizované představení 
  – impro komedie (Improvizace.cz)
Čt 13. 19.30 Den zkázy v advokátní kanceláři 
  – komedie (Divadlo BLAMA)
Út 18. 19.30 Sluha dvou pánů - komedie 
  (DIVADLO BEZ HRANIC)
Čt 20.  19.30 figarův rozvod - komedie 
  (Divadlo Sumus)
Pá 21. 19.00 švagřičky – 1. premiéra komedie 
  (Divadlo NeoM)
So 22. 19.00 švagřičky – 2. premiéra komedie 
  – (Divadlo NeoM)
Po 24. 19.30 Mrtvola v hotelu Westminster 
  – komedie (DIVADLO BEZ HRANIC) 
  + rozlučkový večírek po představení 
  se sezónou 2018/2019 DBH pro 
  všechny diváky a přátele
Út 25. 19.30 Dámský krejčí – komedie 
  (Starbag Ateliér)
St 26. 19.30 ach, jo!... – monodrama 
  (Divadlo Jedenkrát?)
Čt 27.  19.30 Tohle není Maryša! - drama 
  (Divadlo Maškara)

Křesomyslova 14
Praha 4 – Nusle
Tel. 607 088 273

e-mail: rezervace@divadlobezhranic.cz
www.divadlobezhranic.cz

Na Jezerce 1451
Praha 4 Nusle, 140 00

Tel.: 261 224 832
725 442 150

E-mail: vstupenky@hrusinsky.cz
www.divadlonajezerce.cz

2. ne 19.00 Pánský klub (Matěj Balcar)
4. út 19.00 Shylock (Mark Leiren -Young) 
  – NATÁČÍ ČT
5. st 19.00 Shylock (Mark Leiren -Young) 
  – NATÁČÍ ČT
6. čt 19.00 Zahraj to znovu, Same 
  (Woody Allen) - ZADANÉ
9. ne 19.30 Pánský klub (Matěj Balcar)
10. po 19.00 Už je tady zas! (Timur Vermes)
11. út 19.00 charleyova teta (J. B. Thomas)
12. st 19.00 Paní plukovníková (Bengt Ahlfors)
13. čt 19.00 Práskni do bot (Owen McCafferty) 
  – ZADANÉ
14. pá 19.00 Saturnin (Zdeněk Jirotka)
15. so 17.00 Je úchvatná! (Peter Quilter)
16. ne 19.00 Poslední aristokratka (Evžen Boček)
17. po 19.00 Poslední aristokratka (Evžen Boček) 
  – ZADANÉ
19. st 19.00 Generálka (Jiří Hubač)
20. čt 19.00 Pánský klub (Matěj Balcar)

Centrální park Pankrác.
Telefon: 777 913 053

e-mail: cafe.provoz@greendoors.cz

Ne 2.  17.00  veganská večeře – pořádá sdružení 
  Otevři oči!
Pá 7.  20.00  enraGeD MinoriTy (de) 
  + honorace + djs – koncert
Po 10.  19.00  o (it) + DaerWin + nUUMMiTe 
  – koncert
Čt 13.  20.00  cenTral TheraPy – koncert
So 15.  20.00  PalinDroMeS + v krUhU – koncert
Ne 16.  20.00  Darko (uk) + MeoW (cz) – koncert
Po 17.  15.00–17.00 Sociální poradna 
  v café na půl cesty – dotazy 
  můžete také psát či telefonovat 
  Martině Blažkové: zamestnavani@
  greendoors.cz / tel. 774 913 029 
 20. 00  nedržte zobák – Open mic 
  na Půlce Vol. 4 – veřejná vystoupení
St 19.  20.00  laUreaTe (can) + The rUn UP (uk) 
  – koncert
Čt 20.  20.00  The hillS Mover (be) – koncert
Po 24.  20.00  coMa reGalia (usa) + caDy (uk) 
  – koncert

CAFé NA PůL CeSTy

Poradenství · osobní asistence · Domov pro 
seniory · Půjčovna kompenzačních pomůcek

Nezisková organizace Domov Sue Ryder pomáhá 
seniorům a jejich rodinám ve chvílích, kdy stáří 

začíná přinášet starosti. 

Domov můžete podpořit finančním darem 
na www.sue-ryder.cz nebo návštěvou některé 

z následujících akcí. 

Po 3. a 17. 15.00–18.00 hod.
koTy SWinG BanD
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu. 
Restaurace Michelský dvůr. 

Čt 6. 16.00–21.00 hod. 
šPacír aneB S nÁMi Se ve STÁŘí neZTraTíTe
Stopovací hra po Praze 1 plná dobrodružství 
a zábavy. Start i cíl ve Skautském institutu na 
Staroměstském náměstí. Startovné 300 Kč 
zahrnuje účast na stopovačce, slamák a vstup na 
koncert Davida Krause & Gipsy Brothers. Děti 
a senioři nad 65 let zdarma. Registrace a více 
informací: www.spacir.info

Út-čt 11.–13. 11.00–16.00 hod. 
GrilovÁní
Přijďte v tyto dny do restaurace v areálu Sue Ryder 
na grilovanou roštěnou, vepřovou krkovičku, 
kuřecí steaky, grilované lilky atd.

Po-út 17.–18. 10.00–16.00 hod. 
TraDiČní BaZar oBleČení
Prodej oblečení za pár korun, divadelní sál Sue Ryder

DoMov SUe ryDer, z. ú., Michelská 1/7 
140 00 Praha 4–Michle

Telefon: 244 029 111 • www.sue-ryder.cz

Braník - Římskokatolická farnost sv. 
Prokopa v Braníku zve 9. června na 
Branický Prokopák 2019, slavnost 
při příležitosti svátku sv. Prokopa, 
prvního svatého přijímání a konce 
školního roku. Program: 10.30 hod. 
mše svatá, 12.00 hod. oběd ve stylu 
středoevropských specialit, 14.00 
hod. loutkové divadlo - Loutky 
bez hranic, Příběhy malé Lipitiny 
González (setkání po mši sv. bude za 
příznivého počasí na zahradě koste-
la, případně v přístavbě kostela).
Michle - Sbor A. Schweitzera, U Mi-
chelského mlýna 124/27, zve na 
koncert k poctě židovským svátkům 
v neděli 23. 6. v 19.00 h. Účinkují 
sbor RIMON pod vedením Dany 
Krausové, harmonika Jaroslava Ko-
pecká, flétna Anna Krausová. Akci 
finančně podpořila MČ Praha 4. 
A ve čtvrtek 27. 6. od 18.00 hod. 
na projekt Příběhy našich sousedů 
– Eva Soukalová, který připravili 

studenti ZŠ Mendíků a Post Bellum.
Novodvorská – Dětský sportovní 
den se uskuteční 15. 6. od 11.00 
hodin před restaurací U Čtyř 
Bernardýnů, Novodvorská 1176. 
Na programu je 10 netradičních 
disciplín (po každé splněné sladká 
odměna), fotbalový miniturnaj 
předškoláků, závody koloběžek 
(helmy a koloběžky s sebou), 
dětská diskotéka, ukázky western 
show, výcviku služebního psa 
a králičího výcviku. Vstup zdarma 
a pouze s dobrou náladou. 
Chodov - Spolek Apolinářská nedono-
šeňátka a základní škola Campanus 
vás zvou na dětský den plný zábavy 
i poučení, který se koná 22. 6. od 10.00 
do 17.00 hodin v areálu školy (Jírov-
covo nám. 1782). Čekají vás soutěže, 
divadélko, skákací hrad a spousta další 
zábavy. Součástí akce je i dobročinný 
bazar dětského oblečení a potřeb. 
Více na www.aponedo.cz. (red)

naše tipy

Více kulturních 
i sportovních akcí najdete

na www.praha4.cz 
sekce Kalendář akcí.

