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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 Trojkoalice (Zelení, KDU-ČSL) Mgr. Iva KOTVOVÁ iva.kotvova@praha4.cz

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

Klub STAN–Tučňák Ing. Viktor JANOUŠKOVEC viktor.janouskovec@praha4.cz

Klub ČSSD Ing. Petr HORÁLEK petr.horalek@praha4.cz

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

Klub hnutí ANO 2011 Mgr. Jarmila MACHOVÁ jarmila.machova@praha4.cz

Klub Čtyřka Ing. Jan SCHNEIDER jan.schneider@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 • Branická 44, tel.: 244 462 044 

• CzechPOINT Antala Staška 2059/80b, tel.: 261 192 358 •

Na zasedání dne 14. června Rada městské části Praha 4:

Zprávy z Rady MČ Praha 4
scHvÁLILA
- navýšení provozního příspěvku základním 
školám zřizovaným městskou částí Praha 4 na 
dofinancování projektů Grantového programu 
hlavního města Prahy pro oblast primární preven-
ce ve školách a školských zařízeních na rok 2017 
v celkové částce 165 700 Kč;
- záměr rozdělit příspěvkovou organizaci Základní 
škola s rozšířenou výukou jazyků a  s rozšířenou 
výukou tělesné výchovy, Praha 4, Filosofská 3 
zřizovanou městskou částí Praha 4, na dvě 
samostatné příspěvkové organizace: Základní škola 
s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská 3, 
a Základní škola s rozšířenou výukou tělesné 
výchovy, Praha 4, Jitřní 185 podle § 27 odst. 9 záko-
na č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění, s účinností 
od 1. 9. 2018;
- zahájit zadávací řízení podle § 58 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

vedeného v užším řízení, k zadání podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce „Stavební 
úpravy objektu Horáčkova 1096/3 pro Azylový 
dům a chráněné bydlení“ odesláním oznámení 
o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do 
Věstníku veřejných zakázek, 

rOZHODLA
- poskytnout ředitelům základních a mateřských 
škol zřizovaných městskou částí Praha 4 odměnu 
za hospodaření se svěřeným majetkem zřizo-
vatele, s provozními prostředky poskytnutými 
zřizovatelem a s prostředky ze státního rozpočtu 
v kalendářním roce 2016 v souladu s Pravidly pro 
stanovení platu a poskytování odměn ředitelům 
škol zřizovaných městskou částí Praha 4;
- uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu 
nebytového prostoru č. 804 v suterénu domu č. 
p. 1252, ul. Na Pankráci 67, k. ú. Nusle, Praha 4 
se společností Turisticko–tábornický oddíl dětí 

a mládeže SRUB, z.s., se sídlem 
Nuselská 1496/66, Praha 4. 
Budoucí nájemce provede 
změnu v účelu užívání (z nebytového prostoru 
na klubovnu) do 4 měsíců od podpisu smlouvy 
o budoucí smlouvě o nájmu nebytového pro-
storu. Po dobu od uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o nájmu nebytového prostoru do dne 
předcházejícímu dni uzavření smlouvy o nájmu 
nebytového prostoru je budoucí nájemce 
povinen platit budoucímu pronajímateli měsíční 
úplatu ve výši 2 107 Kč/měsíc,

nesOUHLAsILA
- se záměrem Společenství vlastníků Nuselská 
113/17, Praha 4, se sídlem Nuselská 113/17, 
Praha 4, na vybudování prostoru pro umístění 
nádob na odpad v prostoru nebytové jednotky 
č. 113/403 v domě č. p. 113, ul. Nuselská 17, 
katastrální území Nusle, Praha 4.

Zprávy z Prahy

Informace z městské části Praha 4

Měníme naše veřejná prostranství
Večerem na Nuselské radnici skončila série plánovacích setkání nad ná-
vrhem generelu veřejných prostranství Prahy 4. Asi osm desítek obyvatel 
Michle a Nuslí diskutovalo nad mapou o stavu a možnostech zlepšování 
veřejných prostranství ve svých čtvrtích.
Diskuse se soustředila na důležitá prostranství v oblasti - park Na Fidlo-
vačce, náměstí Bratří Synků, prostor na křížení ulice V Zápolí a Michel-
ská, ale i na další místa v okolí ulice Nuselské a Michelské. Všichni se 
shodli, že velký potenciál má celá oblast kolem Botiče. Diskuse se mj. 

týkala možnosti zprůchodnění tohoto území rekreačními cestami navazu-
jícími na parkové plochy v okolí.
„V průběhu letošního léta urbanisté z atelieru Unit architekti podněty 
účastníků všech setkání nad mapou vyhodnotí, zpracují a na konci letních 
prázdnin odevzdají finální návrh generelu k projednání v orgánech 
městské části,“ uvedla Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice/Zelení), radní pro 
územní rozvoj a výstavbu.
Veřejná projednávání ke generelu veřejných prostranství se uskutečnila 
v rámci místní Agendy 21. (red)

Devět z deseti lidí chce dokončit  
Pražský okruh

Víc peněz do oprav ulic a chodníků, dokončení 
vnějšího dálničního okruhu kolem Prahy a roz-
šíření sítě metra – to jsou změny v dopravní 
infrastruktuře, které v sociologickém průzku-
mu společnosti Median vyhodnotili Pražané 
a Středočeši jako jedny z nejdůležitějších. Stejně 
velká skupina lidí si přeje víc prostoru pro lidi, 
víc zeleně v ulicích města a vybudování dalších 
záchytných parkovišť P+R s přestupem na 
veřejnou dopravu.
Praha proto do budoucna chce podporovat 
především kolejovou dopravu s promyšleným 

systémem městské a příměstské železnice, 
metra a tramvají. Kvalitní, provázaná a do-
stupná kolejová síť veřejné dopravy poskytne 
uživatelům rychlé a snadné cestování celou 
metropolitní oblastí s nízkým dopadem na 
životní prostředí.  
Město se zasadí o dokončení Pražského 
okruhu a velkého rozvoje se dočká systém 
záchytných parkovišť P+R a B+R s podporou 
bikesharingu, navázaný na rychlé trasy vla-
ků, metra a tramvají do všech významných 
cílů v metropoli. 
V rámci automobilové dopravy se budou 
podporovat ekologické pohony, zejména ty 
elektrické. (red)

Praha spustila nový bezpečnostní portál
Pražané nyní mohou sledovat bezpečnostní si-
tuaci v hlavním městě na novém bezpečnostním 
portálu bezpecnost.praha.eu. Má přispět k lepší 
informovanosti obyvatel a návštěvníků hlavního 
města nejen při krizových situacích, ale také 
v případech dopravních uzavírek, velkých 
dopravních nehod nebo omezení provozu MHD. 
Na portálu najdou uživatelé také informace 
týkající se rozsáhlých stavebních činností, 
ekologických havárií, větších požárů, výpadků 
elektřiny a podobně. Zájemci se mohou na 
portálu zaregistrovat a dostávat novinky na svůj 
e-mail. Nový portál je přizpůsoben také pro 
mobilní telefony. (red)



Tučňák • 7-8/2017 3www.praha4.cz

Vážení čtenáři, vážení občané,
 
dětem začaly prázdniny, které jsou mimo jiné 
i poděkováním za to, že se dobře učily. Ruch 
v některých školských objektech ale neutichne 
ani o prázdninách. Léto je totiž časem drobných 
oprav i velkých rekonstrukcí, které nelze v době 
výuky realizovat.

Léto je vůbec ve znamení stavebního ruchu. 
Proto budou pokračovat výměny sítí na Nusel-
ské, aby se v následujících měsících mohlo při-
kročit ke konečným úpravám povrchů. Dobrou 
zprávou je, že koupaliště Lhotka má konečně 
pravomocné stavební povolení, takže práce na 
jeho revitalizaci mohou začít. Připomínám, že 
koupaliště, kterému ještě před pár lety hrozil zá-
nik, obnovujeme jako přírodní biotop, což bude 
pro jeho návštěvníky znamenat koupání v čisté 
vodě bez chlóru. Revitalizaci čeká také park na 
Zeleném pruhu. Všechny parkové cesty, které 
jsou nyní ve špatném stavu, dostanou nový po-
vrch, do konce podzimu vysadíme nové stromy 
a vyměníme staré a nevyhovující lavičky.

Rada městské části Praha 4 schválila záměr 
rozdělit dosavadní Základní školu Filosofská na 
dvě samostatné školy - ZŠ Filosofská a ZŠ Jitřní, 
protože důvody, pro které byly v minulosti tyto 
školy sloučeny, již pominuly a očekáváme, že 
nebudou relevantní ani v budoucnu. Návrh na 
zřízení samostatné Základní školy Jitřní získal 
podporu rodičů i Školské komise. Doufám, že 
všechny nutné administrativní výkony proběh-

nou hladce a obě samostatné základní školy 
začnou fungovat od 1. září 2018.

Vážení spoluobčané, pokračuje likvidace ha-
zardu v naší městské části. S tím, jak postupně 
končí licence vydávané na jednotlivá herní 
zařízení, zanikají kasina a herny, které jste v mi-
nulosti často a právem kritizovali. Oddechli si 
zejména obyvatelé sídliště Krč a v okolí náměstí 
Bratří Synků. Dobrou zprávou je, že v místech, 
která byla v minulých letech zdrojem mnoha 
negativních společenských jevů, vznikají nové 
provozovny služeb. Více o tom si můžete přečíst 
v tomto vydání Tučňáka.

Od konce května platí v České republice pro-
tikuřácký zákon. Řadí nás k vyspělým státům 
Evropy, ale především má zabránit tomu, aby 
nekuřáky, včetně dětí a teenagerů, obtěžoval 
v restauracích cigaretový kouř a aby se tak 
nekuřáci stávali, a nikoli vlastní vinou, takzva-
nými pasivními kuřáky se všemi důsledky pro 
jejich zdraví. U nás v Praze 4 jsme pro první 
dny a týdny dohodli posílení hlídek městské 
policie, které mají řešit případné konflikty. 
Věříme, že tuto novou situaci zvládneme, když 
ji zvládli jinde v Evropě, není důvod, abychom ji 
nezvládli také u nás. Pokud patříte mezi kuřáky, 
věnujte pozornost změnám, které tento zákon 
přinesl. Zákaz kouření se rozšiřuje také na okolí 
zastávek MHD a nově platí i v celém areálu 
pražské ZOO.

Vážení čtenáři, toto vydání Tučňáka je prázd-
ninové dvojčíslo, před letními prázdninami 

a dovolenými poslední, další výtisk dostanete 
do svých schránek na konci srpna. Přeji vám 
i vašim rodinám příjemné léto, ať budete na do-
volené nebo zůstáváte v Praze, a odpočinek od 
starostí všedních dnů. Po prázdninách se budu 
těšit na setkání s vámi, nad stránkami Tučňáka, 
nebo na některé z akcí naší městské části.

slovo starosty

Petr Štěpánek,
starosta městské části Praha 4

nepřehlédněte

POHÁR
PRAHY 4V TENISE

OD 8.30 DO 18,30 H.14. 9. 2017
TENISOVÝ KLUB KONSTRUKTIVA

SENIORÙ
AKCE POD ZÁŠTITOU ZÁSTUPCE STAROSTY  ING. ZDEŇKA KOVÁŘÍKA

Tenisový turnaj ve čtyřhře mužů a čtyřhře žen. Zúčastnit  
se mohou senioři, kteří bydlí nebo pracují v Praze 4 nebo  
jsou členy sportovních klubů v Praze 4. Podmínka účasti je 
věk nad 60 let v roce 2017 (čtyři věkové kategorie: ženy nad  
60 let, muži nad 60 let, ženy nad 70 let a muži nad 70 let).

Přihlášky, které jsou k dispozici v informačních centrech 
MČ Praha 4, v tenisových klubech Prahy 4 nebo 
na www.praha4.cz a www.tkk.cz odevzdávejte na stejných 
místech nebo zašlete e-mailem na adresu: TKK@TKK.cz. 
Přihlašovat se mohou páry i jednotlivci. Přihlášky lze akcep-
tovat do skončení prezence (do 9.15 h.) v den a místě konání 
turnaje (14. 9.). Senioři se účastní zdarma.

Pro účastníky turnaje je připravený  
doprovodný program a drobné stravování.

AKCE JE FINANČNĚ PODPOŘENA 
DOTACÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

Ústav sociálních služeb v Praze 4 hledá

zaměstnance na HPP a letní brigádu
Ústav sociálních služeb v Praze 4, příspěvková organiza-
ce se sídlem Podolská 31, 147 00  Praha 4 – Podolí, hledá 

do svého týmu 

• pečovatelky do terénu
• pečovatelky na rozvoz obědů 

(bez nutnosti řidičského oprávnění)
• pracovnici přímé obslužné péče 

do směnného provozu
• brigádníky na letní provoz

Požadujeme:
• čistý trestní rejstřík

• praxe výhodou
• akreditovaný kurz „Pracovníka v soc. službách“ vítán

Nabízíme:
• 5 týdnů dovolené

• stravenky
• seberealizace a osobní rozvoj

• vzdělávání 

Ústav sociálních služeb v Praze 4, 
org. se sídlem Podolská 31, 147 00 Praha 4 – Podolí

jirina.cizinska@uss4.cz, telefon: 296 320 115
petra.innemanova@uss4.cz 

telefon: 603 448 922
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N
e každý má to štěstí, finance a čas, 
aby se letos vypravil do jižních zemí 
a užíval si v mořských vlnách. Po-
kud však člověk oželí slanou vodu, 
zjistí, že krásně může být doslova 
za humny. Přijměte proto pozvání 

na malou exkurzi po pražských lesích jako tip na 
letní procházku či pohodové rodinné odpoledne.
Na úvod si řekněme, že lesy v naší metropoli 
zabírají více než 10 % plochy města, jsou 
v 26 lokalitách a podle statistiky Lesů hl. m. Pra-
hy nabízejí 49 dětských hřišť, 52 altánů a 1300 
laviček. A které lesy jsou podle www.lhmp.cz 
nejblíže přístupné obyvatelům Prahy 4?

Kamýk
Rozloha: 33,12 ha 
Katastrální území: Kamýk, Modřany 
Les je snadno dostupný MHD a také ho lze navští-
vit na kole - kolem něj prochází dvě cyklostezky. 
V lese u hájovny se nachází dětské hřiště. Zajíma-
vostí je také naučná stezka se sportovními prvky 
„Neleníme v zeleni“. Oblíbeným návštěvním 
místem je i retenční nádrž Borový na jižním okraji 
lesa. Východním směrem pak navazuje na les 

přírodní památka V Hrobech, kde je možné vidět 
pastvu koz a ovcí. Příjemná procházka je i podél 
Lhoteckého potoka, který zde má přírodní koryto 
se spoustou pěkných zákoutí. 

Kunratický les
Rozloha: 284 ha
Katastrální území: Krč, Michle, Kunratice a Chodov
Lesem prochází několik značených turistických 
tras i cyklotras. Nachází se zde dětská hřiště, altány, 
velké množství laviček, piknikové místo s veřejným 
ohništěm a naučná stezka s lesnickou tematikou.
Zajímavostí je hájovna s výběhy pro daňky a srnce 
a také několik jedinců sekvojovce obrovského, 
a dokonce metasekvoje čínské. Velkým problémem 
lesa je vysoká návštěvnost – každý rok navštíví les 
přes 2 miliony návštěvníků. S vysokou návštěvností 
bohužel souvisí také vandalismus, velké množství 
odhozených odpadků a volně pobíhající psi, kteří 
ruší lesní zvěř a znemožňují zahnízdění ptáků. 

Les Bohdalec a Tyršův vrch
Rozloha: 16,54 ha 
Katastrální území: Michle, Vršovice 
Lesy Bohdalec a Tyršův vrch jsou dobře dostupné 

městskou hromadnou dopravou, autobusy ze 
stanic metra Kačerov a Skalka i tramvají z Muzea. 
Kolem lesů vede řada cyklistických tras. K jedné 
z nejhezčích vycházkových cest v této lokalitě 
patří udržované cesty a pěšiny na úbočí vrchu 
Bohdalec. Z některých míst na kopci je i pěkný 
výhled na město. Na jižní straně je výhled na 
Cukrák, Jižní Město a celé údolí Botiče. Ze sever-
ní strany je výhled zastíněn stromy, ale přesto se 
najde několik vyhlídek, odkud je možno spatřit 
Vršovice, Vinohrady, Žižkov, Petřín a Strahov.

Lesy v Hodkovičkách
Rozloha: 65,1 ha 
Katastrální území: Hodkovičky, Kamýk, Lhotka 
Lesy jsou hojně využívány k procházkám i cyk-
listickým výletům. Velmi malebné je zejména 
údolí Zátišského potoka. Zátišský potok prame-
ní v sídlišti Novodvorská a jeho celková délka je 
3 km. Na potoce byly v minulosti vybudovány 
tři rybníky - U Vodotoku, retenční nádrž Hodko-
vičky a Zátišský rybník. Rybník U Vodotoku byl 
v roce 2007 odbahněn a kompletně zrevitalizo-
ván a stal se tak významnou pražskou přírodní 
lokalitou. V rákosinách v horní části rybníka 

Vydejte se s rodinou do pražských lesů

U Libušského potoka zapomenete, že se nacházíte v milionovém velkoměstě. Foto: Lesy hl. m. Praha 
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1. Jaká jsou 
základní pravidla 
pro pohyb ná-
vštěvníků praž-
ských lesů?
Základní pravidla 
jsou pohybovat 
se především po 
cestách, respek-
tovat vyznačení 
chráněného 

území, všímat si aktuálních informačních cedulí 
například o probíhajících lesnických zásazích 
a dbát na svou bezpečnost. Samozřejmostí by 
mělo být dodržování pořádku, v jarním období 
respektování období mláďat a celkově se chovat 
s ohleduplností k ostatním živým návštěvníkům 
a obyvatelům lesa. Především pro majitele psů 
platí mít svého psa neustále pod dozorem, aby 
nemohl poplašit či uštvat volně žijící živočichy.
 
2. Mnoho lidí vyráží do přírody se psy. Je 

u cest dostatek sáčků a košů na psí exkre-
menty?
Lesy hl. m. Prahy spravují parky 1. kategorie, 
jako jsou Stromovka, obora Hvězda, Petřín, 
Vítkov a další. Tam je vybavení dostatečné. 
V pražských lesích, kde je přece jen zachováván 
přírodní charakter území, nejsou a ani neplánu-
jeme zavedení košů na psí exkrementy.
 
3. Pikniková místa by se dala spočítat na prs-
tech obou rukou. Proč jich není více?
Lesy hl. m. Prahy udržují v pražských lesích cca 
10 piknikových míst, další jsou pak v pražských 
parcích. Městské části zřizují také některá 
místa. Každé piknikové místo umístěné v lese 
je vždy spojeno s určitým rizikem požáru. 
Proto je nutné zajistit nejen jeho funkčnost, 
ale především i jeho kontrolu. Z toho vyplývají 
nejen omezená množství vhodných míst, ale 
i regulovaný počet.

4. Co všechno se nesmí z lesa odnášet?

Na lesních pozemcích platí lesní zákon, kterým 
se řídí veškeré činnosti v lese. Dle tohoto záko-
na má každý právo vstupovat do lesa na vlastní 
nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní 
plody a suchou, na zemi ležící klest. Přitom je 
povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní 
prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě 
nájemce lesa a jeho zaměstnanců. Jsou uvedené 
i zakázané činnosti, jako rušení klidu a ticha, 
vyrývání sazenic a semenáčků, sbírání semen, 
jmelí, hrabanky a další. 

5. Máte nějaký tip na zajímavé místo v praž-
ských lesích, které určitě stojí za návštěvu?
Každý z pražských lesů má svou atmosféru. 
Zajímavé pro návštěvníky mohou být lesy, kde 
jsou umístěné i lesní zookoutky. Oblíbený je 
Chuchelský háj s největším naším zookoutkem 
a také Hostivařský lesopark, kde jsme otevřeli 
na podzim minulého roku nově zrekonstruova-
ný zookoutek Divokou zahradu s vyhlídkami, 
bílými daňky a muflony.

5 otázek pro Petru Fišerovou, tiskový servis a ekologická 
výchova Lesů hl. m. Praha 

hnízdí řada druhů vodních ptáků, rybník je také 
stanovištěm vzácného plavínu štítnatého.

Modřanská rokle 

a cholupický vrch
Rozloha: 164,28 ha 
Katastrální území: Cholupice, Libuš, Modřa-
ny, Písnice
Lesy se nacházejí v těsné blízkosti sídlišť, a jsou 
proto vyhledávanou rekreační lokalitou. Jsou 
snadno dostupné MHD a také je lze navštívit na 
kole – územím vede několik cyklistických stezek. 
Jedna stezka prochází přímo celou Modřanskou 
roklí, další pak podél Cholupického potoka přes 
Cholupický vrch do Modřanské rokle. Zajíma-
vostí je také naučná stezka Modřanskou roklí se 
sedmi zastávkami, na kterých se dozvíte, na jaké 
rostliny a živočichy je zde možné narazit. Oblí-
beným návštěvním místem je dětské hřiště nad 
retenční nádrží Libušská. Příjemná procházka je 
i podél Libušského potoka, který zde má přírodní 
koryto se spoustou pěkných zákoutí a tůněk.

s malými dětmi  
do zookoutků

Součástí takřka každé hájovny býval v minulosti 
menší výběh nebo ohrada, kde se zotavovala 
zraněná lesní zvěř, o niž se sám lesník staral. 
Lesy hl. m. Prahy tuto tradici i nadále ctí a v praž-
ských lesích provozují hned několik zookoutků 
s handicapovanými zvířaty, která jsou vděčným 
objektem zájmu především menších dětí. 
Lesní zookoutek v Malé Chuchli je celoročně 
volně přístupný areál u hájovny v Chuchelském 
háji. Lesy hl. m. Prahy zde pečují o více než 
30 druhů živočichů. Mezi obyvatele patří napří-
klad jelen evropský, prase divoké, rys ostrovid, 
liška obecná, výr velký, psík mývalovitý, nutrie 

říční nebo norek americký. Jsou zde nově také 
umístěna zvířata ze Zookoutku Kamýk, který 
prochází dvouletou rekonstrukcí.
Dopravní spojení: ze stanice Smíchovské nádraží 
jeďte 5 minut autobusem (č. 129, 241, 244, 314, 
318) do zastávky Malá Chuchle. U kostela v ulici 
V Lázních se můžete napojit na žlutou turistickou 
trasu, která zookoutkem přímo prochází. Jako pří-
stupovou cestu lze využít také cyklostezku A112.
Hostivařský areál přiléhající k místní hájovně 
funguje jako oficiální zookoutek pro veřejnost již 
od roku 1970 a je tak vůbec nejstarší ze všech les-
ních zookoutků. Jeho stav si však po tolika letech 
žádal razantní změnu a právě té se areál v roce 
2016 dočkal. V růžku mezi ulicemi K Obecním 
hájovnám a Mírového hnutí například vyrostly 
nové výběhy pro zvířata. V areálu najdete velký 
výběh pro skupinu unikátních bílých daňků, 
výběh pro mufloní pár, malou včelnici či jezírko 
pro labutě, husy labutí, kachny pižmové nebo 
kachničky mandarinské. Dlouhý gabionový plot, 
který ohraničuje rozsáhlý daňčí výběh, má kromě 
této funkce navíc ještě jednu podstatnou úlohu. Je 
to největší hmyzí hotel v České republice. Dopravní 
spojení: zookoutek se nachází v západním výběžku 
Hostivařského lesoparku. Nejblíže je autobusová 
zastávka K Obecním hájovnám (autobusy č. 181 
a 182), zookoutek leží na konci stejnojmenné ulice. 
Nedaleko od zookoutku vede cyklostezka A41.
Ve dvou výbězích kunratického zookoutku mají 
návštěvníci možnost seznámit se s daňkem evrop-
ským, menším příbuzným jelena evropského. 
Dopravní spojení: zookoutek se nachází několik 
desítek metrů od restaurace U Krále Václava IV. 
a v těsné blízkosti dětského hřiště v jižní části Kunra-
tického lesa. Leží na zelené turistické trase a na trase 
cyklostezky A215 protínající jižní část Kunratického 
lesa. Nedaleko od zookoutku prochází také žlutá 
turistická trasa a cyklostezka A212, které společně 
vedou po západním okraji Kunratického lesa.

Vydejte se s rodinou do pražských lesů
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Hazardu u nás skutečně odzvonilo

K
dyž se na konci roku 2015 MČ Praha 4 
přihlásila k nulové toleranci hazardu, bylo 
u nás 27 heren a kasin a v nich více než 
tisíc hracích automatů. Dnes ještě zůstává 

v provozu 15 provozoven hazardu s necelými 
třemi stovkami terminálů. A i ty postupně zmizí, 
protože herny jsou zavírány postupně, jakmile 
vyprší povolení ministerstva financí na provozo-
vání jednotlivých hracích automatů.

„Chceme naši městskou část spravovat ku 
prospěchu našich obyvatel a hazard určitě není 
něco, co by občané potřebovali. Naopak je spojen 
s řadou negativních jevů, které podstatně zhoršují 
kvalitu jejich života,“ uvedl starosta Petr Štěpánek 
(Trojkoalice/Zelení). „Zrušením hazardu přispě-
jeme k větší bezpečnosti v Praze 4 a například 
na sídliště Krč se budou moci vrátit provozovny, 
které lidé opravdu potřebují,“ dodal.

Herní doupata mizí
V některých lokalitách, především na sídliš-
ti Krč a v okolí náměstí Bratří Synků, byla 
koncentrace hazardu neuvěřitelně vysoká. Ale 
situace se mění k lepšímu, například ve Štúro-
vě ulici, kde byly čtyři provozovny hazardu, 
zůstala jen jedna. Na náměstí Bratří Synků byly 
zavřeny dvě herny a další přestala fungovat 
v Nuselské ulici.
„Dobře víme, jak moc lidem u nás vadí 
hazard a hlavně jeho koncentrace v určitých 
lokalitách,“ uvedl radní pro bezpečnost Zde-
něk Pokorný (STAN – Tučňák). „S hernami 
a kasiny je spojována řada negativních jevů, 
jako je zhoršující se bezpečnostní situace, 
narušení klidu obyvatel, ohrožení morální 
výchovy dětí a mládeže, a proto je u nás 
netolerujeme,“ dodal.
Některé provozovny hazardu se zavřely úplně, 
některé se změnily na bary, ve kterých už ne-
mají být žádné výherní automaty, a je úkolem 
příslušných státních orgánů dohlédnout na to, 
aby v nich byl dodržován zákon a hazard se 
v nich neprovozoval nelegálně. Tou nejlepší 
zprávou pro veřejnost je fakt, že bývalá hazard-
ní doupata se mění v provozovny, které si lidé 
přejí a které opravdu potřebují. (red)

Stop hazardu platí v MČ Praha 4 od 1. ledna 2016. V těchto místech byly herny, dnes se v nich nabízejí jiné služby: na náměstí Bratří Synků je pizzerie 
a v ulici Horní je čajovna.  Foto: Martin Dudek

celníci proti nelegálnímu hazardu
Od začátku roku 2017, kdy celníci mají povinnost nelegální hazard kontrolovat, 
zlikvidovali v Praze 20 heren, zajistili 218 hracích automatů, šest rulet, deset stolů 
pro živé hry a téměř dva miliony korun v hotovosti. Herny v Krči kontrolovali 
celníci dvakrát v dubnu a v květnu a pokaždé zjistili, že jsou zde provozovány 
hazardní hry, ačkoli k tomu nemají provozovatelé patřičné povolení. Při první 
kontrole v Magic Planet (Štúrova 1978/8) 7. dubna zadrželi mimo jiné jednu 
elektromechanickou ruletu a 15 technických herních zařízení, finanční hotovost v celkové výši 152 100 Kč 
a 4 trezory s nezjištěným obsahem. Při další kontrole 24. května v provozovně ve Štúrově ulici 1284/20 
celníci zajistili 22 výherních automatů, jednu elektromechanickou ruletu a jeden pokerový stůl, dále 
hotovost ve výši 10 tisíc korun a 150 EUR. Provozovatelé heren se často snaží obejít zákon o hazardních 
hrách tím, že se herna tváří buď jako dobročinný spolek, tedy že případná prohra hráče slouží jako „tzv. 
příspěvek spolku“, nebo jako hráčský klub, kde hráči mají své vlastní členské legitimace a jsou řádnými 
členy hráčského klubu. Často se celníci setkávají s fintou, že několik automatů je provozováno legálně 
a další jsou skryty třeba za plentou nebo za tajnými dveřmi, kam ovšem nemá přístup každý.
Za provozování nelegálního hazardu hrozí provozovateli pokuta až do výše 50 milionů korun a propad-
nutí výherních hracích zařízení, peněz a dalšího vybavení, které k nelegálnímu hazardu sloužilo. (red)

Praha 4 je lídrem v primární prevenci na školách
Kdo zná a je připraven, nebude zaskočen. Proto městská část Praha 4 
cíleně a intenzivně koordinuje školní metodiky prevence na svých 
základních školách a pomáhá jim připravit děti na nástrahy života. 
Na základě této spolupráce se podařilo vytvořit plán prevence, díky 
němuž všichni naši žáci budou seznámeni se všemi formami riziko-
vého chování. 
„Ve spolupráci se školními metodiky se nám v Praze 4 podařilo udě-
lat z prevence systém. Na radnici pracuje odborný preventista, který 
propojuje metodiky prevence na školách. Zajistili jsme, že se žáci našich 
škol dozvědí důležité informace o možném rizikovém chování a získají 
tak dovednosti potřebné k řešení možných nepříjemných situací,“ uvedl 
radní pro školství Jaroslav Míth (ODS) a pokračuje: „Zavádíme i nové 
postupy a témata, třeba i cyber risk a finanční gramotnost. Zde se angažuji 

i já osobně jako přednášející, vzděláním jsem ekonom, pracuji v bance 
a tomuto tématu rozumím,“ dodal.
Praha 4 financuje preventivní programy na téma nikotin, marihuana, alko-
hol, drogy a závislost, ale také šikana a kyberšikana. Dále Praha 4 přispívá 
na adaptační výjezdy žáků a dofinancovává i projekty, na které školy žáda-
jí o grant pražský magistrát.
„Myslíme také na vzdělávání školních metodiků prevence, protože 
jejich působení je ve škole v rámci prevence klíčové,“ uvedla před-
sedkyně výboru pro bezpečnost Lucie Michková (ODS) a dodala: 
„Ještě letos máme v plánu rozšířit primární prevenci také do mateř-
ských škol.“
Do primární prevence na školách investuje letos MČ Praha 4 ze svého 
rozpočtu více než 1 500 000 Kč. (red)
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Park na Zeleném pruhu 
projde revitalizací

N
ový povrch dostanou cesty v parku 
Zelený pruh, které jsou nyní ve velmi 
špatném stavu, a dojde i na zlepšení jeho 
vybavenosti a oživení dosavadní zeleně. 

Poškozený asfalt nahradí nový a hlavně odolnější 
povrch, staré a nevyhovující lavičky a odpadové 
koše nahradí už v létě nové. Na podzim bude 
zeleň v parku doplněna o další stromy. 
„Jsme rádi, že se modernizace této dosud neutěšené 
plochy podařilo zařadit do rozpočtu Prahy 4,“ uvedl 
zástupce starosty Lukáš Zicha (STAN – Tučňák) 
a dodal: „Cílem revitalizace je zvýšení bezpečnosti 
a komfortu pohybu pěších v parku a zpříjemnění 
relaxace v této krásné lokalitě Prahy 4.“

O revitalizaci parku rozhodla Rada MČ Praha 4, 
která na ni schválila částku zhruba 2 miliony 
korun. Park je významnou součástí zeleně v této 
lokalitě a městská část společně s obyvateli 
v minulých letech vyvinuli značné úsilí pro to, 
aby zůstal zachován. Po revitalizaci v něm bude 
návštěvníkům k dispozici 16 nových laviček 
a sedm nových odpadových košů. 
„V jihovýchodní části parku bude ve středu 
kruhové plochy vysazen červený javor a navíc je 
zde plánováno arboretum s různými typy stromů 
podobně jako v parku Na Pankráci,“ uvedl radní 
pro životní prostředí Ondřej Růžička (STAN – 
Tučňák). (red)

Park bude doplněn o nové stromy.  Foto: Martin Dudek

Krátce

Sklep na festivalu Braník sobě
Ačkoliv se festival Braník sobě koná letos v září 
již po šesté, nejznámější branický divadelní sou-
bor Sklep na něm dosud nevystoupil. Letos se 
ho ale návštěvníci konečně dočkají. Podle herce 
divadla Jiřího Fera Burdy se konečně podařilo 
sladit termín festivalu v Braníku s možnostmi 
vytížených herců Sklepa tak, aby se na festivalu 
sešli v reprezentativním složení. Akce, jako je 
Braník sobě, jsou důležité, aby se znovu vytvoři-
lo povědomí sounáležitosti místa, obce i tradice. 
Braník k tomu přímo vybízí. (red)

Sousedé Nad Strží debatovali
se zástupci městské části Praha 4
Cílem sousedského setkání obyvatel a přízniv-
ců spolku „Sousedé Nad Strží“, kterého se 
zúčastnili zástupce starosty Lukáš Zicha (STAN 
– Tučňák) a zastupitelka Marie Jelínková (Troj-
koalice/Zelení)), bylo hledání řešení problémů 
obyvatel v dané lokalitě a diskuze o jejím dalším 
rozvoji. Hlavním bodem diskuze byla výstavba 
domu na místě bývalé polikliniky v ulici 
U Strže 16. Debatovalo se o současné situaci 
tohoto opuštěného objektu, kde se zabydleli 
uživatelé drog a bezdomovci. Místní si oběma 
zástupcům městské části stěžovali i na průjezdy 
a parkování aut ve vnitrobloku, kde ale platí již 
několik let zákaz vjezdu. Součástí setkání bylo 
i společné vysazení komunitní zahrady. (red)