DivaDlo na fiDlovaČce
křesomyslova 625, Praha 4, 
pokladna tel.: 241 404 040

pokladna e-mail: pokladna@fidlovacka.cz
po-pá 10.00-19.00 hod., so 14.00-18.00 hod. 

ne - hodinu před představením (pokud se ne-
hraje, pokladna je uzavřena).

 www.fidlovacka.cz. 
on-line rezervace a prodej: 

www.webticket.cz, prodej též v sítích: 
Ticketportal, Ticketart, Ticketmaster, 

Goout a kulturní portal.cz

Ne 2.  15.00  cizinec
Po 3.  19.00  výjimečný stav - zadáno
Út 4.  19.00  Sugar (někdo to rád horké)
St 5.  10.30  Po fredrikovi
 19.00  Pravda 
Čt 6.  19.00  Srnky
Pá 7.  19.00  Třetí prst na levé ruce 
  - derniéra
So 8.  15.00  šakalí léta
 19.00  šakalí léta
Út 11.  19.00  eva tropí hlouposti
St 12.  19.00  výjimečný stav
Čt 13.  19.00  Ženy na pokraji nervového 
  zhroucení
Pá 14.  19.00  Jeptišky
So 15.  15.00  eva tropí hlouposti 
Ne 16.  17.00  TaneČní ShoW fanTaSy Dc
Po 17.  17.00  eTikeTa aneB faJn vĚDĚT
Út 18.  17.00  eTikeTa aneB faJn vĚDĚT
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Chcete-li zařadit gratulaci vaší blízké 
osobě (od 65 let výše) žijící v MČ Praha 4, 
zašlete její foto a stručný text gratulace 

včetně místa bydliště (stačí čtvrť) na 
e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz. 

Zveřejnění je bezplatné.

Dne 16. května oslavila 
úžasných 90 let Zdeňka 
Šubrtová z Nuslí. Je ro-
dilou Pražankou a v naší 
městské části žije přes 
čtyřicet let. Gratulanty 
včetně místostarosty 
Prahy 4 Zdeňka Kovaří-
ka (ODS) přivítala v bá-
ječné náladě a v kruhu 
přátel. Jejími koníčky 

jsou péče o zahrádku a krmení ptáčků. Ve svém 
okolí je vyhlášenou pekařkou štrúdlu. Přejeme 
hodně zdraví, spokojenosti a životního elánu, 
ke gratulaci se s omluvou za zpoždění přidávají 
kamarádky a sousedé z domu.

Dne 12. června oslaví 
84 let Růžena Mrvíko-
vá z Krče. Pracovitá, 
obětavá, dobrosrdečná 
žena, která si přirozený-
mi empatiemi získává 
přátele. I když jí zdraví 
tak neslouží, roky bojuje 
o zlepšení životního 
prostředí v okolí svého 
bydliště. Usiluje o re-
vitalizaci a opravu desetiletí zdevastovaného, 
neschůdného kontejnerového stání a chodní-
ku zv.„tankodrom“ v ulici V Štíhlách! Hodně 
zdraví, spokojenosti a entuziasmu přejí děti, 
vnoučata a 6 pravnoučat.

Dne 12. června oslaví zlatou svatbu Olga a Pře-
mysl Hrubých z Krče. Všechno nejlepší přejí 
děti, přátelé a redakce časopisu Tučňák.

Dne 15. června oslaví diamantovou svatbu, tedy 
60 let společné cesty manželstvím, Josef a Libuše 
Hruškovi ze Spořilova. Hodně zdraví a pohody do 
dalších kilometrů přejí Radek, Dita, David a Lukáš.

Společenská rubrika PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH MČ PRAHA 4
Červen 2019

Výstava v Retro Gallery Obec- 
ního domu: Zdeněk Burian: 
širým světem

4. 6. od 10.00 h., sraz 
u Obecního domu,  
N. Republiky 5, P1

přihlášky na bezpl. linku 
800 100 128 od 27. 5., 30 míst; 
snížené vstupné 100 kč

nusle zmizelé - procházka s her-
cem Jiřím Brožem se vzpomínka-
mi na Nusle jeho mládí

6. 6. od 10.00 h., sraz před 
Nuselskou radnicí

přihlášky na bezpl. linku 
800 100 128 od 27. 5., 30 míst

Z bylinkové zahrádky - vzděláva-
cí program pro seniory v Dendro-
logické zahradě Průhonice + 
tvořivá dílna (celkem 3 hodiny)

11. 6. od 14.00 h., sraz 
u hlavního vchodu u poklad-
ny, bus 385, 363 z Opatova 
do Čestlice, V Oblouku; 328 
Čestlice-Kika

přihlášky na bezpl. linku 
800 100 128 od 3. 6., 25 míst; cena 
100 kč/os., zahrnuje vstupné, 
lektorné a materiál na výrobky

Cyklus „Pražské průchody 
a pasáže“ - 4. část Karlovo nám. 
a okolí s dr. Havlovcovou

13. 6. od 14.00 h., na Karlo-
vě náměstí před Václavskou 
pasáží

přihlášky na bezpl. linku 
800 100 128 od 3. 6., 35 míst

Pražské barokní zahrady - Vald-
štejnská a Vrtbovská - prohlídka 
s průvodcem

18. 6. od 14.00 h., sraz u me-
tra Malostranská

přihlášky na bezpl. linku 
800 100 128 od 10. 6.; 35 míst; 
snížené vstupné 70 kč

Upozornění! Nechoďte prosím na 
akce bez přihlášení!

Telefonické přihlášky přijímány 
podle pořadí, jak se kdo dovo-
lá, do vyčerpání kapacity. 

Na uvedených akcích mohou být 
pořizovány fotografie pro webové 
stránky či periodikum MČ Praha 4.