Udržitelná architektura v Praze 4
Co je udržitelná architektura? Odpověď na tuto 
otázku se mohli na Nuselské radnici dozvě-
dět návštěvníci přednášky architektů Aleše 
Brotánka a Jana Mártona. Zájemci se seznámili 
například s přírodními materiály používanými 
v současných stavbách a zjistili, jaký je rozdíl 
mezi nulovým a pasivním standardem budov. 
V parku Na Pankráci se k tomuto tématu připoji-
la široká veřejnost (děti, úředníci, lidé z firemní-
ho sektoru, studenti) v rámci workshopu stavění 
slaměno-hliněného altánku, který je krytý 
zelenou střechou. Stavbu si mohou návštěvníci 
parku pohlédnout do konce prázdnin. Praha 4 
se touto akcí zapojila do Evropského týdne udr-
žitelného rozvoje a připravila ji v rámci místní 
Agendy 21. (red)

Praha 4 investuje do škol přes 80 milionů korun
Městská část spravuje dvacet základních škol v jednadvaceti objektech. 
Do jejich modernizace a údržby letos investuje 61,4 milionu korun, do 
mateřských škol pak 22,8 milionu korun. 
„Dalších více než 116 milionů korun dáváme na provoz mateřských 
a základních škol. Přes deset milionů korun investuje přímo odbor 
školství. Část peněz slouží k pořádání různých soutěží, podstatná 
část ale zůstává jako rezerva pro mimořádné výdaje,“ vysvětlil Jaro-
slav Míth (ODS), radní městské části Praha 4 pro oblast školství. 
Investice do školství jsou jednou z hlavních priorit současného vede-
ní městské části. K těm největším patří například kompletní rekon-
strukce kuchyně v ZŠ Na Planině za 35 milionů korun, zateplení pláš-
tě střech v MŠ Spořilovská (objekt Trenčínská) za 8,3 milionu korun 
nebo plánovaná rekonstrukce hřiště s výsadbou zeleně u ZŠ Sdružení 
za 8,19 milionu korun. „Kompletní rekonstrukce se dočká i historická 

budova Základní školy Školní, která pochází z konce  
19. století. Dokončená bude v příštím roce a bude stát 57 a půl mili-
onu korun,“ upozornil Jaroslav Míth. Dodal přitom, že na plánované 
zateplení plášťů střech a budov mateřských škol Spořilovská, K Pod-
jezdu a Družstevní ochoz se odboru školství zřejmě podaří získat 
dotaci ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) v celkové výši 
přesahují 11,7 milionu korun.
Do základních škol v Praze 4 nastoupí na začátku září 1 284 prvňáč-
ků, o jednapadesát více než tomu bylo v právě končícím školním roce. 
„Dohromady zasedne v lavicích 9 887 žáků. Je to o 323 více než loni,“ 
zdůraznil Jaroslav Míth. „Nárůst počtu žáků trvá již několik let, ale je 
pozvolný. Zvládáme ho,“ dodal. Například ve školním roce 2011/2012 
navštěvovalo základní školy ve čtvrté městské části 7 727 žáků. Ve srov-
nání s nadcházejícím školním rokem to bylo o 2 160 méně. (red)

Nevyhovující lavičky budou vyměněny za nové.
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náZory zastupitelů

Městská část organizuje diskuzní fóra na téma 
zástavby v Praze 4. Jako zastupitel jsem se účastnil 
mimo jiné setkání společnosti SKANSKA s občany 
v Praze 4 – Michli. Diskutoval se záměr revitalizace 
plochy, na které dnes stojí objekt Michelská pekárna. 
Občané odpovídali na dotazy, co by si přáli, kde vidí 
možná rizika nebo jak by měla zástavba vypadat. Při 
této příležitosti jsem nadhodil téma, aby se při nové 
zástavbě pamatovalo nejen na soužití generací, ale 
též ekonomicky slabých s úspěšnými. Kolem stolu 
byla řada mladých sympatických lidí, kteří neporo-
zuměli pojmu „soužití“ a natož několika generací. 

Snad se setkali s klasickou literaturou, která popisuje modely soužití generací 
v minulosti. Dílo B. Němcové Babička je tomu příkladem, dcera si přibírá 
svoji matku „Babičku“, aby v jejím domově ve Starém bělidle v kruhu rodiny 
dožila svůj nelehký životní úděl. Studenti si možná vzpomenou na báseň 
Jana Nerudy Dědova mísa.

Individualismus nese veliké riziko
Jde o vděčnost a odpovědnost za vztahy. Vztahy mezi lidmi nějak začínají, 
vyvíjí se a končí. Současně se vytrácejí ony dlouhodobě zamýšlené, tím 
uvažuji především rodinné, založené na institutu manželství. Dnes je v tren-
du být nesezdaný. Páry se nechtějí zavazovat k vzájemné úctě, důvěře, 
pomoci, natož k odpovědnosti jeden za druhého či společné potomky. Vše 
se děje na dobu zkušební. Takoví jedinci zůstávají svým způsobem nedo-
spělými. Stále doufají v cosi neočekávaného nebo vidí rizika, jenž by mohla 
narušit ideál osobní svobody. Proto se nevzmuží k opravdové odpovědnosti. 
Přitom života běh nezastaví, přesto jako by stále přešlapovali na startovací 
čáře. Individualismus nese v sobě veliké riziko. Není divu, že se odpověd-
ným vztahům, na kterých stojí stabilita a prosperita společnosti, věnují 

filozofické, duchovní a náboženské knihy. V židovské a křesťanské tradici to 
je nejvíce známá kniha z Bible zvaná Sírachovec. 
Soužití je mimořádně náročný program, zejména pod jednou střechou, 
natož v jedné domácnosti. O tom každý ví své. Postupem času všem 
nastane doba, kdy zakusí bytostnou potřebu pomoci. Mladí rodiče s hlí-
dáním dětí, dospívající při přípravě na povolání, starší v nemoci a pokro-
čilejší věkem ve stáří. Snaha být nablízku a ku pomoci může být na obou 
stranách upřímně míněná, ale prakticky neproveditelná, a to především 
vzdáleností. Dojíždět denně pro vnoučata desítky kilometrů vyžaduje čas, 
námahu a peníze. Skloubit pracovní povinnosti a stihnout dojet navštívit 
starou matku není jednoduché. 

Usilujme o sociální smír
Nejde jen o příbuzné, ale také o sociálně slabé. V Severním Porýní-Vestfálsku 
v sedmdesátých letech fungoval motivační program, aby investoři stavěli 
sociální byty. Když někdo ve svém domě zřídil sociální byt, měl snížené daně 
z nemovitosti, a to jen po dobu, kdy sociální byt byl obsazen nemajetným. 
Byty se začaly stavět a nastala sháňka po nemajetných. Proč, jaké dobro 
z toho všeho plynulo? Obce vítaly, že soukromé subjekty na vlastní náklady 
stavěly sociální byty, samospráva měla jistotu, že tyto byty budou obsazené 
potřebnými co nejdéle. Movitějším vyhovovalo, že jim chudí podnájemníci 
pomáhali s péčí o nemovitost, nebo ji dokonce hlídali, když odjeli na dovo-
lenou. Nevznikal Marxův „Lumpenproletariát“, protože chudí byli od sebe 
odděleni a vážili si žití na dobré adrese. Nastal sociální smír.
Tím míním onu přidanou hodnotu v podobě podpory soužití silných a sla-
bých, dvou a tří generací v jedné lokalitě. Chce to odvahu investovat zisky 
do kultivace sociálních vztahů. Rozhodně se takové programování vyplatí. 
Proto podporuji začít projektovat nové obytné domy a sídliště pod heslem 
„Soužití na dosah ruky“. 

Josef Svoboda (Trojkoalice/KDU-ČSL), zastupitel MČ Praha 4

Josef Svoboda

Soužití na dosah ruky

Roky a měsíce čekání na okamžik, kdy na koupališti 
Lhotka začnou práce na jeho revitalizaci, jsou ko-
nečně za námi. V poslední červnové dekádě nabylo 
pravomoci stavební povolení pro „suchou část“ kou-
paliště a v době, kdy čtete tyto řádky, již bude zřejmě 
vydáno i pravomocné „vodní stavebko“. Pak začnou 
práce opravdu naplno! Již se těším, až se za plotem 
začnou zvedat ze země nové objekty koupaliště, až 
vjede technika do vyschlé vodní nádrže, aby ji mohla 
zbavit bahna a prohloubit. Až se začnou rýsovat 
půdorysy i hráze dvou čistících „jezírek“ biotopu. 
Vzhledem k tomu, že dodavatel bude mít na do-

končení stavby něco málo přes pět měsíců času, bude se stále na co koukat. 
V té době již budou zapomenuty všechny průtahy, které revitalizaci Lhotky 
bránily, a že jich nebylo málo. Cestu k novému přírodnímu či biotopovému 
koupališti lemovala řada milníků. Některé z nich byly stěžejní, jiné nečekané, 
nepříjemné a hlavně - všechno protahující. Když vynecháme nedávno dávnou 
historii, jak mohlo koupaliště zmizet úplně, tak přelomové bylo rozhodnutí 
minulého zastupitelstva z konce srpna roku 2014, které umožnilo „ztracenou“ 
Lhotku získat do majetku naší městské části. Pak přišly komunální volby a po 
nich nějakou dobu trvalo, než se tento projekt znovu rozjel. 

Azbest v šatnách překvapil
Pro samotné koupaliště je nutná voda, což jistě nikoho nepřekvapí. To 
byl další milník, od kterého se odvíjelo. Jen pro úplnost musím dodat, že 
stará „přírodní“ Lhotka byla napouštěna a doplňována pitnou vodou, což 
je dnes jen těžko představitelné. Bylo tedy nutné zjistit, zda budeme mít 
vůbec nějaký zdroj vody, který umožní provoz. Horké léto 2015 se pode-
psalo na skluzu čerpacích zkoušek vrtu a bez něj se nedá nic projektovat 
dál. Dalším překvapením bylo, že v troskách šaten se nachází i materiál 

obsahující azbest, takže ani demolice nemohla proběhnout rychle. Vrt 
nakonec ukázal, že zdroj vody bude stačit na doplňování vody v koupališti 
a bylo jasné, že prakticky jediná možná cesta je biotopové čistění. 
Na sklonku roku 2015 tedy bylo teprve možné začít s reálným projektem 
a sháněním desítek vyjádření a razítek. Pak nám ještě magistrát nadě-
lil dáreček v podobě představy, že by obnova koupaliště Lhotka měla 
podstoupit řízení v rámci vyhodnocování vlivů na životní prostředí – EIA, 
což muselo mírnit až ministerstvo. V průběhu loňských letních prázdnin 
bylo skoro všechno pokupě, aby mohlo následovat na konci září zahájení 
územní řízení, bez kterého se nedá s žádnou stavbou začít. To se podařilo 
dotáhnout k úspěšnému konci až pomalu na Mikuláše. Souběžně s tím se 
vloni i připravovaly podklady pro stavební řízení a výběr dodavatele. Na 
přelomu roku tak již bylo hodně připraveno a boj o Lhotku šel do finále. 

Za pár měsíců se to nepostaví
Letos se na základě platného územního řízení provedly od března některé práce, 
které byly především bouracího charakteru, a nastalo čekání na stavební povo-
lení, které zase o pár měsíců protáhla „žabičková anabáze“. Ta v horším případě 
mohla skončit až v půli tohoto měsíce. Naštěstí se tak nestalo. Pokud se někdo 
domnívá, a řada oponentů nám to ráda poťouchle připomíná v podobě údajně 
nesplněných slibů, že v současném právním rámci a v režimu veřejných zakázek 
se dá postavit prakticky nové koupaliště za pár měsíců, tak se mýlí. Názor na to, 
že se na nové Lhotce zase jednou vykoupeme, jsem nezměnil a nikdy o něm ani 
nepochyboval. I já jsem ale věřil, že vše půjde poněkud rychleji, nicméně úřední 
šiml si s vírou příliš neřehtá. Zároveň bych rád poděkoval sdružení S.O.S kou-
paliště Lhotka za jeho neutuchající aktivitu a za petici, která stála na začátku 
záchrany Lhotky. Dále pak všem těm, kteří se na obnově koupaliště podílejí. 
Užijte si tedy letošního léta, prázdnin a dovolených ve zdraví a podle 
vašich představ a i dále držte koupališti palce. Bude!

Pavel Caldr (Čtyřka), zastupitel MČ Praha 4

Pavel Caldr 

Na koupališti Lhotka se to konečně začalo hýbat
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Stále živé téma i hojně medializované je inkluze 
v základních školách. Co to vlastně inkluze je? 
Pochází z latinského slova inclusio, zahrnutí nebo 
přijetí do nějakého celku, opakem je exkluze, 
vyloučení. V našem případě je tím myšleno, že 
se dětem se zdravotním postižením poskytne 
vzdělávání v klasické škole v místě, kde žijí, s tím, 
že by jim měla být školou poskytována „přiměřená 
úprava podle individuálních potřeb“. Je nutné při-
pomenout, že podle našeho školského zákona se 
již od roku 2004 přiznává všem dětem bez rozdílu 
právo na vzdělávání ve spádové škole. Tedy ve 

veřejné škole nejbližší jejich bydlišti.
Určitě je to správný trend, připravuje děti na život v rozmanité společ-
nosti, učí je spolupráci a solidaritě. Není to nic, co by tu již neexistovalo 
dlouhou řadu let. Jen jsme doposud hovořili o integraci dětí do běžných 
tříd. Postupná integrace dětí se speciálními potřebami do běžných škol 
probíhá již od počátku 90. let minulého století. Nejde tedy o žádnou 
revoluci.
Inkluze jako taková je tedy prospěšná a žádoucí. Ale jako vždy platí, 
že všeho jen s mírou. Myšlence inkluze nejvíce škodí aktivisté, kteří 
ve své bláhovosti prosazují 100% inkluzi, tedy že do klasických škol 
integrují všechny děti s handicapem děj se co děj a hlavně přece zruší 
ty „hrozné“ praktické školy. Tohle samozřejmě v žádném případě cesta 
není a nebude!

Hledání smysluplné rovnováhy
Inkluze se musí týkat jen dětí, kde inkluze dává smysl, jak handicapo-
vanému dítěti, tak dětem ostatním. Není možné s vaničkou vylít i dítě 
a způsobit přehnanou inkluzí rozvrat vzdělávání celku. Proto je nezbytná 
součinnost odborných pracovišť, především pedagogicko -psychologic-

kých poraden nebo školských poradenských pracovišť, která umí správně 
posoudit, zda je dítě vhodné k inkluzi a za jakých podmínek. 
Inkluze by se měla vždy zvažovat jako prioritní varianta, ale nesmíme 
opomenout, že je zde stále k dispozici, a musí být i nadále, síť speciál-
ních škol, kde jsou pro děti s větším handicapem vytvořeny optimální 
podmínky. Inkluze potřebuje najít smysluplnou rovnováhu. Naštěstí se 
lidská společnost navzdory omezené skupině aktivistů většinově chová 
přirozeně rozumně. Hrozby, že se 1. září 2016 okamžitě nahrnou stovky 
a tisíce různě handicapovaných dětí do běžných škol a zničí kvalitní 
výuku, se nenaplnily. 
Inkluze přináší potřebu připravit se na nové způsoby vzdělávání, učitelé 
se musí seznámit s novými formami práce s handicapovanými dětmi, do 
výuky budou v daleko větší míře vstupovat asistenti pedagoga. I přesto 
se školy zřizované městskou částí Praha 4 aktivně inkluzi věnují a mají 
se společným vzděláváním dětí dlouholeté zkušenosti. Považují práci 
s individuálními potřebami dětí za důležitou přidanou hodnotu své 
kvality. Chápou, že žádné dvě děti nejsou stejné a že jejich profesionalita 
tkví v dovednosti nacházet takové výukové prostředky, které umožní zažít 
úspěch každému žákovi.
Tak například ZŠ Na Líše, která je bezbariérová a nabízí vzdělávání 
i dětem s tělesným postižením. V této škole pracují i s dětmi s kombino-
vanými vadami, mentálním, sluchovým a zrakovým postižením. Výborné 
výsledky s dětmi, které mají různé poruchy učení, má již mnoho let ZŠ 
a MŠ Ohradní. A to nejsou zdaleka jediní. 
Co je na inkluzi především špatné, je její byrokratická náročnost a pře-
kotné spuštění bez dotažení předpokladů. S odstupem jednoho školního 
roku vidíme, že specializované poradny nejsou připraveny celou agendu 
inkluze zvládat (personálně, časově), jsou zahlceny papírováním. Ale 
to už je standard v našem školství, kde místo vzdělávání řeší všichni jen 
papíry…

Jaroslav Míth (ODS), radní MČ Praha 4

Jaroslav Míth

Co s inkluzí nejen ve školách Prahy 4

Téma paliativní medicíny, tedy ucelené útěšné 
péče, je složité a bolestné, ale přesto a prá-
vě proto je třeba o něm hovořit. Vztahuje se 
k důstojnosti člověka v posledních měsících či 
spíše týdnech a dnech jeho života a někteří z nás 
mohou dříve či později stát před otázkou, jak 
tyto poslední chvíle svým nejbližším ulehčit. Ne 
vždy může zvládnout dostatečnou péči o těžce 
nemocného člověka jeho rodina, mnohdy nepo-
stačuje ani zapojení terénní hospicové služby. 
Vhodným řešením je pak lůžkový hospic. Jde 
o zařízení zdravotnické, ale na rozdíl například 

od nemocnic nebo léčeben dlouhodobě nemocných neobstarává pouze 
péči ošetřovatelskou a lékařskou, nýbrž i sociální, psychologickou 
a duchovní v prostředí, které pacientům zajišťuje soukromí a umožňu-
je i stálou přítomnost někoho z blízkých.  
Jedno z těchto zařízení – Hospic Malovická – sídlí v Praze 4 v budově, 
kterou postavila MČ Praha 4, a provozuje ho občanský spolek „soft 
palm“. Je řádným členem Asociace poskytovatelů paliativní hospicové 
péče a jako takový musí splňovat stanovené standardy, ale přitom by 
měl maximálně vycházet vstříc potřebám a tužbám pacientů. Přesto 
se za této koalice snížila roční dotace na činnost hospice z jednoho 
milionu na 750 000 Kč, přičemž hospic platí městské části roční nájem 
1 200 000 Kč. Letos byla snaha dotaci zkrátit o dalších 100 000 Kč, 
ale to se naštěstí podařilo odvrátit. Každý nečekaný výpadek peněz 
v situaci, kdy je nutné ze zákona zvyšovat mzdy zdravotních sester 
a ošetřovatelského personálu - a to je při jejich fyzicky i psychicky 
náročné práci jedině správné – je hazardem s fungující službou. Jistě je 
možné zlepšit péči i vzájemnou komunikaci s radnicí, ale nedomnívám 

se, že správná cesta je hospic finančně trestat. Odchod kvalitních zdra-
votnických pracovníků za lepším ohodnocením je snad to poslední, co 
bychom si měli přát. Nebo snad někomu Hospic Malovická tolik vadí?

Projekt tiše zesnul
A pak tu máme, tedy vlastně nemáme Dům seniorů Hudečkova. 
Tento letitý projekt dospěl v roce 2014 ke stavebnímu řízení, od té 
doby se však nepohnul ani o píď a investiční prostředky na jeho 
výstavbu se jen přehazují z rozpočtu do rozpočtu. Koalice nebyla 
schopna za dobu svého působení projekt upravit, jak v roce 2015 
sliboval pan starosta Štěpánek v médiích, natož „postavit racio-
nálně a účelně s respektem k hodnotné zeleni“, jak se dočteme ve 
volebním programu Trojkoalice z roku 2014. Projekt zkrátka tiše 
zesnul, aniž by se zrodil jiný, upravený nebo nový, který by vyho-
voval dnešním požadavkům na kvalitní pobytové služby seniorům 
a konečně zahrnoval i oddělení pro seniory trpící Alzheimerovou 
chorobou. Pro ně je v současné době nabídka lůžek v Praze 4 
nulová, třebaže je to právě ten druh onemocnění, které se obtížně 
zvládá jen pomocí terénní služby, a pečující rodinní příslušníci si 
častou sáhnou až na dno svých sil. Navíc lze očekávat, že počet lidí 
s touto chorobou bude stoupat, a naše městská část, jako nejlidna-
tější a nejstarší pražský obvod, by na to měla reagovat. Na výstavbu 
Domu seniorů Hudečkova je navíc navázána modernizace stávají-
cího Domova seniorů v Jílovské ulici, protože po dobu oprav bude 
nutné jeho klienty někde umístit. Zkrátka a dobře, něco vzniknout 
musí a koalice by měla mít odvahu nám sdělit, jestli chce pro naše 
seniory něco skutečně udělat, nebo hodlá před tímto problémem 
stále jen strkat hlavu do písku. 

Jitka Zykánová (TOP 09), zastupitelka MČ Praha 4

Jitka Zykánová

Hospic Malovická a DS Hudečkova – chtějí je vůbec?
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Den zdraví v Podolí
Součástí letošního Dne zdraví v TJ Sokol Podolí 
byl Běh ledWIN, charitativní závod pořádaný 
společně s Asociací zdravotních sester a společ-
ností Dialcorp. Závodilo se na tratích na 
5 km - běh, a 2 km - chůze. Dobrovolné startov-
né z této akce je určeno na nákup zdravotních 
pomůcek, rekondičních pobytů a rozvoj sportu 
pro dialyzované nebo transplantované pa- 
cienty. V cíli dvoukilometrové trati v kategorii 
žen účastnice přivítala zástupkyně starosty Iva 
Kotvová (Trojkoalice/Zelení). (red)

Multigenerační hřiště bude sloužit veřejnosti
Nové multigenerační hřiště bylo vybudováno na náklady MČ Praha 4 v areálu Diakonie ČCE – stře-
disko Zvonek v Šípkové ulici v Krči. Hřiště bylo slavnostně otevřeno za účasti zástupkyně starosty 
Ivy Kotvové (Trojkoalice/Zelení) a bude sloužit nejenom klientům Diakonie, ale  i rodinám s dětmi 
a seniorům žijícím v okolí. Zároveň byla založena také komunitní zahrada, o kterou se budou starat 
lidé ze sousedství. (red)

Děti si užily zábavné odpoledne
Na sobotu 27. května připravila MČ Praha 4 odpo-
ledne plné zábavy, soutěží a úkolů o ceny. Klauni 
vykouzlili úsměv na tvářích dětí, bublinář posílal 
bubliny a balonkový mág vytvářel jednu balonkovou 
postavičku za druhou. Vystoupili i malí finalisté 
Pražského pěveckého festivalu. Ilustrátor Adolf 
Dudek vtáhl do děje také dospělé a Michal Nesvadba 
z Kouzelné školky vytvořil báječnou atmosféru se 
svojí show. Akci zakončilo losování hlavní soutěže, 
ve kterém zástupkyně starosty Iva Kotvová (Trojkoa-
lice/Zelení) udělala velkou radost deseti výhercům. 
Akce byla pořádána pod záštitou Petra Štěpánka 
(Trojkoalice/Zelení), starosty MČ Praha 4. (red)

Kaleidoskop národností na Pankráci
Již potřetí proběhl Multikulturní festival Kaleidoskop v parku Na Pankráci. MČ Praha 4 děkuje všem, 
kteří se zúčastnili jako účinkující, prodejci nebo návštěvníci. Všichni stejnou měrou přispěli k neu-
věřitelné atmosféře, která na festivalu vládla. V parku se mísily kultury a národnosti, hrála muzika, 
jedlo se, zpívalo a tančilo. Akce se konala se záštitou ministra pro lidská práva Jana Chvojky (ČSSD), 
pořádala ji MČ Praha 4 pod záštitou Petra Štěpánka (Trojkoalice/Zelení), starosty MČ Praha 4. (red)

Poslanecký den v Praze 4
V rámci poslaneckého dne 
v Praze 4 navštívil poslanec 
Parlamentu ČR Martin Plíšek 
(TOP 09, na snímku vlevo) 
nuselskou rodinnou firmu pro 
distribuci svítidel. S majitelem 
Miroslavem Patočkou a jeho 
manželkou debatovali o ak-
tuálních problémech malých 
a středních podnikatelů. (red)



Tučňák • 7-8/2017 11www.praha4.cz

obraZem z Prahy 4

co nevěděli zastánci ani odpůrci islámu
Jak islám vnímá sám sebe, islámské právo, je v Koránu skutečně vše 
a hrozí nám džihád? O těchto a dalších tématech besedoval vpodvečer 
23. května zaplněný sál Nuselské radnice s islamologem Petrem Peliká-
nem. Arabista, překladatel a honorární konzul Súdánu v ČR Petr Pelikán 
přednášel v neutrálním duchu, soustředil se na základní fakta a objas-
ňoval terminologii, která se používá při popisování islámských reálií. Do 

besedy se svými dotazy zapojila řada návštěvníků, někteří vyjadřovali 
emotivně své názory a postoje. Diskuse pokračovali i po skončení besedy 
při pohoštění súdánskou kávou připravenou na dřevěném uhlí, ibiškovým 
čajem a orientálními a africkými pochoutkami.
Akce se konala pod záštitou starosty Petra Štěpánka (Trojkoalice/Zelení). 
Besedu iniciovala zastupitelka Marie Zacharová (TOP 09), která se této 
problematice věnuje. (red)

Na terase fitka otevřeli 
letní kavárnu 
Za účasti zástupce starosty pro 
majetek a podporu podnikání 
Lukáše Zichy (STAN – Tučňák) 
byla slavnostně otevřena terasa 
fitka Hanky Kynychové, která 
bude návštěvníkům sloužit pro 
příjemné posezení. Otevřením 
letní terasy s kavárnou toto 
fitnesscentrum zahájilo plný 
provoz. Při této příležitosti se 
na akci objevily i celebrity mi-
lující zdravý životní styl, mimo 
jiné Markéta Hrubešová, Anife 
Vyskočilová, Hana Gregorová, 
Kateřina Neumannová a Karel 
Voříšek. (red)

PesFest pobavil celou rodinu

V parku Na Pankráci se opět sešli všichni „pejskaři“ na dalším ročníku PesFestu, který připravila MČ Praha 4. Naši čtyřnozí společníci se předvedli 
například v agility a v dalších soutěžích, ale nezapomnělo se ani na charitativní sbírku pro organizace, které se starají o opuštěné a týrané psy. Zaklada-
telka PesFestu, zastupitelka MČ Praha 4 Lucie Michková (ODS) proto děkuje všem návštěvníkům za veškeré dary, deky, vodítka, krmiva, hračky apod., 
které lidé na akci přinesli či si zakoupili ve prospěch psů v útulcích. (md)
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Školáci natočili do soutěže video o šikaně
S velkým zájmem školáků se letos setkala soutěž krátkometrážních 
filmů s názvem AntiFETFest. Žáci základních škol je přitom natáčeli 
sami. V Praze 4 byl nejúspěšnější tříčlenný štáb dívek ze Základní školy 
Bítovská. Zaujal je problém šikany na školách, filmu daly název Jen hlas? 
Režisérkou snímku byla Marie Rezlerová.
„AntiFETfest je soutěžní festival amatérských filmů pro školy, školská 
zařízení a nízkoprahové kluby pro děti a mládež s tematikou rizikového 
chování,“ vysvětlila smysl akce předsedkyně Výboru pro bezpečnost MČ 
Praha 4 Lucie Michková (ODS).

Zájem o festival stoupá
Letos probíhá již desátý ročník AntiFETFestu. V Praze 4 se do něj přihlá-
silo devět základních škol s dvaadvaceti filmy. Soutěžní snímky je možné 
zhlédnout na adrese: http://2017.antifetfest.cz/hlasovani.
„Velmi nás těší rychle rostoucí zájem mladých o tento typ soutěžního festiva-
lu amatérských filmů pro školy. Jen za poslední čtyři roky se v Praze 4 počet 
přihlášených škol ztrojnásobil,“ uvedl radní pro školství Jaroslav Míth (ODS).

Pořadatelem soutěže je hlavní město Praha ve spolupráci s městskými část-
mi Praha 1-22. Přihlásit bylo možné obrazový snímek s námětem rizikového 
chování, jako jsou například drogová závislost, kriminalita, šikana, gamb-
ling či násilí. Týmy mohou mít maximálně 5 členů. Soutěž je rozdělená na 
dvě věkové kategorie, a to základní školy a střední školy. (red)

Zprávy z Prahy 4

M
obilní kapesní popelníčky, které 
slouží pro uložení krabičky s cigare-
tami, a především k dočasné úschově 
nedopalků, které obvykle skončí na 

chodníku, ve vozovce nebo v zeleni a tím škodí 
životnímu prostředí, rozdávali ve středu  
31. května zástupce starosty Lukáš Zicha a radní 
Ondřej Růžička (oba STAN – Tučňák). Městská 
část jich ve stánku u stanice metra Budějovická 
rozdala více než 800 kusů.
„Není náhodou, že akce byla načasována 
na platnost protikuřáckého zákona,“ uvedl 
zástupce starosty Lukáš Zicha. „Je nám jasné, 
že v souvislosti s tímto zákonem se množství 
nedopalků v našich ulicích podstatně zvýší, a to 
si pochopitelně nikdo nepřeje. Stejné problémy 
řešili po zavedení zákazu kouření v uzavřených 
prostorách i v Paříži a Londýně a v obou měs-
tech začali lidem rozdávat kapesní popelníky 
a informovat je o škodlivosti nedopalků,“ 
vysvětluje.

Škodí životnímu prostředí
Malý nedopalek není malý problém. Způso-
buje kontaminaci spodních vod a půdy, jedná 
se o nejčastější způsob znečištění městských 
chodníků a parků. Nedopalek se v přírodě 
rozkládá až 15 let. Obsahuje řadu chemických 
látek, například jedovatý arsen, rakovinotvorný 
dehet, radioaktivní polonium, formaldehyd, 
kyanid nebo toluen, které mohou přiotrávit děti 
nebo zvířata.
„Apelujeme na kuřáky, aby ve městech k od-
hazování nedopalků využívali odpadkové koše 
a tam, kde koše nejsou, využívali bezpečný 
kapesní popelník,“ uvedl radní pro životní pro-
středí Ondřej Růžička. „Na základě zkušeností 
z ostatních světových metropolí očekáváme po 
zavedení protikuřáckého zákona zvýšení počtů 
nedopalků v našich ulicích, což povede ke zvý-
šení nákladů za úklid a k ekologickým škodám 
na životním prostředí,“ dodal. 
Tato akce městské části Praha 4 je součástí 

edukativní kampaně Čistá Praha, kterou pořádá 
nadační fond Čisté město společně s pražským 
magistrátem, městskými částmi a odpadovými 
službami. Cílem kampaně je společnost vzdělá-
vat, protože nejde jen o ekonomickou stránku 
věci, ale také o stránku zdravotní a ekologickou, 
která se jen úklidem nevyřeší. (red)

Neodhazujte nedopalky na zem!

Kde ještě platí zákaz kouření
Od posledního květnového dne se rozšířil i na 
okolí zastávek MHD. Dosud platil zákaz kouření 
jen pod přístřešky, nyní se vztahuje i na prostor 
třiceti metrů před označníkem zastávky a pět 
metrů za ním ve směru jízdy. K tomuto pětatři-
cetimetrovému pásu je nutné přičíst ještě pět 
metrů na šířku.
Zákaz kouření platí také v celém areálu pražské 
zoologické zahrady. Naopak v botanické zahra-
dě mohou návštěvníci využít označená místa, na 
kterých nebudou kouřením nikoho obtěžovat.

O kapesní popelníky byl velký zájem.
Praktický a zcela bezpečný typ kapesního popelníku české výroby je 
z kvalitních atestovaných materiálů.

Vítězný tříčlenný dívčí tým ze ZŠ Bítovská.
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Kdo „dělá víc, než musí“?
Před více než osmi lety se na Úřadě městské části Praha 4 zrodil nápad, 

jak dát najevo, že nejen dospělí, ale i některé děti „dělají něco navíc“. Jak jim 
poděkovat a ukázat, že pokud jsou houževnatí, vytrvalí, cílevědomí, pokud 
nejsou lhostejní k tomu, co se kolem nich děje a pokud mají srdce na správném 
místě, tak jejich chování a jednání nezůstane nepovšimnuto.

Tak vznikla akce „Dělám víc, než musím“, jejímž účelem není vyzdvihnout 
děti, které dosahují nejlepších školních výsledků. Chceme ocenit i ty, které 
v průběhu celého školního roku buď vykonaly nějaký záslužný čin, kterým 
pomohly druhému, či se úspěšně věnují zájmové činnosti s vynikajícími 
výsledky, nebo třeba jen „obyčejně“ pomáhají v třídním kolektivu… Zkrátka 
dělají víc než jejich vrstevníci. 

Každé oceněné dítě reprezentuje jednu z dvaceti základních škol zřizovaných 
naší městskou částí.

Každý rok každá konkrétní škola vybere jen jednu žákyni či žáka.
Každý rok se ocenění setkají na slavnostním večeru ve velkém sále Nuselské 

radnice. Jsou oceněni nejen šerpou, diplomem a dárkem, ale především uznáním 
nás dospělých – ať již rodičů, pedagogů či zástupců radnice.