4 otázky o starobních důchodech
Starobní důchody jsou tématem, o které se lidé 
sami aktivně v předstihu zajímají nebo by se 
měli začít včas zajímat. Nejen budoucím žada-
telům o důchod proto Česká správa sociálního 
zabezpečení (ČSSZ) formou otázek a odpovědí 
přináší nejčastější informace, které jsou se 
starobním důchodem spojeny.
1. Co musím splnit, aby mi byl starobní dů-
chod přiznán?
Nárok na starobní důchod vznikne lidem, kteří 
dosáhnou zákonem daného důchodového věku 
a získají potřebnou dobu důchodového pojiš-
tění. Důchodový věk se přitom u lidí naroze-
ných v letech 1936-1971 určuje podle ročníku 
narození a u žen i podle počtu vychovaných 
dětí. Jednotný důchodový věk 65 let se podle 
současných právních předpisů týká mužů i žen 
narozených po roce 1971. Lidé, kteří dosáh-
nou důchodového věku letos či později, musí 
získat alespoň 35 let důchodového pojištění 
(tedy odpracované doby včetně náhradních 
dob pojištění a případné doby dobrovolného 
důchodového pojištění). Splnění podmínek 
neznamená povinnost o důchod požádat a není 
ani důvodem k ukončení výdělečné činnosti, 
ale bez jejich splnění nemůže být starobní dů-
chod přiznán. I po vzniku nároku na důchod 
je možné pokračovat ve výdělečné činnosti 
bez pobírání důchodu a částku důchodu si tím 
navýšit.
2. Z čeho mi ČSSZ vypočítá starobní důchod?
Výše starobního důchodu, resp. procentní 
výměra tohoto důchodu, je závislá na délce 
získané doby pojištění a na výši příjmů v tzv. 
rozhodném období. Starobní důchod se tak 
vypočítává z příjmů od roku 1986 až do roku, 
který předchází roku přiznání důchodu. Toto 

pravidlo platí už od roku 1996 (do roku 1995 
se důchody počítaly z příjmů za posledních 
10 let před nárokem na důchod). Lidem, kteří 
půjdou do důchodu letos, se tak důchod počítá 
z výdělků za roky 1986 až 2018. Započítávají se 
přitom všechny příjmy, které podléhají odvodu 
pojistného na důchodové pojištění. Dávky, 
jako jsou podpora v nezaměstnanosti či další 
takzvané sociální dávky, se do výše důchodu 
nepočítají.
3. Dozvím se předem, jak vysoký důchod 
budu brát?
Na ePortálu ČSSZ je k dispozici „důchodová 
kalkulačka“, která spočítá orientační výši 
starobního důchodu. Využít ji mohou lidé, 
kterým do vzniku nároku na starobní důchod 
zbývá pět a méně let. Stačí, aby se k ePortálu 
ČSSZ přihlásili. Přihlášení k ePortálu ČSSZ je 
jednoduché a v současné době si lidé mohou 
zvolit ze tří způsobů: pomocí datové schránky, 
prostřednictvím tzv. eObčanky (od 1. 7. 2018 
nový elektronický občanský průkaz s čipem) 
nebo snadnou aktivací uživatelského účtu (jmé-
no, heslo, SMS kód).
4. Jak mohu zjistit, že mám všechny „odpra-
cované roky“ u ČSSZ správně evidovány?
Informace o dobách pojištění (zaměstnání) se 
občan dozví z informativního osobního listu 
důchodového pojištění (IOLDP), který na jeho 
žádost ČSSZ vyhotoví, nebo online prostřednic-
tvím ePortálu ČSSZ (více leták: Jak získat výpis/
přehled dob důchodového pojištění evidova-
ných v ČSSZ? ). Vybraným ročníkům (např. 
v roce 2018 se jednalo o muže ročníku narození 
1957 a ženy, které se narodily v roce 1960) je 
zasílán tzv. přehled dob důchodového pojištění, 
a to i bez jejich žádosti. Zdroj: ČSSZ
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Centrum elpida - vzdělávací a kulturní centrum pro seniory

6.–20. 6. po a čt 9.30–11.30 h. 
Začínáme s tabletem
Kurz základů ovládání tabletu.

Po 10. 6. 12.30–14.00 h. 
Dobromysl novinařiny
Přednáška z cyklu Život v době informační. 
Místo si rezervujte na telefonním čísle  
272 701 335 nebo na e-mailu: info@elpida.cz.

Út 11. 6. 9.00–12.00 h. 
Prevence demence
Individuální poradna.

St 12. 6. 13.30–15.00 h. 
Po strništi bos
Setkání nad knihami, které máte rádi.

Út 18. 6. 14.00–16.00 h. 
koučink pro seniory
Podpora a posila ke změně – individuální 
poradna.

Čt 20. 6. 14.00–16.00 h. 
Poradna pro pozůstalé
Individuální poradna.

St 26. 6. 13.30–15.00 h. 
anna netrebko
Přednáška a společný poslech z cyklu Opera 
žije!

Centrum Elpida, Na Strži 40, Praha 4 (hned 
u pošty). Informace o kurzech: www.elpida.cz, 
tel.: 272 701 335.

Dobrovolníkem v důchodu? Ano!
Letokruh z.ú. hledá v Praze 4 dobrovolníky - babičky a dědečky, kteří by chtěli pravidelně navště-
vovat děti v jeslích a dětských skupinách, trávit s nimi společný čas, hrát si a číst si. Ovšem oblastí, 
kde jsou dobrovolníci v seniorském věku vítáni, je velké množství. Dobrovolničit můžete například 
v seniorských sociálních zařízeních, knihovnách, botanické zahradě, v kuchyni a v mnoha dalších 
zařízeních. Každý si může vybrat oblast působení, která bude dělat radost jemu i ostatním! „Poté, 
co pro dobrovolníka nalezneme to pravé místo v přijímající organizaci, jsme s ním stále v kontaktu 
a dále spolupracujeme. Neustále udržujeme jeho motivaci v aktivním stavu i díky členství v našem 
DobroKlubu, kde má možnost nalézt nové přátele a trávit čas na společných besedách a výletech,“ 
říká Kateřina Karbanová, ředitelka dobrovolnické organizace Letokruh. 
Kontakt: Kateřina Karbanová, tel. 603 483 487, e-mail: info@letokruh.eu (red)

procházky s hůlkami odstartovaly
Oblíbené bezplatné lekce Nordic Walking pro 
občany MČ Praha 4 od 50 let opět začaly a s výjim-
kou prázdnin budou probíhat až do konce listopa-
du. Lekce jsou v Krčském lese naplánovány do 
 27. 6. a pokračovat budou od 5. 9. do 28. 11., vždy 
ve čtvrtek od 15.00 do 16.00 hod. Sraz účastníků 
je na parkovišti pod Thomayerovou nemocnicí 
u restaurace U Labutě. Doporučuje se dorazit 
cca 10 minut před zahájením. S sebou si vezměte 

hůlky na Nordic Walking (těm, kteří je nevlastní, 
budou bezplatně zapůjčeny), sportovní obuv, 
batůžek na záda, pití a dobrou náladu. Na lekce 
se nemusíte předem hlásit, začít s nimi můžete 
kdykoliv. Lekce jsou vedeny zkušenými lektory, 
kteří vám rádi se vším poradí a pomohou. Na 
výběr máte vždy ze dvou různě náročných tras. 
Více informací získáte na luxova@prave-ted-ops.cz 
nebo na tel.: 603 852 715. (red)

přijďte si zacvičit! 
Cvičitelé Seniorfitnes z.s. vědí, jak vám pomoci 
s bolavými zády a ztuhlými klouby. Kdy a kde 
je najdete?
Fitness Action, Štúrova 1284/ 20, sídliště Krč 
Ve čtvrtek od 10.00 do 11.00 hodin (60 Kč), 
cvičení probíhá po celé léto, místnost je 
klimatizovaná. Lektorka: Marie Bulínová, 
tel.: +420 725 748 479, 
e-mail: mariebulinova@seznam.cz. 
Bazén Podolí, Zdravotní cvičení ve vodě 
Ve středu od 11.50 do 13.40 hodin (60 Kč), 
cvičení probíhá po celé léto. Lektorka: Pet-
ra Holubová, tel.: +420 608 022 474, e-mail: 
p.holubova@seniorfitnes.cz. 
Sokol Spořilov, Severozápadní VI č. p. 1668 
V pondělí od 10.30 do 11.30 hodin (60 Kč), 
cvičí se v červnu. Lektorka: Hanka Všianská, 
tel.:+420 607 163 172, 
e-mail: hanka.vsianska@seznam.cz.
Informace týkající se dalších aktivit naleznete 
na www.seniorfitnes.cz. (red)

navštivte známé barokní zahrady
MČ Praha 4 zajistila pro své seniory komento-
vanou prohlídku barokních zahrad Valdštejnská 
a Vrtbovská, a to na 18. 6. od 14.00 hodin. Sraz 
je u stanice metra Malostranská. Vstupné do 
Vrtbovské zahrady je 70 Kč. Přihlášky přijímány 
od 10. 6.
Valdštejnská zahrada je jedna z nejvýrazněj-
ších staveb českého raného baroka. Nachází 
se v Praze na Malé Straně a je součástí areálu 
Valdštejnského paláce, který je sídlem Senátu 
Parlamentu České republiky. Zahrada byla budo-
vána souběžně se stavbou paláce a původně byla 
komponována v italském stylu. Její členění bylo 
zřejmě podobné čtvercovému dělení zahrady ve 
Valdicích u Jičína. Již v této době byl její součástí 
rybníček, v jehož středu nebyl ostrůvek se socha-
mi, ale pravděpodobně fontána. 
Vrtbovská zahrada je rovněž barokní teraso-
vitá zahrada italského typu, která patří mezi 
nemovité kulturní památky I. stupně zapsané na 

seznamu UNESCO. Nachází se na svahu Petřína 
a je považována za jednu z nejvýznamnějších 
a nejkrásnějších barokních zahrad. Vrtbovská 
zahrada, originálně řešený architektonický 
skvost, je přístupná z Karmelitské ulice na Malé 
Straně v Praze. (red)

K nejkrásnějším tuzemským zahradám patří 
Valdštejnská zahrada. Foto: Václav Groulík/
Wikipedia

Dobromysl novinařiny
Šum a chaos v současném mediálním světě může 
vyvolávat pocit zmatení, nedůvěry a frustrace. 
Zvláště prostor internetu usnadňuje šíření smyš-
lenek, podvodů, hloupostí a podporuje závislost 
především mladých lidí, kteří stále více budují 
své vztahy online a oddalují se tak reálnému svě-
tu. Bylo by však příliš snadné tento svět odsoudit, 
neboť existuje bezpočet příkladů, které dokazují, 
že právě nové technologie umožňují měnit svět 
k lepšímu. Dávají naději, že i na zdánlivě neře-
šitelné neduhy můžeme najít nová řešení díky 
propojení technologie a lidské chuti pomáhat. 
Seminář Elpidy ukáže možnosti, jak lze skrze 
média a moderní technologie pomáhat v těžkých 
životních situacích, jako je chudoba či humani-
tární krize. S lektorem se podíváte na možnosti 
ověřování informací. Ukážete si, jak digitální 
Sherlockové odhalují záhady současnosti, a něco 
se od nich přiučíte. Přednáška se koná v pondělí 
10. června v čase 12.30-14.00 hodin v Centru 
Elpida (Na Strži 40, hned u hlavní pošty). Své 
místo si rezervujte na telefonním čísle 272 701 
335 nebo na info@elpida.cz. (red) Foto: Elpida
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Když i tento přivýdělek skon-
čil, pracovala paní Vlasta tu 
a tam jako průvodkyně po 
Praze. Šlo ale o nepravidelné 
sezónní brigády. Navíc čelila 
konkurenci mladších kolegyň 
a chození po památkách ji 
začalo zmáhat.

Pracovala celý život, ale průměr-
ný důchod jí k důstojnému životu 
nestačil. Pořídila si proto kreditní 
kartu. I když se snažila mít výdaje 
pod kontrolou, placení kartou 

bylo tak pohodlné a bezbolestné, 
že peníze z účtu zmizely jako 
mávnutím kouzelného proutku. 
Paní Vlasta opět zápasila měsíc 
co měsíc s nedostatkem peněz. 
Navíc musela splácet stále ros-
toucí úroky z kreditní karty.

Bála se, že spadne do dluhové 
pasti. Naštěstí narazila v novinách 
na Rentu z nemovitosti. Vlasta 
neváhala a Rentu z nemovitosti 
si pořídila. Jednorázově získala 
150 000 Kč a dalších 10 let bude 
dostávat každý měsíc téměř 
10 000 Kč. Výhodou je, že jí patří 
krásný byt v Praze v hodnotě 
několika milionů. Chudá tedy 
není. Rentu splácet nemusí, tato 
povinnost přejde na dědice. 
Nemusí ani prodávat byt, bude 
bydlet pořád ve svém. 

Paní Vlasta opět pookřála. 
Zbavila se dluhu a zase mohla 
cestovat, zajít s přítelkyněmi do 
cukrárny a do divadla, pořídit 
si pěkné oblečení, chodit ke 
kadeřníkovi a na jógu. „Doporu-
čuji Rentu každému seniorovi, 
který je aktivní, má se zdravě rád 
a nemyslí jen na děti a na vnou-
čata, ale i na sebe,“ uzavřela svoji 
životní zkušenost paní Vlasta.

 � Paní Vlasta je 71 letá aktivní seniorka. Celý život učila 
na vysoké škole v Praze a po odchodu do důchodu na 
zkrácený úvazek přednášela na univerzitě.

Výhody Renty z nemovitosti:

•	Získáte peníze na cokoli (najed-
nou či postupně).

•	Za života nemusíte nic splácet.
•	Zůstáváte bydlet doma a jste nadá-

le majitelem svého bytu či domu.
•	Můžete žít důstojněji a život si 

více užívat

Chcete vědět více?

•	Přečtěte si příběhy klientů a odpo-
vědi na nejčastější dotazy na 
www.rentaznemovitosti.cz.

•	Vyžádejte si orientační kalkulaci 
zdarma.

•	Můžete nám také zavolat na tel. 
233 321 850.

•	Jsme držiteli licence 
České národní banky 
na poskytování spotře-
bitelských úvěrů.

Drahé dluhy vyřešíte s Rentou z nemovitosti

SC-381447/35

SC-381530/06

SC-381561/04

NAD LESNÍM DIVADLEM 1354, PRAHA 4

 241 493 633, 222 941 998, 603 501 166

ZEDNICKÉ 
 OBKLADAČSKÉ

PRÁCE

www.siml.cz

MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
VČETNĚ ÚKLIDU

lakýrnické práce lze provést i v dílně

SC-381562/06

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

Lakýrnické práce lze provést i v dílně.
Štukování stěn a pokládka podlah.