Ono to, co dělají a jak se chovají, není v životě úplnou samozřejmostí. Je 
to nejen základem pro jejich ocenění, ale především dobrým vzorem pro jejich 
spolužáky. Při výchově mladé generace totiž nefunguje nic lépe než kladné 
příklady z řad vrstevníků. My dospělí často považujeme za nejdůležitější děti 
stále napomínat. Často poukazujeme na to, co a jak dělají špatně, poučujeme je 
a říkáme, co a jak by měly dělat lépe. A mnohdy zapomínáme na to staré známé 
a osvědčené, že ve výchově je pochvala tou nejlepší metodou a dobrý příklad 
tím nejlepším nástrojem.

Děkuji jim za inspiraci i pro nás dospělé. Příběhy letošních laureátů soutěže 
„Dělám víc, než musím“ ukazují, že se malí hrdinové nezachovali vůči svým 
kamarádům i úplně neznámým lidem rytířsky proto, že by čekali nějakou cenu. 
Dělali to proto, že se jim to zdálo z jejich pohledu jako to nejlepší. Tak věřme, 
že i díky akci „Dělám víc, než musím“ bude následníků našich oceněných dětí 
neustále přibývat.

Mgr. Bc. Jana Ságlová, 
vedoucí odboru školství, prevence a rodinné politiky 

Úřad městské části Praha 4

Jakub Jan Barda není jen výborný student, sportovec a skaut, má i „srdce na pravém místě“.

2

Dělám víc, než musím 2017

Klára Ojrzyńská zachránila v plaveckém bazénu 
v Podolí člověka.

Natálie Kmochová zazářila jako tvůrce i lektor prezen-
tující projekty před stovkou cizích lidí v Polsku.

Lucie Svobodová a Amálie Hurtová tleskají dalším 
oceněným.
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Kateřina Krupičková (vlevo) a Jana Wolfová se svými rodiči a učiteli.

3

Na publikaci spolupracovali:
Jana Ságlová, Ivona Herinková, Sváťa 
Jedlička, foto: Zdeněk Kříž, Jiří Kroupa

Dělám víc, než musím 2017 – ocenění žáci

Klára Brejtrová
9. ročník 

Základní škola,
Praha 4, Bítovská 1

Klára Ojrzyńská
3. ročník 

Základní škola
s rozšířenou výukou jazyků, 

Praha 4, Jeremenkova 1003 

Vratislav Poppr 9. ročník
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků 
a s rozšířenou výukou tělesné výchovy, 
Praha 4, Filosofská 3

Klára je všestranná mladá dívka. Věnuje se 
 aktivně hudbě, ale také se dokáže umístit 

na předním místě v soutěži Mladý chemik 
nebo v soutěži AntifetFest. Velmi aktivně 
se účastní všech třídních projektů a akcí. 
Uveďme například Den Země nebo Den dětí. 
Nejenže přitom dokáže pomáhat spolužákům, 
ale mimo školu vypomáhá v dětském vodác-
kém oddíle a v mateřské školce.

Klára zachránila v plaveckém 
bazénu v Podolí člověka. Při kurzu 

plavání upozornila trenérku na muže 
ležícího na dně bazénu. Díky jejímu 
postřehu zasáhl plavčík, spolu s při-
volanými záchranáři mu poskytli včas 
první pomoc a on vyvázl bez následků. 
Za její pohotovost ji třídní učitelka 
nominovala na cenu FAIR PLAY, která 
je vyhlašována Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR.

Vráťa je všestranně nadaný chlapec. Jeho obrázky 
i keramické výtvory jsou vtipné a nápadité, záběr 

jeho různě propojených aktivit a znalostí je široký. 
Umisťuje se v řadě soutěží: zeměpisné a dějepisné 
olympiádě, Pražském glóbu, Matematickém klokanu. 
Nejvíc ho ovšem baví příroda. Vloni spojil svůj vztah 
k přírodě s malováním a stal se spoluautorem 
výtvarného zpracování Ornitologické stezky v naší 
škole. Několikrát také vytvořil předlohu k ofi ciálnímu vánoč-
nímu přání naší ZŠ. Je to normální skromný kluk, oblíbený ve třídě, nezkazí 
žádnou legraci. Když je potřeba, pomůže, je přemýšlivý, nestydí se za svůj názor.

Po celou dobu školní docházky má vynika-
jící prospěch, školu reprezentovala v řadě 

soutěží. Aktivně se věnuje krasobruslení. Je také 
spoluautorkou knihy receptů Jany Voldřichové 
„Vyšívané a malované cukroví“ (Albatros, 2016). 
Všechny obrázky k receptům, které zde najdete, 
jsou doslova lahodou pro oko. Děti při jejich tvo-
ření použily různé výtvarné techniky: olej, linoryt, 

vyšívání, koláž a jiné. Každý recept má svůj příběh a nese podpis malé autorky 
či autora. Netradiční kuchařku křtil Saša Rašilov při výstavě obrazů z kroužku 
„Výtvarka v kuchyni“ v Kulturním domě v Neratovicích.

Karolína Odnohová9. ročník 
První jazyková
základní škola v Praze 4,Praha 4, Horáčkova 1100

Projekt „Dělám víc, než musím“ před-
stavuje děti, které si neplní jen své po-
vinnosti, ale také dlouhodobě rozvíjí 
svůj talent, pomáhají lidem nebo se 
dokázaly poprat s nepřízní osudu. Je 
to podle mého taková „Cesta do hlubin 
študákovy duše“. A jak se následně ve 
známém a léty prověřeném fi lmu ukáže, 
oni ti zlobiví a nepozorní studenti mají 
velké srdce, jsou velmi pozorní a vel-
mi často řeší doma problémy, které by 
mnohdy položily i dospělého. Filmem 
jsem velmi napověděl a odhalil, co si 
o našich dětech a studentech myslím. 
Díky za tuhle anketu, díky za skvělé děti, 
které jsou jen malým vzorkem „budouc-
nosti našeho národa“.
Velmi často, možná každý den, se nad 
dětmi lamentuje, že nedají krok bez 
tabletu, telefonu, noci tráví na počíta-
či, na internetu otevírají stránky, které 
jim nepřísluší, a to, co jsme si dovolili 
v šestnácti letech, ony zvládnou už 
v deseti. Vývoj nezastavíš. Děti se cho-
vají vždy tak, jak jim umožníme my. Děti 
jsou naším zrcadlem a zrcadlo, které na-
bízí Praha 4 s akcí Dělám víc než musím, 
by chtěl mít doma každý. Stačí chtít. 

Vlasta Korec

Cesta do hlubin 
študákovy duše

Moderátor Vlasta Ko-
rec patří už tradičně 
k slavnostnímu předá-
vání odměn těm, kteří 
dělají víc, než musí. 
Na jevišti je jako doma 
nejen na divadelních 
prknech ne bo v rádiu, 

ale i při různých akcích pro děti. Sám 
má školou povinného syna a dceru.

Fotoeditorial Dělám víc, než musím 2017
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Kdo „dělá víc, než musí“?
Před více než osmi lety se na Úřadě městské části Praha 4 zrodil nápad, 

jak dát najevo, že nejen dospělí, ale i některé děti „dělají něco navíc“. Jak jim 
poděkovat a ukázat, že pokud jsou houževnatí, vytrvalí, cílevědomí, pokud 
nejsou lhostejní k tomu, co se kolem nich děje a pokud mají srdce na správném 
místě, tak jejich chování a jednání nezůstane nepovšimnuto.

Tak vznikla akce „Dělám víc, než musím“, jejímž účelem není vyzdvihnout 
děti, které dosahují nejlepších školních výsledků. Chceme ocenit i ty, které 
v průběhu celého školního roku buď vykonaly nějaký záslužný čin, kterým 
pomohly druhému, či se úspěšně věnují zájmové činnosti s vynikajícími 
výsledky, nebo třeba jen „obyčejně“ pomáhají v třídním kolektivu… Zkrátka 
dělají víc než jejich vrstevníci. 

Každé oceněné dítě reprezentuje jednu z dvaceti základních škol zřizovaných 
naší městskou částí.

Každý rok každá konkrétní škola vybere jen jednu žákyni či žáka.
Každý rok se ocenění setkají na slavnostním večeru ve velkém sále Nuselské 

radnice. Jsou oceněni nejen šerpou, diplomem a dárkem, ale především uznáním 
nás dospělých – ať již rodičů, pedagogů či zástupců radnice.

Ono to, co dělají a jak se chovají, není v životě úplnou samozřejmostí. Je 
to nejen základem pro jejich ocenění, ale především dobrým vzorem pro jejich 
spolužáky. Při výchově mladé generace totiž nefunguje nic lépe než kladné 
příklady z řad vrstevníků. My dospělí často považujeme za nejdůležitější děti 
stále napomínat. Často poukazujeme na to, co a jak dělají špatně, poučujeme je 
a říkáme, co a jak by měly dělat lépe. A mnohdy zapomínáme na to staré známé 
a osvědčené, že ve výchově je pochvala tou nejlepší metodou a dobrý příklad 
tím nejlepším nástrojem.

Děkuji jim za inspiraci i pro nás dospělé. Příběhy letošních laureátů soutěže 
„Dělám víc, než musím“ ukazují, že se malí hrdinové nezachovali vůči svým 
kamarádům i úplně neznámým lidem rytířsky proto, že by čekali nějakou cenu. 
Dělali to proto, že se jim to zdálo z jejich pohledu jako to nejlepší. Tak věřme, 
že i díky akci „Dělám víc, než musím“ bude následníků našich oceněných dětí 
neustále přibývat.

Mgr. Bc. Jana Ságlová, 
vedoucí odboru školství, prevence a rodinné politiky 

Úřad městské části Praha 4

Jakub Jan Barda není jen výborný student, sportovec a skaut, má i „srdce na pravém místě“.

2

Dělám víc, než musím 2017

Klára Ojrzyńská zachránila v plaveckém bazénu 
v Podolí člověka.

Natálie Kmochová zazářila jako tvůrce i lektor prezen-
tující projekty před stovkou cizích lidí v Polsku.

Lucie Svobodová a Amálie Hurtová tleskají dalším 
oceněným.
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Školní rok 
2016/2017 v číslech
V Praze 4 je dvacet 
základních škol
Celková kapacita škol: 
12 065 míst
Počet pracovníků ZŠ:
1 194 (z toho 864 
pedagogů)

Počet žáků celkem: 9 564
Počet tříd celkem: 418
Počet žáků přípravných 
tříd: 87 (7 tříd)

Počet žáků 1. ročníku:
1 233 (55 tříd)

Počet žáků 9. ročníku:
811 (36 tříd)
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Klára Brejtrová, ZŠ Bítovská 
(škola v přírodě)

Vratislav Poppr, ZŠ s rozšířenou 
výukou jazyků a s rozšířenou 
výukou tělesné výchovy, 
Filosofská

Karolína Odnohová, První 
jazyková ZŠ v Praze 4, 
Horáčkova (škola v přírodě)

Klára Ojrzyńská, 
ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, 
Jeremenkova

Nikola Kadlecová, ZŠ Jižní IV.

Jakub Jan Barda, ZŠ Jílovská

Vojtěch Andrš, Škola Kavčí hory, 
K Sídlišti

Adéla Zimová, ZŠ Křesomyslova

Tereza Kanoute, 
ZŠ a MŠ Mendíků

Eszter Hlavácz, ZŠ Na Chodovci 
(škola v přírodě)

Ariana Trumpfheller, ZŠ Na Líše

Karolína Pácová, 
ZŠ s rozšířenou výukou 
matematiky a přírodovědných 
předmětů, Na Planině

Natálie Kmochová, 
ZŠ Nedvědovo náměstí

Jakub Nedvěd, 
ZŠ a MŠ Ohradní

Lucie Svobodová, 
ZŠ Plamínkové

Amálie Hurtová, ZŠ Poláčkova

Tadeáš Hodík, ZŠ a MŠ Sdružení

Kateřina Krupičková, ZŠ Školní

Jana Wolfová, ZŠ Táborská

Filip Bruckner, ZŠ U Krčského 
lesa, Jánošíkova

Společná fotografi e 
oceněných žáků 
v zasedací síni 
Nuselské radnice
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Dělám víc, než musím 2017 – ocenění žáci Minulé   r

Nikola Kadlecová
3. ročník 

Základní škola,
Praha 4, Jižní IV., 10 

Adéla Zimová
7. ročník 

Základní škola,
Praha 4, Křesomyslova 2

Jakub Jan Barda9. ročník 
Základní škola,
Praha 4, Jílovská 1100

Nikola se narodila hluchoněmá, po 
operaci má kochleární implantát, 

naučila se mluvit, vnímat zvuky, dochá-
zela na logopedii, umí přístroj ovládat, 
je houževnatá, umí i pomáhat druhým 
překonávat překážky, a tak se stává 
i příkladem ostatním. Její příběh zaujal 
   i televizní diváky.

Už jako malá začínala s miniházenou, v součas-
nosti hraje 1. ligu házené za Slavii Praha v kate-

gorii starších žákyň. Pravidelné tréninky má 3x – 4x 
týdně, o víkendech pak jezdí na zápasy. Kromě toho 
nezapomíná na školu a pravidelně ji reprezentuje 
v atletických soutěžích – v loňském roce se probojo-
vala až na republikové fi nále soutěže OVOV. Díky její 
obětavosti a díky vstřícnosti rodičů není pro Adélu 
problém dopoledne reprezentovat školu v atletice 
a odpoledne sehrát zápas za Slávii třeba na druhém 
konci republiky. Přes všechny sportovní aktivity 
zbývá Adéle čas i na běžné školní povinnosti.

Jakub se zajímá o matematiku, chemii a hlavně 
o fyziku, zejména teoretickou. V jeho batohu tak 

najdete například i popularizační literaturu o kvan-
tové mechanice a teorii strun. Úspěšně se účastní 
matematické, fyzikální i chemické olympiády, stal se 
členem vítězného týmu v soutěžích Dopplerova vlna 
a MASO. Reprezentoval školu ale i ve sportu. S druž-
stvem házené se umístil na 4. místě v republice. 
Nyní hraje závodně fl oorball. Více než devět let se věnuje 
skautingu. Kuba není jen výborný student, sportovec a skaut, 
             má i „srdce na pravém místě“.

Eszter Hlavácz 
3. ročník
Základní škola, Praha 4,Na Chodovci 54

Eszter pochází z dvojjazyčné, maďarsko -české 
rodiny. Pro stálé zlepšování jazykové doved-

nosti dojíždí několikrát ročně do maďarské školy 
v Košicích, kde se ale také učí slovensky. V Praze 
k těmto jazykům přidává češtinu a angličtinu. 
Letos se zúčastnila soutěže pro vícejazyčné děti. 
Napsala maďarsky vlastní příběh a doplnila ilu-
stracemi. V soutěži se umístila na třetím místě 
a tím vyhrála pro celou třídu návštěvu Trojského zámku s průvod-
cem. Eszter také obohacuje naše hodiny hudební výchovy hrou na zobcovou 
fl étnu, které se učí v ZUŠ. Dále navštěvuje kroužek Malá stylistka, skautský 
            oddíl, maďarský kroužek a nedělní školu náboženství.

Vojta hraje čtyři roky na klavír a nedávno 
k tomu přidal bicí nástroje. Dva roky se 

závodně věnuje karate. Má čtvrtý technický 
stupeň – fi alový pás. Ze všech ocenění je nejvíc 
pyšný na stříbrnou medaili z Mistrovství Evropy 
WUKF v Rumunsku. Soutěžil v kata – 
to je sestava bojových postojů a technik, která 

představuje boj s imaginárním nepřítelem, a v kumite – to je už 
opravdový boj mezi dvěma zápasníky. Zmiňované druhé místo 
      získal jako člen kumite týmu.

Ve škole Tereza působí jako předsedkyně 
třídy a školního parlamentu. Dokáže zorgani-

zovat akce pro ostatní, zapojuje se do přípravy 
soutěží pro mladší spolužáky. Jejími velkými 
koníčky jsou fotografování a literatura. Sama 
dokáže napsat pěkný příběh, a proto se každo-
ročně úspěšně zúčastňuje literárních soutěží. 
Ráda řeší také různé matematické hříčky a hla-
volamy, opakovaně se zúčastňuje Mezinárodní 

vědecké olympiády z matematiky a šifrovací soutěže s názvem Technoplaneta. 
Protože Tereza miluje cestování a jejím životním snem se stala práce na letišti, 
rozhodla se studovat na střední škole dopravní.