Rozpočty a konzultace zdarma!

www.malirlakyrnik-praha.cz
Tel./fax: 241 494 620 • mobil: 777 291 927
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SC-381563/06

BALKAP, s.r.o.
23 let jsme tu s Vámi

Malířství   
Lakýrnictví                                                    

                       Madla na zábradlí
            Podlahy - Zednictví         

Jílovská 426/27 Praha 4, Lhotka
www.balkap.cz

 tel. 777 70 80 35                        tel. 777 70 80 34

REKONSTRUKCE 
KOUPELEN A KOMPLETNÍ 

PŘESTAVBY BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA 

ROZUMNÉ CENY.
Osobní cenová kalkulace 

a konzultace zdarma.
Tel. 777 317 278

SC-381564/06

SC-391049/05

Mytí oken
čištění koberců 

a nábytku 
www.pvj-group.cz
Tel.: 724 006 275

SC-391049/13

Sekáme trávu
Řežeme živé ploty
Čistíme pozemky
www.pvj-group.cz

Tel.: 724 006 275

SC-391048/05

INSTALATÉRSTVÍ (bez paušálu za příjezd) 
Výměny wc, baterií, opravy,

rozvody vody a topení

REKONSTRUKCE KOUPELEN A BYTŮ
Stavební práce včetně elektra a vody 

do 10 dnů včetně úklidu

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

☛☛

SC
-3

32
42

2/
02

Vagenknecht_44x30  5.2.2014 10:56

SC-391128/03

Gynekologická ordinace na Praze 4

PŘIJÍMÁ 
NOVÉ PACIENTKY!

GYNO SANET s.r.o.
Adresa: Svojšovická 3159/1

www.gynosanet.medkontakt.cz
Tel.:272 760 016

ZŠ a MŠ Smolkova 
hledá

kvalifikovanou 
kuchařku.

 Nástup 1. 9. 2019.
 info@zs-smolkova.cz

SC-391507/02

Předběžné termíny odstávek tepelné energie v�roce 2019

550 kilometrů naší sítě dodává teplo 230 tisícům domácností, desítkám 
škol, nemocnic, úřadů, administrativních budov a�průmyslových objektů 
po celé metropoli. Abychom vám mohli po celý rok zajistit maximální 
pohodu a�pohodlí, teplovodní síť kontrolujeme pravidelně v�letních 
měsících. Předejdeme tak nepříjemným poruchám v�zimním období, které 
si bez vyhřátého domova a�teplé koupele neumíme představit. Je to jako 
s�dovolenou, během níž si dopřáváte zaslouženou regeneraci, nebo jako 
s�péčí, kterou věnujete svému autu, střeše domu a�vůbec všemu, na čem vám 
záleží. Jedině díky ní získáte klid a�jistotu.

Pozor, jedná se pouze o základní přehled, v uvedených a dalších lokalitách Prahy 4 
mohou probíhat také krátkodobé individuální odstávky. O přesných termínech 
včas informujeme konkrétní smluvní odběratele (SVJ, BD atp.). 

Těšíme se na vás na www.ptas.cz
www.facebook.com/prazskateplarenska/

lokality termíny od – do

Krč 25. 7. – 29. 7. 16. 8. – 19. 8.

Novodvorská 24. 8. – 25. 8.

Michle 29. 6. – 2. 7.

Pankrác 29. 6. – 2. 7.

Podolí 29. 6. – 2. 7.

Spořilov 29. 6. – 30. 6.

Zelený pruh 29. 6. – 2. 7.

Už teď se chystáme 
na další sezónu

dstavka_PT_92x130_PH4.indd   1 14.05.19   11:12

SC-391446/05

Pro kalkulaci, objednávku 
nebo rezervaci inzerce 

kontaktujte inzertní 
oddělení: Renáta Čížková, 

tel.: 777 114 473
renata.cizkova@
ceskydomov.cz

Hledá se svědek incidentu ze 
dne 25. 5. 2019 po 19. hod, 
který se stal na křižovatce 
ulic Lišovická a Netolická, 

P-4, Kunratice. 
Tel: 728 716 574
! !

SC-391572/01



inZerce

SC-381458/18

VÝKUP AUTOMOBILŮ
VŠECH ZNAČEK
PLATBA
IHNED

VŠECH ZNAČEK
PLATBA
IHNED

NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHY
Tel.: 604 868 055

SC-391145/28

SC-391308/03

SC-391508/01

 VELKÉ
     VELIKOSTI?

„Ano, máme...!”
Nový obchod ROMANTYK

Nuselská 1497/70
Tel.: 608 51 96 97

www.NadmerneOdevy-Praha.cz
Bus: 124, 139, 188, 196
stanice Kloboučnická

Tram.: 11 a 14 stanice Horky

DÁMSKÉ + PÁNSKÉ
XXL až 8XL

SC-391094/05

Popis pozice:
•	 prodej	inzertního	prostoru	do	našich	novin	

a časopisů
•	 každodenní	kontakt	se	stávajícími	klienty
•	 vyhledávání	nových	obchodních	příležitostí
•	 přímé	oslovování	potenciálních	zákazníků
•	 plánování	mediálních	kampaní	klientům	
 na míru
•	 zodpovědnost	za	personální	nábor	

obchodního týmu
•	 vedení	obchodního	týmu,	odpovědnost	za	

plnění plánu

Požadujeme:
•	 předchozí	praxe	na	obchodní	pozici	

podmínkou

•	 orientaci	na	zákazníka	a cit	pro	obchod
•	 uživatelskou	znalost	práce	na	PC
•	 iniciativu	a samostatnost
•	 výborné	prezentační,	vyjednávací	

a argumentační dovednosti

nabízíme:
•	 zázemí	stabilní	společnosti
•	 dynamický	kolektiv
•	 nadstandardní	finanční	ohodnocení
•	 kancelářské	prostory	s možností	parkování
•	 notebook,	tablet
•	 možnost	rozvoje	a profesionálního	růstu

Své životopisy posílejte na email nabor@
ceskydomov.cz

chcete změnit svou práci a vydělávat víc?

Hledáme managera obchodního týmu
Jedno z největších vydavatelství v České republice, působící na trhu 20 let, 
sdružující 52 novin a časopisů, hledá energického kolegu pro svůj obchodní tým v Praze.

Využijte slevu 10 % na veškeré

fotoslužby a fotoprodukty

Foto a reklama pod jednou střechou...

www.foto-kraus.cz, tel.: 721 510 698

Sleva je platná pouze s tímto poukazem do 31.8.2019

SC-391571/01

máte doma rybáře?

Nové
rybářské potřeby

praha 4
tel.: 602 271 983

www.azfishing.cz

najdete nás kousek od thomayerovy nemocnice!  
adresa: štúrova 1284/20 - Praha krč

sl
ev

a 
10

% 
na

 c
el

ý 
ná

ku
p

pl
at

no
st

 d
o

 1.
7.

20
19

sl
ev

a 
 n

ep
la

tí
 n

a 
ak

čn
í z

bo
ží

SC-391568/01



20  tučňák • 6/2019 www.praha4.cz

servis

V dubnu byli přivítáni tehdejším starostou 
Petrem Štěpánkem a tehdejší místostarostkou 
Ivou Kotvovou (oba Praha 4 sobě / Zelení) 
noví občánci Prahy 4. Děkujeme za krásná 
vystoupení mateřské škole Matěchova, Na 
Lánech, 4Pastelky – Plamínkové 2 a příjem-
nou spolupráci studentům střední školy 
Kavčí hory. Také velmi děkujeme organizaci 
Tichý svět za zprostředkování tlumočení do 
znakového jazyka.

V úterý 2. dubna byli přivítáni: Jáchym 
Pánek, Anežka Žváčková, Julijana Princová, 
Nikol Cheryl Slezáková, Eliška Strnadová, Jan 
Kratochvíl, Ella Kratochvílová, Victoria Rom 
a Kilián Rozum.

Ve středu 3. dubna byli přivítáni: František 
Bednář, Jasmína Míková, Štěpán Kořítko, Marie 
Brabcová, Jakub Ježdík, Jolana Vojtíšková, Lara 
Tetourová, Barbora Dušková, Maxmilián Gergel, 
Laura Sovová, Roman Petaev, Sebastián Pála, 
Daniel Petrezsél a Eliška Kulhánková.

V úterý 16. dubna byli přivítáni: Magdaléna 
Divoká, František Závěrka, Antonín Langr, 
Michael Šmíd, Amálie Šíchová, Jiří Ulrich, Ma-
těj Kučera, Ema Garguláková, Matyáš Berger, 
Tobiáš Pánek, Anežka Martanová, Radovan 
Eisenhut, Theodor Appl, Mikuláš Navrátil, 
Theodor Kiskireas, Karolína Nováková, Filip 
Slavík a Jan Petera.

Ve středu 17. dubna byli přivítáni: Janek Fokt, 
Meda Gabrhelová, Julie Křivánková, Anna van 
Rijswijk, Mikuláš Polák, Lada Ledvinková a Kris-
týna Plevová. (red)

vítání občánků Mobilní sběr nebezpečného odpadu  
a potravinářských olejů
Olej bude obsluhou mobilního svozu přebírán v uzavřených PET lahvích. Kontaktní tel. na řidiče 
pro případ nenalezení svozového vozidla: 601 389 243, 731 451 582.

st
12. 6. - st křižovatka	ul.	Čestmírova	x	Mečislavova 15:00 - 15:20

křižovatka	ul.	Jivenská	x	Adamovská 15:30 - 15:50
ul. Družstevní Ochoz č.1153/11 16:00 - 16:20
ul. Baarova č. 360/24 (u školy) 16:40 - 17:00
křižovatka	ul.	Na	Záhonech	č.	1167/3	x	Mezipolí	 17:10 - 17:30
Roztylské nám. č. 369/32 17:40 - 18:00
Jižní nám. č. 970/9 18:10 - 18:30
křižovatka	ul.	Hlavní	x	Na	Chodovci	č.	2880/59 18:40 - 19:00

Trasa A

čt
13. 6. - čt Nedvědovo nám. č. 140/13 (u školy) 15:00 - 15:20

křižovatka	ul.	Na	Klaudiánce	x	U Podolského	hřbitova 15:30 - 15:50
křižovatka	ul.	Na	Vrstvách	x	V Rovinách 16:00 - 16:20
křižovatka	ul.	Dvorecká	č.1162/2a	x	Jeremenkova	(parkoviště) 16:30 - 16:50
křižovatka	ul.	Milevská	x	Horáčkova	(parkoviště	u Normy) 17:00 - 17:20
ul. Plamínkové – u garáží (naproti Pujmanové č. 1546/40) 17:30 - 17:50
křižovatka	ul.	Za	Zelenou	liškou	č.	953/1	x	Senožacká 18:00 - 18:20
ul. Jihlavská č. 611/18 (parkoviště u prodejny GATO) 18:30 - 18:50

Trasa B

st
26. 6. - st křižovatka	ul.	Ružinovská	x	Pod	Krčským	lesem 15:00 - 15:20

křižovatka	ul.	U Zátiší	x	Pod	Lysinami	(u trafostanice) 15:30 - 15:50
křižovatka	ul.	Podolská	x	K Vysoké	cestě 16:00 - 16:20
křižovatka	ul.	Hudečkova	č.	1091/1	x	Kubištova	(parkoviště) 16:30 - 16:50
křižovatka	ul.	Ohradní	x	Michelská 17:00 - 17:20
křižovatka	ul.	Na	Veselí	x	Soudní	 17:30 - 17:50
ul. Žateckých u č. 1169/11 18:00 - 18:20
křižovatka	ul.	Podolská	x	Nedvědovo	náměstí	č.	1164/14 18:30 - 18:50

Trasa F

Zajímáte se o pěstounskou péči?
Zvyšovat prestiž náhradního rodičovství, ocenit činnost náhradních rodičů a oslovit nové zájemce 
o náhradní rodičovskou péči, především o dlouhodobou pěstounskou péči, je cílem akce s názvem 
Týden pěstounství. V týdnu od 10. června do 16. června ji pořádá Magistrát hlavního města Prahy 
a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s úřady městských částí, příspěvkovými 
organizacemi a neziskovými organizacemi. Této akce se zúčastní i MČ Praha 4, a to prostřednictvím 
odboru sociálního, který s pěstouny spolupracuje. V současné době se sociální odbor stará o 105 
rodin, ve kterých je 130 dětí. Pro pěstouny a jejich děti zajišťuje jak akce povinné, jako jsou různé 
formy školení, tak akce zájmové, ale také činnosti terapeutické.

pestré akce pro děti
Zajímavým benefitem pro pěstouny, který jim poskytuje sociální odbor, je tzv. respitní péče. Pracov-
níci odboru v předem stanovené době navštěvují se skupinami dětí muzea, divadelní představení 
a jiné volnočasové aktivity, pravidelně probíhají celodenní výlety do zoologických zahrad, akce 
v přírodě, zaměřené například na velikonoční nebo vánoční svátky, a pěstouni si tak mohou krát-
kodobě odpočinout od své náročné role. Děti již navštívily park Mirákulum v Milovicích, prohlédly 
si hrad Karlštejn a jeho okolí a aktuálně se chystají na oslí farmu. Velmi se osvědčil každoroční 
lyžařský výcvik. Tyto akce umožňují dětem aktivity, na které by patrně bez přičinění úřadu nikdy 
nedosáhly.
Pokud se chcete o činnosti pěstounů dozvědět více nebo máte-li zájem stát se pěstounem, je právě 
pro vás připraven informativní program Týdne pěstounství. Součástí programu bude promítání 
filmu z cyklu Rodiče napořád s diskusí, poskytování informací o náhradní rodinné péči, představení 
podpůrných služeb pro pěstouny a výstava nazvaná Jsem pěstoun. 
Seznámení s činností náhradních rodičů se uskuteční v ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 
odbor sociální, 11. června od 10.00 do 14.00 hodin (red)

voK budou až v září

Velkoobjemové kontejnery 
(VOK) nebudou od června 
do konce srpna v Praze 4 

přistavovány. Pro odkládání 
například starého nábytku, 

koberců, linoleí, zrcadel, 
umyvadel, van a WC mís 
využívejte sběrné dvory 
Durychova 972, Lhotka; 