Vojtěch Andrš
6. ročník 
Škola Kavčí hory,
Praha 4, K Sídlišti 840   

Tereza Kanoute9. ročník 
Základní škola
a Mateřská škola,
Praha 4, Mendíků 1

6

1. ročník, rok 2009
ZŠ Bítovská: Petr Půlpán, Tereza Bassová; 
ZŠ Filosofská: Anna Davidová, Veronika Hleno-
vá; ZŠ Horáčkova: Jan Hrach, Barbora Kutilová; 
ZŠ U Krčského lesa: Jan Vláčil, Nozomi Kiribu-
chi; ZŠ Jeremenkova: David Ulvr, Ferdinand 
Havlík; ZŠ Jílovská: Radim Homolka, Ondřej 
Hübsch; ZŠ Jižní: Filip Bialas, Nela Kýrová; 
ZŠ Kavčí hory: Barbora Zdobnická, Vojtěch Ka-
nát; ZŠ Křesomyslova: Martin Moravec, Bulga 
Kikeeva; ZŠ Mendíků: Lucie Žížalová, Marek 
Nikolič; ZŠ Na Chodovci: Jakub Palus, Jan 
Palounek; ZŠ Na Líše: Tereza Matysová, Lucie 
Hartmanová; ZŠ Na Planině: Zora Novotná, 
Václav Hodina; ZŠ Nedvědovo nám.: Jan Ho-
lomek, Dominika Bachmanová; ZŠ Ohradní: 
Jakub Filip, Lucie Šourová; ZŠ Plamínkové: Ka-
rolína Savincová, Jan Choutka; ZŠ Poláčkova: 
Tereza Čapková, Petr Novák; ZŠ Sdružení: Adam 
Šebek, Tereza Kanoute; ZŠ Školní: Barbora Čap-
ková, Tereza Szkatulová; ZŠ Táborská: Veronika 
Bednáriková, Karolína Kreidlová

2. ročník, rok 2010
ZŠ Kavčí hory: Tomáš Peč; ZŠ Na Planině: Zde-
něk Ptáček; ZŠ Filosofská: Jan Talaga; ZŠ Jere-
menkova: Karolína Soukupová; ZŠ Sdružení: 
Kristýna Ryšavá; ZŠ Jílovská: Robin Kryštůfek; 
ZŠ Na Chodovci: Martin Motyčka; ZŠ Jižní: 
Natálie Tomasová; ZŠ Mendíků: Eva Laštov-
ková; ZŠ Plamínkové: Kateřina Herodesová; 
ZŠ Poláčkova: Magdalena Danková; ZŠ Ohrad-
ní: To van Chien; ZŠ Horáčkova: Jakub Blažek; 
ZŠ Křesomyslova: Tereza Dvořáčková; ZŠ Na 
Líše: Eliška Vrbatová; ZŠ U Krčského lesa: Anna 
Záveská; ZŠ Nedvědovo nám: Kateřina Komár-
ková; ZŠ Školní: Ondřej Svěrák; ZŠ Bítovská: 
Petr Siegl; ZŠ Táborská: Ondřej Svoboda

3. ročník, rok 2011
ZŠ Ohradní: Ondřej Soukup; ZŠ Táborská: Te-
reza Kubová; ZŠ Nedvědovo náměstí: Barbora 
Málková; ZŠ Poláčkova: Gabriel Varša; ZŠ Ho-
ráčkova: Martin Poštulka; ZŠ Plamínkové: 
Kateřina Rýdlová; ZŠ Na Líše: Martin Kosina; 
ZŠ Jižní: Zuzana Kotrčová; ZŠ Na Planině: 
Nora Novotná; ZŠ Sdružení: Veronika Macháč-
ková; ZŠ Na Chodovci: Jennifer Enriquezová; 
ZŠ Mendíků: Eliška Štechrová; ZŠ Křesomys-
lova: Magda Machovičová; ZŠ Filosofská: Lada 
Svárovská; ZŠ Jeremenkova: Natálie Ziklová; 
ZŠ Školní: Angelina Wangová; ZŠ Kavčí hory: 
Filip Frantál; ZŠ Jílovská: Jiří Blažek; ZŠ U Krč-
ského lesa: Eliška Mircová; ZŠ Bítovská: Tereza 
Sieglová

4. ročník, rok 2012 
ZŠ Sdružení: Čeněk David; ZŠ Jižní: Lenka 
Široká; ZŠ Poláčkova: Jiří Červený; ZŠ Jere-
menkova: Štěpán Šafránek; ZŠ Mendíků: Anna 
Bláhová; ZŠ Na Chodovci: Martin Toman; ZŠ Bí-
tovská: Vojtěch Čmelík; ZŠ Táborská: Thi Hai 
Yen Hoang; ZŠ Křesomyslova: Tomáš Capouch; 
ZŠ Nedvědovo náměstí: Anna Singerová; ZŠ Jí-
lovská: Markéta Plešková; ZŠ Ohradní: Jan 
Vorel; ZŠ Školní: Rozálie Vlachová; ZŠ U Krč-
ského lesa: Daniel Stehlík; ZŠ Plamínkové: Ka-
teřina Boušková; ZŠ Kavčí hory: Emma Tůmová; 
ZŠ Horáčkova: Iva Benešová; ZŠ Na Planině: 
Markéta Novotná; ZŠ Na Líše: Štěpán Švarc; 
ZŠ Filosofská: Karolína Kotalová
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é   ročníky

Ariana Trumpfheller
8. ročník 

Základní škola,
Praha 4, Na Líše 16

Jakub Nedvěd
9. ročník 

Základní škola
a Mateřská škola,
Praha 4, Ohradní 49

Karolína Pácová9. ročník 
Základní škola
s rozšířenou výukou matematikya přírodovědných předmětů,Praha 4, Na Planině 1393 

Již druhým rokem pracuje Ariana pro žákovský 
parlament školy. Vymýšlí, organizuje, inovuje 

akce pro žáky, aby škola byla zábavnější. Pomohla 
kamarádce v obtížné životní situaci tím, že inici-
ovala komunikaci mezi školou, maminkou kama-
rádky a dalšími pomocnými institucemi. Nebála se 
sdílet se svojí kamarádkou její velké starosti a navíc 
věděla, že situaci nemohou zvládnout samy. Účastní 
se pravidelně soutěží v anglickém jazyce. Mezi její 
koníčky patří bojové sporty, kreslení a kontakt s pří-
rodou. V budoucnu by ráda pracovala u policie.

Kuba je mistrem světa v plasti-
kovém modelářství. Titul získal 

v Anglii z celkového počtu 30 sou-
těžních modelů z Evropy i z Ameriky. 
Na vítězném modelu, poválečném 
německém tanku Marder 1A2, pra-
coval celý rok. Kuba se začal věnovat 
plastikovému modelářství před sedmi 
lety podle vzoru svého otce. Je členem 
KPM Křížem krážem Písnice.

Karolína je vždy milá, slušná a výborně při-
pravená do školy. Ochotně pomáhá s tříd-

nickými pracemi a ve volném čase se věnuje 
mnoha koníčkům, např. tanci či výtvarné práci. 
Výtvarný obor bude studovat i na SŠ. A to 
vše obdivuhodně zvládá i přes svůj zdravotní 
handicap – je neslyšící a používá kochleární 
implantát.

Amálie Hurtová
3. ročník 

Základní škola,
Praha 4, Poláčkova 1067

Amálka má pět sourozenců a dlouho-
době nemocnou maminku. I když je 

teprve třeťačka, pomáhá doma, kde jen 
může. Přes tuto složitou rodinnou situaci 
dokáže zvládnout školní povinnost bez 
úlev a s dobrým výsledkem. 

Natálka má jednu velkou přednost. Umí 
mluvit spatra, ničeho se nebojí, je zkrátka 

rozený konferenciér a řečník a skvělý organizátor. 
Zazářila například jako tvůrce i lektor prezentující 
projekty před stovkou cizích lidí v Polsku. Zajímá 
ji všechno, chce se pořád učit něčemu novému 
a neustále zjišťuje nové věci. Umí informace spojo-
vat a dát do souvislostí. Je také velmi úspěšná 

v plavání – vlastní neuvěřitelné množství medailí z různých klání, k posledním 
jejím úspěchům patří medaile z polského Opole.

Lucie je milá a přátelská dívka, která vždy 
pomůže, ať jde o učivo nebo něco jiného. 

Ve škole je na ni spolehnutí, školní výsledky 
jsou vždy s vyznamenáním. Účastní se školních 
akcí, ve sportu – ve volejbalu, basketbalu, 
fl orbalu, ale i v ostatních předmětech, například 
olympiády v přírodopisu. Mimo školu navště-
vuje moderní scénický tanec „Dance Plamínek“ 

a krasojízdu „ TJ Pankrác“. Baví ji malování, lukostřelba, 
lyžování, bruslení, ale třeba i čtení.

Natálie Kmochová
5. ročník 
Základní škola,
Praha 4, Nedvědovo
náměstí 140 

Lucie Svobodová
8. ročník 
Základní škola,
Praha 4, Plamínkové 2   

7

5. ročník, rok 2013: 
ZŠ Sdružení: Marie Hurajová; ZŠ Jižní: Adria-
na Kubecová; ZŠ Poláčkova: Jan Filip Müller; 
ZŠ Jeremenkova: Yenmy Hoangová; ZŠ Mendí-
ků: Valerie Bártů; ZŠ Na Chodovci: Markéta Vo-
máčková; ZŠ Bítovská: Lukáš Bílý; ZŠ Táborská: 
Yulia Lutovinová; ZŠ Křesomyslova: Matouš Fi-
ala; ZŠ Nedvědovo náměstí: Kateřina Figarová; 
ZŠ Jílovská: Dominika Hynková; ZŠ Ohradní: 
Eliška Mikynová; ZŠ Školní: Antonio Lakatoš; 
ZŠ U Krčského lesa: Eliška Ondráčková; ZŠ Pla-
mínkové: Barbora Janáková; ZŠ Kavčí hory: Jan 
Fáček; ZŠ Horáčkova: Jitka Drahotská; ZŠ Na 
Planině: Matěj Dvořák; ZŠ Na Líše: Monika Mi-
kuškovicová; ZŠ Filosofská: Kateřina Kubíková

6. ročník, rok 2014
ZŠ Bítovská: Radim Bača; ZŠ Filosofská: Anna 
Kerbachová; ZŠ Horáčkova: Alžběta Poštůl-
ková; ZŠ U Krčského lesa: Terezie Ondičová; 
ZŠ Jeremenkova: Filip Samec; ZŠ Jílovská: 
Ondřej Sojka; ZŠ Jižní IV.: Martina Šimánková; 
Škola Kavčí hory: Nika Peerová; ZŠ Křesomys-
lova: Tereza Budská; ZŠ Mendíků: Natálie Lo-
renzová; ZŠ Na Chodovci: Veronika Páníková; 
ZŠ Na Líše: Markéta Boldišová; ZŠ Na Planině: 
Dáša Černá; ZŠ Nedvědovo náměstí: Martin Vu 
Chung; ZŠ Ohradní: Eliška Vodrážková; ZŠ Pla-
mínkové: Kateřina Janáčková; ZŠ Poláčkova: 
Natálie Julie Smutná; ZŠ Sdružení: Filip Ku-
balík; ZŠ Školní: Anna Machová; ZŠ Táborská: 
Tran Thi Phuong Linh

7. ročník, rok 2015
ZŠ Bítovská: Anna Vandírková; ZŠ Filosofská: 
Amálie Švábíková; ZŠ Horáčkova: Jakub Chare-
ziński; ZŠ U Krčského lesa: Jakub Trtík; ZŠ Je-
remenkova: Tereza Chlostová; ZŠ Jílovská: 
Markéta Plešková; ZŠ Jižní IV.: Aneta Kaderová; 
ZŠ Kavčí hory: Jiří Zeman; ZŠ Křesomyslova: 
Magdaléna Krátká; ZŠ Mendíků: Natálie Hni-
ličková; ZŠ Na Chodovci: Josefína Fibírová; 
ZŠ Na Líše: Eliška Vrbatová; ZŠ Na Planině: 
Veronika Bostlová; ZŠ Nedvědovo náměstí: 
Linda Francová; ZŠ Ohradní: Ondřej Medek; 
ZŠ Plamínkové: Natálie Kučerová; ZŠ Poláčko-
va: Vojtěch Bartoš; ZŠ Sdružení: Tomáš Štuksa; 
ZŠ Školní: Dominik Král; ZŠ Táborská: Růžena 
Sedláčková

8. ročník, rok 2016
ZŠ Bítovská: Marie Rezlerová; ZŠ Filosofská: 
Tomáš Jareš; ZŠ Horáčkova: Filip Ježek; ZŠ Je-
remenkova: Patrik Starý; ZŠ Jižní IV.: Tomáš 
Jaroš; ZŠ Jílovská: Dejan Ribarovski; ZŠ Kavčí 
hory: Andrea Šotová; ZŠ Křesomyslova: Klára 
Staňková; ZŠ Mendíků: Matěj Bláha; ZŠ Na 
Chodovci: Barbora Schimiková; ZŠ Na Líše: 
Anna Dědečková; ZŠ Na Planině: Anna Řežáb-
ková; ZŠ Nedvědovo náměstí: Lucie Mayerová; 
ZŠ Ohradní: Ara Martirosyan; ZŠ Plamínkové: 
Natálie Králíková; ZŠ Poláčkova: Matěj Bed-
nář; ZŠ Sdružení: Daniel Petržilka; ZŠ Školní: 
Gabriela Tůmová; ZŠ Táborská: František Cuřín; 
ZŠ U Krčského lesa: Klára Koritenská

Dělám víc, než musím 2017
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Dělám víc, než musím 2017 – ocenění žáci Minulé   r

Nikola Kadlecová
3. ročník 

Základní škola,
Praha 4, Jižní IV., 10 

Adéla Zimová
7. ročník 

Základní škola,
Praha 4, Křesomyslova 2

Jakub Jan Barda9. ročník 
Základní škola,
Praha 4, Jílovská 1100

Nikola se narodila hluchoněmá, po 
operaci má kochleární implantát, 

naučila se mluvit, vnímat zvuky, dochá-
zela na logopedii, umí přístroj ovládat, 
je houževnatá, umí i pomáhat druhým 
překonávat překážky, a tak se stává 
i příkladem ostatním. Její příběh zaujal 
   i televizní diváky.

Už jako malá začínala s miniházenou, v součas-
nosti hraje 1. ligu házené za Slavii Praha v kate-

gorii starších žákyň. Pravidelné tréninky má 3x – 4x 
týdně, o víkendech pak jezdí na zápasy. Kromě toho 
nezapomíná na školu a pravidelně ji reprezentuje 
v atletických soutěžích – v loňském roce se probojo-
vala až na republikové fi nále soutěže OVOV. Díky její 
obětavosti a díky vstřícnosti rodičů není pro Adélu 
problém dopoledne reprezentovat školu v atletice 
a odpoledne sehrát zápas za Slávii třeba na druhém 
konci republiky. Přes všechny sportovní aktivity 
zbývá Adéle čas i na běžné školní povinnosti.

Jakub se zajímá o matematiku, chemii a hlavně 
o fyziku, zejména teoretickou. V jeho batohu tak 

najdete například i popularizační literaturu o kvan-
tové mechanice a teorii strun. Úspěšně se účastní 
matematické, fyzikální i chemické olympiády, stal se 
členem vítězného týmu v soutěžích Dopplerova vlna 
a MASO. Reprezentoval školu ale i ve sportu. S druž-
stvem házené se umístil na 4. místě v republice. 
Nyní hraje závodně fl oorball. Více než devět let se věnuje 
skautingu. Kuba není jen výborný student, sportovec a skaut, 
             má i „srdce na pravém místě“.

Eszter Hlavácz 
3. ročník
Základní škola, Praha 4,Na Chodovci 54

Eszter pochází z dvojjazyčné, maďarsko -české 
rodiny. Pro stálé zlepšování jazykové doved-

nosti dojíždí několikrát ročně do maďarské školy 
v Košicích, kde se ale také učí slovensky. V Praze 
k těmto jazykům přidává češtinu a angličtinu. 
Letos se zúčastnila soutěže pro vícejazyčné děti. 
Napsala maďarsky vlastní příběh a doplnila ilu-
stracemi. V soutěži se umístila na třetím místě 
a tím vyhrála pro celou třídu návštěvu Trojského zámku s průvod-
cem. Eszter také obohacuje naše hodiny hudební výchovy hrou na zobcovou 
fl étnu, které se učí v ZUŠ. Dále navštěvuje kroužek Malá stylistka, skautský 
            oddíl, maďarský kroužek a nedělní školu náboženství.

Vojta hraje čtyři roky na klavír a nedávno 
k tomu přidal bicí nástroje. Dva roky se 

závodně věnuje karate. Má čtvrtý technický 
stupeň – fi alový pás. Ze všech ocenění je nejvíc 
pyšný na stříbrnou medaili z Mistrovství Evropy 
WUKF v Rumunsku. Soutěžil v kata – 
to je sestava bojových postojů a technik, která 

představuje boj s imaginárním nepřítelem, a v kumite – to je už 
opravdový boj mezi dvěma zápasníky. Zmiňované druhé místo 
      získal jako člen kumite týmu.