Dobronická 892, Kunratice 
a Zakrytá, Spořilov. (red)

Kamýk – MC Balónek pořádá v pondělí 17. 6. od 
15.30 hod. Vítání léta. Čeká vás pohodové odpo-
ledne, během kterého si s dětmi můžete zasadit 
kytičku nebo bylinku, náčiní i sazeničky budou 
k dispozici. K večeru táborák s opékáním špekáč-
ků a zpěvem u ohně. Vstupné dobrovolné, v ceně 
jeden špekáček na osobu. Registrace nutná na 
e-mailu: registracebalonek@seznam.cz.

naše tipy
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servis

Festival habrovka: Sousedé, cimbál a tradice 
Již 17. ročník festivalu Habrovka letos zacílí na 
téma Sousedi. Ti, kdo zamíří ve dnech 7. a 8. 
června do zahrady kostela sv. Františka z Assisi 
v Praze 4, se mohou potkat jak se svými souse-
dy, tak i s hudebníky a divadelníky (nejen) ze 
sousedních zemí a měst. 
Na hudební scénu letos zavítá legendární 
český písničkář Vladimír Merta s klavíristou 
a kytaristou Ondřejem Fenclem a houslistkou 
Jitkou Šuranskou, plzeňská kapela Timbasa 
spolu s jednou z nejlepších zpěvaček afroku-

bánského folklóru Marthou Galarraga, zpíva-
jící violoncellistka Dorota Barová, slovenské 
seskupení Ľudové mladistvá, Michal Ambrož 
s rockovou kapelou Hudba Praha a chybět ne-
bude ani moravská cimbálovka s krojovanými 
tanečníky – Folklorní mejdlo.
Téma festivalu se odrazí i v divadelním 
programu – vystoupí například česko-ně-
mecký kabaret DAS THEMA/ TO TÉMA, 
Studio Damúza a Fekete Seretlek s kabaretem 
ruského realismu, mostecký souboru Stinné 

stránky s absurdní komedií Miloše Macourka 
Hra na Zuzanku. A po loňském grandiózním 
úspěchu se na HABROVKU vrátí všech 
20 000 židů pod mořem s improvizací na 
téma Sousedi.
Sobotní dopoledne bude tradičně věnováno 
dětem. Čeká na ně vtipné divadelní představení 
Tři Medvědi a drzá Máša od souboru Loutky 
bez hranic, Romské pohádky společensky 
užitečného divadla Krutý krtek nebo na tvořivé 
workshopy. (red)

Paliativní centrum Cesta domů 
nabídne nové služby
Cesta domů, poskytovatel mobilní speciali-
zované paliativní péče, dostavěla a vybavila 
nové paliativní centrum v Michli. Od června 
v něm bude mít zázemí pro své přímé služby 
i rozšířenou nabídku vzdělávání v oboru 
paliativní péče. Nová budova poskytne 
Cestě domů především lepší zázemí pro její 
stávající přímé služby, které umožňují péči 
o nevyléčitelně nemocné a umírající dospělé 
i děti v domácím prostředí a přinášejí pod-
poru jejich blízkým. V části budovy chystá 
Cesta domů čtyři pokoje s odlehčovacími 
lůžky. Zkušební provoz pro veřejnost by měl 
být zahájen v lednu 2020.
Zcela novou službou bude ambulance paliativní 
a podpůrné péče pro nevyléčitelně nemocné 
pacienty. 
Sídlo v nové ulici
„Tuto službu dosud zajišťoval lékař paliatr jako 
návštěvní službu v domácnostech pacientů, 
případně v místě jejich hospitalizace. Nově 
budeme mít také vlastní ordinaci, kam budou 
moci pacienti a jejich blízcí za lékařem přijít,“ 
upřesňuje primářka Cesty domů MUDr. Irena 
Závadová.
Náklady na pořízení a dokončení stavby, její 
vybavení a další související položky byly finan-
covány díky velkorysému daru z pozůstalosti 
po paní Heleně Kočvarové. Na její památku byla 
pojmenována ulice, ve které se nové paliativní 
centrum nachází, a na mapu Prahy tak přibylo 
nové jméno. (red)

pomocTerénní tým pomáhá lidem  
s narušenou psychikou

V MČ Praha 4 začal působit terénní tým obecně 
prospěšné společnosti BONA, který má za cíl 
zkvalitnit život lidem s duševním onemocněním 
a opětovně je začlenit do společnosti. „Vaše 
práce není vůbec jednoduchá, přeji vám proto 
hodně sil a štěstí,“ uvedl místostarosta Prahy 4 
Josef Svoboda (nezařazený), který společně se 
starostkou Prahy 4 Irenou Michalcovou (ANO 
2011) přišel pracovníky společnosti při zahájení 
jejich činnosti na území naší městské části 
pozdravit. 
Terénní tým pro Prahu 4 tvoří dvě psycholožky, 
sociální pracovník a tzv. peer konzultant, tedy 
člověk s odžitou zkušeností duševního onemoc-
nění, který je stabilizován. Ti se dohromady 
starají zhruba o dvacet klientů s diagnostikovanou 
vážnou psychickou poruchou, jako je schizofre-
nie, bipolární porucha, deprese či posttraumatický 
stresový syndrom. „Zájem o naše služby je však 
mnohem větší, než zatím dokážeme obsáhnout 
a pořadníky máme většinou rychle zaplněny,“ 
říká Aneta Jungbauerová, vedoucí služby Podpora 
samostatného bydlení BONA o. p. s. a podotýká, 
že i když je někdo v tzv. pořadníku, tým je s ním 
minimálně v telefonickém kontaktu. 

za hodinu se platí koruna 
Lidé z terénního týmu docházejí za osobami starší-
mi 18 let trpícími psychickými poruchami do bytů 
či jejich přirozeného prostředí, kde si s nimi buď 
povídají, učí je dovednostem pro samostatný život, 
nebo společně tráví volný čas. „Náš peer konzultant 
jel s klientem například vlakem do zahraničí, s jiný-
mi chodíme hrát fotbal či stolní tenis. Snažíme se 
klienty navázat na volnočasové kluby. Hodně z nich 
je vyřazených ze společenského styku s ostatními 
lidmi, protože jsou svou nemocí stigmatizovaní 
a chovají se podle většinové společnosti divně. 
My se přesto snažíme, aby se necítili být na okraji 
veřejného zájmu,“ vysvětluje Aneta Jungbauerová, 
která dodává, že podpora ze strany terénního týmu 
je každému klientovi ušitá doslova na míru. 
Tato podaná ruka je sice ze zákona hrazenou 
službou, ale BONA, o.p.s., si účtuje za věnovanou 
hodinu pouhou korunu. „Stanovili jsme schválně 
nejnižší možnou částku, abychom byli přístupní 
co největšímu počtu klientů. Náš provoz finan-
cujeme z grantů, dotací, darů a z výdělečné čin-
nosti. Provozujeme sociální rehabilitaci v podobě 
sklářské, textilní i dřevařské dílny. Výrobky pak 
prodáváme v obchodě v Žitné ulici,“ objasňuje 
Aneta Jungbauerová. Pokud máte zájem využít 
služeb terénního týmu pro svého rodinného pří-
slušníka bydlícího trvale nebo fakticky v Praze 4 
a trpícího psychickým onemocněním, podrobnos-
ti najdete na www.bona-ops.cz. (md)

Zdravotnické zařízení (ZZ) měst-
ské části Praha 4 přijme vychovatel-
ku pro děti od 1 do 3 let. Požadavky: 
vzdělání ve vybraných profesích 
z oboru pedagogického, zdravotnic-
kého, v sociálních službách nebo 
akreditovaný kurz chůvy a trestní 
bezúhonnost. ZZ MČ Praha 4 
nabízí stabilní práci na HPP, 5 týdnů 
dovolené, zaměstnanecké stravování 
a benefity, školení, semináře a další 
vzdělávání a příjemný kolektiv. 
Nástup možný ihned.