Ve škole Tereza působí jako předsedkyně 
třídy a školního parlamentu. Dokáže zorgani-

zovat akce pro ostatní, zapojuje se do přípravy 
soutěží pro mladší spolužáky. Jejími velkými 
koníčky jsou fotografování a literatura. Sama 
dokáže napsat pěkný příběh, a proto se každo-
ročně úspěšně zúčastňuje literárních soutěží. 
Ráda řeší také různé matematické hříčky a hla-
volamy, opakovaně se zúčastňuje Mezinárodní 

vědecké olympiády z matematiky a šifrovací soutěže s názvem Technoplaneta. 
Protože Tereza miluje cestování a jejím životním snem se stala práce na letišti, 
rozhodla se studovat na střední škole dopravní.

Vojtěch Andrš
6. ročník 
Škola Kavčí hory,
Praha 4, K Sídlišti 840   

Tereza Kanoute9. ročník 
Základní škola
a Mateřská škola,
Praha 4, Mendíků 1

6

1. ročník, rok 2009
ZŠ Bítovská: Petr Půlpán, Tereza Bassová; 
ZŠ Filosofská: Anna Davidová, Veronika Hleno-
vá; ZŠ Horáčkova: Jan Hrach, Barbora Kutilová; 
ZŠ U Krčského lesa: Jan Vláčil, Nozomi Kiribu-
chi; ZŠ Jeremenkova: David Ulvr, Ferdinand 
Havlík; ZŠ Jílovská: Radim Homolka, Ondřej 
Hübsch; ZŠ Jižní: Filip Bialas, Nela Kýrová; 
ZŠ Kavčí hory: Barbora Zdobnická, Vojtěch Ka-
nát; ZŠ Křesomyslova: Martin Moravec, Bulga 
Kikeeva; ZŠ Mendíků: Lucie Žížalová, Marek 
Nikolič; ZŠ Na Chodovci: Jakub Palus, Jan 
Palounek; ZŠ Na Líše: Tereza Matysová, Lucie 
Hartmanová; ZŠ Na Planině: Zora Novotná, 
Václav Hodina; ZŠ Nedvědovo nám.: Jan Ho-
lomek, Dominika Bachmanová; ZŠ Ohradní: 
Jakub Filip, Lucie Šourová; ZŠ Plamínkové: Ka-
rolína Savincová, Jan Choutka; ZŠ Poláčkova: 
Tereza Čapková, Petr Novák; ZŠ Sdružení: Adam 
Šebek, Tereza Kanoute; ZŠ Školní: Barbora Čap-
ková, Tereza Szkatulová; ZŠ Táborská: Veronika 
Bednáriková, Karolína Kreidlová

2. ročník, rok 2010
ZŠ Kavčí hory: Tomáš Peč; ZŠ Na Planině: Zde-
něk Ptáček; ZŠ Filosofská: Jan Talaga; ZŠ Jere-
menkova: Karolína Soukupová; ZŠ Sdružení: 
Kristýna Ryšavá; ZŠ Jílovská: Robin Kryštůfek; 
ZŠ Na Chodovci: Martin Motyčka; ZŠ Jižní: 
Natálie Tomasová; ZŠ Mendíků: Eva Laštov-
ková; ZŠ Plamínkové: Kateřina Herodesová; 
ZŠ Poláčkova: Magdalena Danková; ZŠ Ohrad-
ní: To van Chien; ZŠ Horáčkova: Jakub Blažek; 
ZŠ Křesomyslova: Tereza Dvořáčková; ZŠ Na 
Líše: Eliška Vrbatová; ZŠ U Krčského lesa: Anna 
Záveská; ZŠ Nedvědovo nám: Kateřina Komár-
ková; ZŠ Školní: Ondřej Svěrák; ZŠ Bítovská: 
Petr Siegl; ZŠ Táborská: Ondřej Svoboda

3. ročník, rok 2011
ZŠ Ohradní: Ondřej Soukup; ZŠ Táborská: Te-
reza Kubová; ZŠ Nedvědovo náměstí: Barbora 
Málková; ZŠ Poláčkova: Gabriel Varša; ZŠ Ho-
ráčkova: Martin Poštulka; ZŠ Plamínkové: 
Kateřina Rýdlová; ZŠ Na Líše: Martin Kosina; 
ZŠ Jižní: Zuzana Kotrčová; ZŠ Na Planině: 
Nora Novotná; ZŠ Sdružení: Veronika Macháč-
ková; ZŠ Na Chodovci: Jennifer Enriquezová; 
ZŠ Mendíků: Eliška Štechrová; ZŠ Křesomys-
lova: Magda Machovičová; ZŠ Filosofská: Lada 
Svárovská; ZŠ Jeremenkova: Natálie Ziklová; 
ZŠ Školní: Angelina Wangová; ZŠ Kavčí hory: 
Filip Frantál; ZŠ Jílovská: Jiří Blažek; ZŠ U Krč-
ského lesa: Eliška Mircová; ZŠ Bítovská: Tereza 
Sieglová

4. ročník, rok 2012 
ZŠ Sdružení: Čeněk David; ZŠ Jižní: Lenka 
Široká; ZŠ Poláčkova: Jiří Červený; ZŠ Jere-
menkova: Štěpán Šafránek; ZŠ Mendíků: Anna 
Bláhová; ZŠ Na Chodovci: Martin Toman; ZŠ Bí-
tovská: Vojtěch Čmelík; ZŠ Táborská: Thi Hai 
Yen Hoang; ZŠ Křesomyslova: Tomáš Capouch; 
ZŠ Nedvědovo náměstí: Anna Singerová; ZŠ Jí-
lovská: Markéta Plešková; ZŠ Ohradní: Jan 
Vorel; ZŠ Školní: Rozálie Vlachová; ZŠ U Krč-
ského lesa: Daniel Stehlík; ZŠ Plamínkové: Ka-
teřina Boušková; ZŠ Kavčí hory: Emma Tůmová; 
ZŠ Horáčkova: Iva Benešová; ZŠ Na Planině: 
Markéta Novotná; ZŠ Na Líše: Štěpán Švarc; 
ZŠ Filosofská: Karolína Kotalová
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Tadeáš Hodík
9. ročník 

Základní škola
a Mateřská škola,
Praha 4, Sdružení 1080

Filip Bruckner
4. ročník 

Základní škola
U Krčského lesa,
Praha 4, Jánošíkova 1320 

Kateřina Krupičková 8. ročník
Základní škola,
Praha 4, Školní 700

Patří k velmi pečlivým, snaživým, důsledným 
a zodpovědným žákům. K jeho největším 

koníčkům patří zvířata. Již řadu let ve svém 
volném čase vypomáhá zdarma jako dobrovolník 
v ZOO Praha. Svůj výtvarný talent spojil s tímto 
koníčkem. Jeho obrázek totiž zvítězil v soutěži 
a přispěl k záchraně zvířat. Jiná jeho kresba byla 
zveřejněna v časopisu, který vydává právě ZOO 
Praha. Tadeáš měl již dokonce dvě své vlastní 
výstavy. V nedávné době vyhrál literární soutěž 
a biologickou olympiádu. Jeho zájmy jsou velmi 
ušlechtilé. Má být na co pyšný, ale rozhodně to 
nedává znát.

Filip je úspěšný sportovec. V létě se 
věnuje cyklistice a v zimě lyžování. 

Patří k oblíbeným dětem jak mezi 
spolužáky, tak učiteli, ke kterým je 
vstřícný a rád jim pomáhá.

Kačka se věnuje rozvoji svého výtvarného talentu. 
Její výtvarné vlohy se snažíme podporovat, 

aktivně se tedy podílí na propagaci školy, kreslí, 
navrhuje propagační materiály, plakáty, pozvánky, 
PF… apod. Od minulého roku spolupracuje s Úřadem 
městské části Praha 4, kde se také podílí na propa-
gačních materiálech: návrh na billboard, kalendář, 
pozvánky, letáčky apod. Vedle kreslení je její velkou 
zálibou biologie. Pravidelně se účastní přírodověd-
ných soutěží a v letošním školním roce, stejně tak jako v tom minulém, 
         se jí podařilo postoupit do krajského kola biologické olympiády.

Jana pracuje ve školním sběrovém týmu 
a pomáhá při zajištění školních i třídních 

akcí – například při sbírce peněz, které naše 
třída dává na zajištění školní docházky afrického 
chlapce Sékouby. Jana hraje na klavír a na podzim 
vyhrála školní kolo sportovní soutěže OVOV. Peče 
také luxusní dorty. Třeba zlomky jsme se v hodině 

matematiky učili krájením dortu, který upekla. Je kamarádská, 
upřímná, přívětivá a vtipná. Hodně rády ji mají také mladší děti, 
   hlavně prvňáci.

Jana Wolfová9. ročník 
Základní škola,
Praha 4, Táborská 45

Společná fotografi e prvních laureátů ocenění 
„Dělám víc než musím“ z roku 2009. 
Uprostřed druhé řady stojí Ivana Staňková, 
iniciátorka projektu.

Jak se rodila
tradice 
Ten čas utíká jako voda. Letos se už po-
deváté udělují dětem ze škol MČ Praha 4 
ocenění za to, že dělají víc, než musí. 
Právě aktivních dětí všech věkových sku-
pin si ke konci školního roku 2008/2009 
všimla tehdejší zástupkyně starosty pro 
školství a sociální oblast Ivana Staňková 
a lidé z jejího okolí. K podstatě soutěže 

říká: „Chceme podpořit každého, kdo 
nemá klapky na očích a špunty v uších, 
každého, kdo pozitivně vnímá své okolí 
a snaží se přispět svojí troškou do toho 
soukolí, kterému se říká občanská spo-
lečnost.“ V prvním ročníku bylo šerpou, 
pamětním listem a dárkem odměněno 
čtyřicet výjimečných žá ků základních 
škol z Prahy 4. Byla mezi nimi například 
dívka, která zachránila život spolužačce, 
jiná, která je vítězkou mnoha mezinárod-
ních klavírních soutěží, další, která vydá-
vá školní komiks, nebo Japonka, z níž se 
v Praze stala reprezentantka v ženském 
hokeji. A současný radní pro oblast škol-
ství a mládeže Jaroslav Míth, který štafe-
tu soutěže převzal v roce 2014, dodává: 
„Děti jsou všímavé a bezprostřední, do-
kážou velmi rychle re agovat a napnout 
síly, když o něco jde. Nemusí přitom jít 
o bůhví jak rozsáhlé projekty. Stačí jejich 
vlastní píle nebo když jim pomohou spo-
lužáci nebo učitelé. To potvrzují ostatně 
vítězové všech devíti ročníků našeho 
projektu.“

Svatopluk Jedlička

Dělám víc, než musím 2017

Ve foyeru Nuselské radnice na všechny čekalo čerstvé ovoce a výborný domací štrůdl.

li ý ži ý dů l d ý

Dělám víc, než musím 2017 – ocenění žáci

Foto na závěr
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sport

Praha 4 hostí republikové stromolezení

V sobotu 19. srpna se v parku Jezerka pod záštitou zástupce starosty Zdeňka Kováříka (ODS) usku-
teční 17. ročník mistrovství České republiky ve stromolezení. Jednotlivé soutěžní disciplíny napodo-
bují každodenní pracovní úkoly stromolezců. První z nich je instalace lana do koruny stromu tak, 
aby mohl pracovník na strom bezpečně vylézt. Druhá a třetí disciplína napodobuje dva nejběžnější 
způsoby výstupů stromolezců do koruny. Jde o jištěný šplh po laně a také rychlostní výstup po vět-
vích. Další, čtvrtou disciplínou, je takzvaná práce v koruně stromu, závodníci se při této disciplíně 
pohybují až na samých koncích větví a skáčou z jedné strany stromu na druhou, aby co nejrychleji 
splnili úkoly, které jsou v koruně rozmístěny. Pátou disciplínou je simulace záchrany zraněného. 
Součástí akce bude také doprovodný program. „Jsem velice rád, že se špičkoví stromolezci do naší 
městské části rádi vrací. Věřím, že závody budou mít stejně vysokou úroveň jako v roce 2014, kdy 
Praha 4 hostila 14. ročník,“ přeje si Zdeněk Kovářík. (red)

Běh pro olympiádu
Základní škola Jitřní hostila Olympijský běh 
základních škol Prahy 4, kterým se připojila 
k mezinárodní oslavě Olympijského dne. 
Soutěžícím fandila a vítězům medaile předa-
la zastupitelka MČ Praha 4 Lucie Michková 
(ODS).

na písku padaly góly
Víkend 9.-11. června se ve Žlutých lázních nesl 
v rytmu koncertů a především turnaje v plážové 
házené. V něm se představily světové reprezen-
tační beachhandballové týmy, připravující se na 
letošní mistrovství Evropy.

Štafeta bavila tisíce lidí
Městská část Praha 4 vyslala své zástupce včetně 
starosty do pražské Stromovky, kde se konal 
štafetový běh O2 Pražská štafeta 4x5. Dva dny 
plné sportovních výkonů v pohodové atmosféře 
navnadily na 8000 tisíc běžců.

nadšení z fotbalu
Velké sportovní výkony a nadšení, které by 
mohl závidět nejeden sportovec, zavládly v ZŠ 
Bítovská při turnaji mateřských škol ve fotba-
lu. Dohromady se zúčastnilo několik desítek 
malých nadějných sportovců.

Připravuje se
Víkend 23.–24. září, park Na Pankráci: 
KAVKY 4 SPORT aneb sportujeme s Prahou 4.

Kde jsou nejlepší plavci?
Pod záštitou zástupce starosty MČ Praha 4 
Zdeňka Kováříka (ODS) se v Podolí konal zá-
vod s účastí českých, ale i zahraničních plavců 
z Polska, Maďarska či Mongolska. V počtu 
medailí s přehledem zvítězila škola Nedvědovo 
náměstí.

Běh pro Thomayerku
V úterý 13. června se konal za podpory MČ 
Praha 4 již podruhé Běh pro Thomayerku. Vý-
těžek z akce bude použit na projekty dobrovol-
nického centra, které již 11 let působí 
v Thomayerově nemocnici.

Krátce

Longboardové zá-
vody pro odvážné
Za krásného počasí si na 
pumptrackové dráze  
v A-parku poměřili od-
vážní jezdci svou rychlost 
a zdatnost, kterou budou 
jistě potřebovat do nad-
cházející závodní sezony. 
(red)

Na Primátorkách se rado-
val VK Blesk
Ve dnech 2. až 6. června proběhl 
tradiční 104. ročník pražských 
Primátorek. Vítězný pohár starosty 
Prahy 4 závodu osem starších žákyň 
převzaly z rukou zástupce starosty 
Zdeňka Kováříka (ODS) veslařky 
z domácího veslařského klubu 
Blesk. (red)

Rychlé míčky svištěly 
v Krči
V termínu od 6. do 11. června 
proběhl Pohár CEB, který patří 
k nejkvalitnějším mítinkům v celé 
Evropě. Turnaj, který spolupořá-
dal krčský baseballový a softbal-
lový klub EAGLES Praha, pod-
pořila i MČ Praha 4. Slavnostní 
nadhoz provedl zástupce starosty 
Zdeněk Kovářík (ODS). (red)
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Tadeáš Hodík
9. ročník 

Základní škola
a Mateřská škola,
Praha 4, Sdružení 1080

Filip Bruckner
4. ročník 

Základní škola
U Krčského lesa,
Praha 4, Jánošíkova 1320 

Kateřina Krupičková 8. ročník
Základní škola,
Praha 4, Školní 700

Patří k velmi pečlivým, snaživým, důsledným 
a zodpovědným žákům. K jeho největším 

koníčkům patří zvířata. Již řadu let ve svém 
volném čase vypomáhá zdarma jako dobrovolník 
v ZOO Praha. Svůj výtvarný talent spojil s tímto 
koníčkem. Jeho obrázek totiž zvítězil v soutěži 
a přispěl k záchraně zvířat. Jiná jeho kresba byla 
zveřejněna v časopisu, který vydává právě ZOO 
Praha. Tadeáš měl již dokonce dvě své vlastní 
výstavy. V nedávné době vyhrál literární soutěž 
a biologickou olympiádu. Jeho zájmy jsou velmi 
ušlechtilé. Má být na co pyšný, ale rozhodně to 
nedává znát.

Filip je úspěšný sportovec. V létě se 
věnuje cyklistice a v zimě lyžování. 

Patří k oblíbeným dětem jak mezi 
spolužáky, tak učiteli, ke kterým je 
vstřícný a rád jim pomáhá.

Kačka se věnuje rozvoji svého výtvarného talentu. 
Její výtvarné vlohy se snažíme podporovat, 

aktivně se tedy podílí na propagaci školy, kreslí, 
navrhuje propagační materiály, plakáty, pozvánky, 
PF… apod. Od minulého roku spolupracuje s Úřadem 
městské části Praha 4, kde se také podílí na propa-
gačních materiálech: návrh na billboard, kalendář, 
pozvánky, letáčky apod. Vedle kreslení je její velkou 
zálibou biologie. Pravidelně se účastní přírodověd-
ných soutěží a v letošním školním roce, stejně tak jako v tom minulém, 
         se jí podařilo postoupit do krajského kola biologické olympiády.