Kontakt: Lenka Pozníková, hlavní 
vedoucí dětských skupin, Kotorská 
1590/40, Praha 4, e-mail: lenka.pozni-
kova@zzpraha4.cz, tel.: 724 817 633.

ZŠ s RVMPP, Na Planině 1393, 
přijme kuchařku nebo zaučenou 
kuchařku do školní kuchyně. 
Nástup koncem srpna nebo po 
dohodě. Pracovní doba po–pá 
6.00–14.30 hod. Plat dle tarifu, 
důchodové připojištění. 
Tel.: 220 104 428 (red)

práce probíhá sčítání vlaštovek
V letošním a příštím roce proběhne 
mapování hnízdišť a nocovišť vlaštovky 
obecné na území Prahy. Cílem projektu 
je také zjištění, kde v dnešní době na-
cházejí pražské vlaštovky svá útočiště. 
Pokud chcete přispět svým pozorová-
ním, můžete údaje zadat do databáze 
pozorování ptáků České společnosti 
ornitologické birds.cz/avif/ nebo zasílat na e-mail prazske.vlastovky@
seznam.cz. U každého hnízdiště je důležité uvést počet hnízdících párů 
a typ prostředí (chov koní, průmyslová hala atd.). V případě nocovišť 
je důležité pokusit se odhadnout počet nocujících vlaštovek. Z tohoto 
důvodu je dobré navštívit lokalitu několikrát, počet nocujících jedinců se 
v průběhu léta mění. (red) Foto: wikipedia.cz
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na konec

Americký spisovatel Larry Loftis 
dokázal v příběhu Do lví tlamy, 
který vydalo v českém překladu 
nakladatelství 65. pole, naplnit 
požadavek na knižní bestseller. Do 
lví tlamy nabízí neuvěřitelný životní 
příběh dvojitého britského agenta 
Duško Popova, špiona během 2. 
světové	války.	Luxusní	hotely,	
kasina, krásné ženy – to jsou kulisy 

děje na válečném pozadí. Sám Duško Popov byl 
nejvýznamnějším a nejúspěšnějším dvojitým 
agentem, který kdy pro Velkou Británii v době války 
pracoval. Je mu připisována i část úspěchu na Dni D, 
invazi 6. června 1944 v Normandii. Za své zásluhy 
obdržel Řád britského impéria. Stal se rovněž 
inspirací pro spisovatele Iana Fleminga k vytvoření 
postavy agenta 007 Jamese Bonda. 

Soutěžní otázka:
kde se Duško Popov narodil?
a) v Řecku b) v Bosně c) v Srbsku

Odpovědi zasílejte do 20. června 2019 na e-mail: 
martin.dudek@ceskydomov.cz. Tři výherci získají 
po knize Do lví tlamy. Výherci z květnového čísla (b 
– do Michle): Petra Hlaváčková, Milan Jirásek 
a Veronika	Ulrychová.	Gratulujeme!

Soutěž
Soutěžte a vyhrajte Knihy!

Žáci poměřili síly ve zpěvu
V ZŠ Křesomyslova se uskutečnil 3. ročník pěvecké soutěže „ZPÍVÁ CELÁ ČTYŘKA“. Soutěže se 
zúčastnili reprezentanti osmi základních škol - Jitřní, Kavčí hory, Křesomyslova, Ohradní, Sdružení, 
Školní, Táborská a U Krčského lesa, kteří byli rozděleni do tří třídních kategorií. Porota v každé 
z nich ocenila tři nejlepší zpěváky a navíc udělila cenu za zvláštní výkon v originálním pojetí a zapo-
jení dalších žáků do vystoupení. Nejlepšího výsledku mezi školami získala ZŠ Ohradní. (red)

Pro řidiče motorových vozidel i osoby na jízdním kole platí obecně stejná 
pravidla. Základním z nich je, že se oba mohou po městě pohybovat 
pouze po k tomu určených komunikacích. 
Mezi ně, až na několik výjimek, nepatří chodník, který je vyhrazen 
k pohybu chodců. Na kole je možné po něm jet pouze ve vyznačených 
úsecích, kde je průjezd kola výslovně povolen. 
Motorista pak na něj může vjet v případě, že je jeho část určena k par-
kování.

Cyklisté:
Jezděte vždy po silnici nebo po pro vás určených stezkách. Respektujte, že 
chodník je vyhrazen pro bezpečný pohyb chodců.
Motoristé:
Chovejte se k osobám na jízdním kole ohleduplně a umožněte jim bezpečný 
průjezd vozovkou. Respektujte, že cyklisté mají v silničním provozu stejná 
práva jako vy, ale na rozdíl od vás jsou zranitelnější. Buďte jejich ochráncem, 
ne nebezpečím. Zdroj: praha.eu

jezdím jako člověk: cyklista patří na vozovku



inZerce

SC-391540/01

Kontaktujte nás mailem na: 
pankrac@globus.cz  
nebo volejte 739 348 111.

Pracujte tam, kde budete mít práci za rohem. 

Chcete pracovat v Globusu fresh?

V Praze na Pankráci otevíráme zcela nový koncept Globusu, 
restauraci s řeznictvím, pekárnou, lahůdkami a malou prodejnou. 
Do nové provozovny snadno trefíte díky skvělé poloze asi 150 metrů 
od metra Pankrác.

www.globus.cz/ 
kariera 

Hodili by se nám 
zaměstnanci do Globusu Fresh

Praha Pankrác

•	 Kuchař
•	 Cukrář
•	 Pekař

• Pokladní
•	 Prodavač	na	pultový	prodej
• Obsluha restaurace

Obsazujeme pozice

Globus_Fresh_92x130.indd   1 04.04.19   11:22
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28. 6.

Balíme na prázdniny!
ŠKOLNÍ ROK KONČÍ A LETNÍ DOBRODRUŽSTVÍ ZAČÍNÁ.

U nás najdete vše potřebné pro vaše oblíbené aktivity a výlety. 
Než vyrazíte, zajděte si na nákupy.

Vysvědčení sladce odměníme 28. ČERVNA 11:00–18:00.

Nejen děti se mohou těšit na soutěže, tvořivé dílničky, workshopy i stánky s dobrotami.  
Dospělé budou inspirovat ukázky cukrářského umění v našem kuchyňském studiu. 

ZASOUTĚŽTE SI O ZÁJEZD  
na našem facebooku.

www.novodvorska-plaza.cznovodvorskaplaza
SC-391297/03