Jana pracuje ve školním sběrovém týmu 
a pomáhá při zajištění školních i třídních 

akcí – například při sbírce peněz, které naše 
třída dává na zajištění školní docházky afrického 
chlapce Sékouby. Jana hraje na klavír a na podzim 
vyhrála školní kolo sportovní soutěže OVOV. Peče 
také luxusní dorty. Třeba zlomky jsme se v hodině 

matematiky učili krájením dortu, který upekla. Je kamarádská, 
upřímná, přívětivá a vtipná. Hodně rády ji mají také mladší děti, 
   hlavně prvňáci.

Jana Wolfová9. ročník 
Základní škola,
Praha 4, Táborská 45

Společná fotografi e prvních laureátů ocenění 
„Dělám víc než musím“ z roku 2009. 
Uprostřed druhé řady stojí Ivana Staňková, 
iniciátorka projektu.

Jak se rodila
tradice 
Ten čas utíká jako voda. Letos se už po-
deváté udělují dětem ze škol MČ Praha 4 
ocenění za to, že dělají víc, než musí. 
Právě aktivních dětí všech věkových sku-
pin si ke konci školního roku 2008/2009 
všimla tehdejší zástupkyně starosty pro 
školství a sociální oblast Ivana Staňková 
a lidé z jejího okolí. K podstatě soutěže 

říká: „Chceme podpořit každého, kdo 
nemá klapky na očích a špunty v uších, 
každého, kdo pozitivně vnímá své okolí 
a snaží se přispět svojí troškou do toho 
soukolí, kterému se říká občanská spo-
lečnost.“ V prvním ročníku bylo šerpou, 
pamětním listem a dárkem odměněno 
čtyřicet výjimečných žá ků základních 
škol z Prahy 4. Byla mezi nimi například 
dívka, která zachránila život spolužačce, 
jiná, která je vítězkou mnoha mezinárod-
ních klavírních soutěží, další, která vydá-
vá školní komiks, nebo Japonka, z níž se 
v Praze stala reprezentantka v ženském 
hokeji. A současný radní pro oblast škol-
ství a mládeže Jaroslav Míth, který štafe-
tu soutěže převzal v roce 2014, dodává: 
„Děti jsou všímavé a bezprostřední, do-
kážou velmi rychle re agovat a napnout 
síly, když o něco jde. Nemusí přitom jít 
o bůhví jak rozsáhlé projekty. Stačí jejich 
vlastní píle nebo když jim pomohou spo-
lužáci nebo učitelé. To potvrzují ostatně 
vítězové všech devíti ročníků našeho 
projektu.“

Svatopluk Jedlička

Dělám víc, než musím 2017

Ve foyeru Nuselské radnice na všechny čekalo čerstvé ovoce a výborný domací štrůdl.

li ý ži ý dů l d ý

Dělám víc, než musím 2017 – ocenění žáci

Foto na závěr

2017 Delam vic nez musim sazba A4 8 pg final oprava.indd   8 27/06/17   17:44
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historie

V
 roce 2017 si připomínáme řadu událostí 
celostátního i místního významu. Uplynu-
lo 155 let od založení tělocvičné organi-
zace SOKOL dne 16. února 1862, spojené 

vždy s bojem za samostatnost, národní uvědomě-
ní a proti národnostnímu útlaku, a 2. července si 
připomeneme 100 let od bitvy u Zborova,  
kde se vyznamenali českoslovenští legionáři.  
10. září 1927 byla založena TJ Sokol Spořilov, Roz-
tyly a před 80 lety (29. června 1937) byl slavnostně 

odhalen na Roztylském náměstí na Spořilově po-
mník Hrdinům od Zborova. Vzpomeneme s úctou 
na 80. výročí úmrtí prezidenta T. G. Masaryka dne 
14. září 1937.  
Náš první prezident prohlásil v roce 1922 o legio-
nářích: „Zborovem zahájili jsme svou vojenskou 
akci, která nás postavila na roveň národům bojují-
cím. V době, kdy celý svět byl v poli, nemohli jsme 
se omezit na deklamace. A také vliv naší armády 
na politiku doma byl velký a jistě rozhodující. 

Vděčná paměť bratřím zborovským, padlým 
i živoucím!“ K připomenutí těchto výročí a pro 
zachování jejich odkazu příštím generacím jsme 
oslovili několik osobností, aby nám sdělili svůj 
osobní pohled na význam Zborova a na odkaz díla 
Tomáše Garrigue Masaryka dnešku. Protože roz-
sah Tučňáku je omezený, všechny názory a plné 
texty najdou zájemci na www.sporilov.info.

Vladimír Prchlík, čestný občan Prahy 4, 
Sbor pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova

Bitva u Zborova a československý stát 

Jaký je váš pohled na význam Zborova 
a osobu T. G. Masaryka?

Adéla Gjuričová, členka Rady městské části Praha 4
T. G. Masaryk jistě nebyl bez chyby. Aby prosadil 
založení Československa a udržel jeho demokra-
tické zřízení, musel určitě přistupovat na drsné 
kompromisy. Ale zůstal člověkem, který pro 
mnohé občany Československa fungoval jako 
vzor: vzor vzdělanosti, rozmyslu i mravního vě-
domí. Někým takovým – a to přes to všechno, co 
o slabinách první republiky dnes víme – může být 
i pro nás. A to není na politika vůbec málo.

Jiří Filip, tajemník Československé obce legionářské
Bitvou u Zborova se naplno otevřela možnost 
vstupu Čechů a Slováků ze zajateckých táborů 
do československých jednotek v Rusku. Byl dán 
základ významné vojenské síle, která ve víru 
dalších události získala své pevné místo nejen 
v boji za samostatný stát, ale také v moderních 
dějinách Ruska a de facto i v dějinách světo-
vých. Zborov byl ale důležitým signálem i pro 
zbytek tehdejšího světa.

Anna Hogenová, Česká obec sokolská
T. G. Masaryk věděl něco, co současní politici 
ani netuší, byl „a great man of Europe“, znal 
celek bez marga, který není předmětem 
k popisu. Viděl Evropu jako ucelenost a jed-

noduchost, on neměl jen znalosti, ty má dnes 
kdekdo, ale on bytostně rozuměl lidem, znal 
evropskou spiritualitu, nikoli jen politické 
významy. Rozuměl světu v jednom rázu, to 
jsou ty celky, o kterých píše Jan Patočka, 
o kterých vždy psal J. A. Komenský. Sledoval 
to, co bylo nevyhnutelné, a směřoval vždy ve 
svém myšlení k tomu, co bylo jednoduché. 
Byl ponořen do věci, které věřil a pro niž žil. 
V tom se podobal Sókratovi. Jeho život a slova 
jsou tímtéž, o kterém současném politikovi 
můžeme říci něco podobného?

Jaroslav Láník, zástupce ředitele historicko-do-
kumentačního odboru Vojenského historického 
ústavu v Praze
Bitva u Zborova své místo v české historické 
paměti získala nikoliv pro svůj rozsah či pro 
velikost ztrát. Stala se událostí, které slovy Karla 
Čapka postupem doby nabývají zvláštní a skoro 
symbolické hodnoty. Zaslouženě proslulý bojo-
vý úspěch Československé střelecké brigády 
z 2. července 1917 pro čs. odboj znamenal ne-
smírný politický kapitál. Představitelé Českoslo-
venské národní rady jej využívali při složitých, 
náročných a zdlouhavých jednáních s předsta-
viteli dohodových mocností jako doklad válečné 
aktivity Čechoslováků. Odtud plynul stěžejní 
argument Tomáše Garrigua Masaryka, že Zboro-
vem jsme se stali národem bojujícím.

Vratislav Preclík, Masarykovo demokratické hnutí
Bitva u Zborova změnila strategii našich legií. 
Bylo to nejen první bojové nasazení, ale také 
slavné vítězství. Masaryk, který bitvu sledoval 
pomocí válečných vývěsek a telegramů, byl jako 
uznávaný vrchní velitel našich vojsk oceněn 
ruským velením. Přesvědčil také Alexandra 
Fjodoroviče Kerenského a legie se mohly rozši-
řovat plným tempem. Další úspěchy legií dovedl 
Masaryk obratně využít při jednáních v Americe 
se státním tajemníkem Lansingem i prezidentem 
Wilsonem o vzniku samostatného státu.

Iva Ritschelová, předsedkyně Českého statistic-
kého úřadu
Málokterý politik, málokterá autorita má pro čes-
ký stát tak nepřehlédnutelný význam jako Tomáš 
Garrigue Masaryk. Mí prarodiče mi o prvním čes-
koslovenském prezidentovi mnohokrát vyprávěli. 
Byl to vizionář, jenž svými idejemi o nové Evropě 
určil budoucnost české svébytnosti jako národa 
a jenž položil stabilní základy samostatného 
československého státu. Byl mravním vzorem se 
silnými demokratickými a humanistickými posto-
ji, významným filosofem s vírou ve vědu. U nás 
doma se o TGM hovořilo hodně v souvislosti 
s legiemi, v nichž dědeček bojoval. Právě Masaryk 
totiž inicioval za účelem podpory myšlenky vzni-
ku nezávislého státu založení československých 
legií v Rusku, Itálii a Francii.

Českoslovenští legionáři z ruské fronty. Zcela vlevo nahoře spořilovský
občan Josef Šíp. Foto: Archiv SOP Zborov

Zdeněk Burian: Bitva u Zborova 1917. U Zborova poprvé od bitvy na Bílé 
hoře v roce 1620, po téměř třech stech letech, bojovalo samostatné české 
vojsko jako celek pod svými prapory a za svobodu své vlasti, která tehdy 
byla ve svazku habsburské rakousko-uherské říše.

Anketa
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Informace k volbám 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

V
olby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se 
konají ve dvou dnech, v pátek 20. října začíná hlasování ve 
14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin a v sobotu 21. října začíná 
hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. Voličem je státní 

občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let a není u něj překážka ve výkonu volebního práva, tj.  
a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany 
zdraví lidu nebo b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. 

Změny ve volebních okrscích
Starosta MČ Praha 4 stanovil v důsledku zvýšení počtu voličů o jednu třeti-
nu pro volby v MČ Praha 4 navýšení počtu volebních okrsků z dosavadního 
počtu 131 volebních okrsků na 132, které jsou označeny číselnou řadou, 
volební okrsek č. 4001 – č. 4132. 
K tomuto trvalému navyšování docházelo ve volebním okrsku č. 4129 (nachá-
zející se na katastrálním území Hodkovičky), proto byl rozdělen na volební 
okrsek č. 4129 a volební okrsek č. 4131, a původní volební okrsky č. 4130  
a č. 4131 byly přečíslovány na volební okrsek č. 4131 a volební okrsek č. 4132.
Volební okrsky č. 4007, č. 4009, č. 4010 a č. 4011, u kterých byly volební míst-
nosti umístěny v Obchodní akademii se sídlem Praha 4 - Nusle, Svatoslavova 
č. 333/4, byly přemístěny v důsledku rekonstrukce následovně: volební okrs-
ky č. 4007, č. 4009 a č. 4010 budou mít volební místnosti umístěné v budově 
Úřadu MČ Praha 4 - Nusle Táborská 500/30 a volební okrsek č. 4011 bude mít 
volební místnost v Základní škole Praha 4 - Michle, Medníků 1000/2.
K další změně došlo u volebního okrsku č. 4024, jehož původní volební 
místnost byla v Literární akademii Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 420/54. 
V důsledku technických úprav v tomto objektu bylo rozhodnuto, že volební 
místnost bude přemístěna do budovy Gymnázia Praha 4 - Nusle, Na Vítězné 
pláni 1160/1, neboť tento volební okrsek se nachází nejblíž k tomuto 
gymnáziu. Volební okrsky č. 4025 a č. 4026 zůstávají nadále v Literární 
akademii, Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 420/54. 
K poslední změně došlo u volebního okrsku č. 4083. Původně byla volební 
místnost umístěna ve Střední škole a Mateřské škole Aloyse Klara, Praha 4 - 
Krč, Vídeňská 756/28 spolu s volebním okrskem č. 4081, ale v důsledku 
technických změn (snížení počtu vhodných prostor) je v této škole umístěn 
pouze volební okrsek č. 4081 a volební okrsek č. 4083 bude mít volební míst-
nost v objektu Dětské integrační centrum a mateřská škola, s.r.o. Praha 4 - Krč, 
Hurbanova 1285/14.
Voliči samozřejmě budou o těchto změnách informováni speciálním 
letáčkem, který obdrží společně s hlasovacím lístkem do svých domovních 
schránek nejpozději tři dny před volbami, a dále tato informace byla již 
zveřejněna na úřední a elektronické desce a na webových stránkách ÚMČ 
Praha 4: „informace o počtu a sídle volebních okrsků v MČ Praha 4 pro volby 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané dne 20. a 21. října 2017“.

Přihlaste se do okrskových volebních komisí!
Znovu se obracíme na širokou veřejnost, která má možnost zapojit se do 
práce v okrskových volebních komisích (dále jen „OVK“), kterých na území 
MČ Praha 4 je celkem 132. Ti, kteří se chtějí skutečně aktivně podílet na 
práci v OVK a splňují podmínky budoucího člena OVK tj. členem OVK může 
být státní občan České republiky,
a) který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,
b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva,
c) který není kandidátem pro volby do PS PČR.
Čitelně vyplněnou přihlášku, kterou získáte na www.praha4.cz nebo v infor-
mačních centrech MČ Praha 4, musíte podat s označením „VOLBY“ s požado-
vanou přílohou nejpozději:
a) osobně do 20. září 2017 do 16.00 hodin pracovníkům odboru správních 
agend na Úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b (dále jen „OSA“), vpra-
vo od podatelny (přes přepážku „Informace OSA“), tel. č. 261 192 644, 
b) odeslat na e-mail volby@praha4.cz,

c) osobně do 19. září 2017 předat v informačních kancelářích MČ Praha 4,
d) odeslat na adresu: Úřad MČ Praha 4, odbor správních agend, Antala 
Staška 2059/80b., tak, aby OSA byla doručena nejpozději 20. září 2017 
do 16.00 hodin. (red)

sídlo volebního okrsku číslo volebního okrsku počet voleb-
ních okrsků

Základní škola, Nusle, Táborská 421/45 4001, 4002, 4003, 4005, 4006 5
Úřad MČ Praha 4, Nusle, Táborská 500/30 4004, 4007*), 4008, 4009*), 4010*) 5
*) změna sídla (původně Obchodní akademie, 
Nusle, Svatoslavova 333/4) 
Základní škola, Michle, Mendíků 1000/2 4011*), 4012, 4032, 4033, 4034 5
*) změna sídla (původně Obchodní akademie, 
Nusle, Svatoslavova 333/4) 
Základní škola, Nusle, Sdružení 1080/2a 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 

4018, 4019
7

Mateřská škola Táborská, Nusle, Táborská 122/19 4020 1
Gymnázium, Nusle, Na Vítězné pláni 1160/1 4021, 4022, 4023, 4024*) 4
*) změna sídla (původně Literární akademie, 
Nusle, Na Pankráci 420/54) 

 

Literární akademie, Nusle, Na Pankráci 420/54 4025, 4026 2
Základní škola, Nusle, Plamínkové 1593/2 4027, 4028, 4029, 4030, 4031 5
Základní škola, Michle, Ohradní 1366/49 4035, 4036, 4037, 4038, 4039 5
Základní škola, Michle, Na Líše 936/16 4040, 4041, 4042, 4043 4
Gymnázium, Michle, Budějovická 680/17 4044, 4045, 4046, 4078, 4079 5
Základní škola, Michle, Bítovská 1246/1 4047, 4048, 4049 3
Základní škola, Záběhlice, Na Chodovci 2700/54 4050, 4051, 4052, 4053 4
Gymnázium, Záběhlice, Postupická 3150/4 4054, 4055, 4056, 4057, 4058 5
Základní škola, Záběhlice, Jižní IV. 1750/10 4059, 4060, 4061, 4062, 4063 5
První jazyková základní škola, Krč, Horáčkova 1100/14 4064, 4065, 4066, 4067, 4068 5
Základní škola, Krč, Poláčkova 1067/3 4069, 4070, 4071, 4072, 4073, 4074 6
Základní škola, Krč, Na Planině 1393/13 4075, 4076, 4077 3
Thomayerova nemocnice, pavilón A 1, Krč, 
Vídeňská 800

4080 1

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Praha 4, 
Krč, Vídeňská 756/28

4081 1

Základní škola U Krčského lesa, Krč, Jánošíkova 
1320/2

4082, 4084, 4085, 4086, 4087, 
4088, 4089, 4090 

8

Dětské integrační centrum a mateřská škola, s.r.o. 
Praha 4, Krč, Hurbanova 1285/14

4083*) 1

*) změna sídla (původně Střední škola a Mateřská 
škola Aloyse Klara, Praha 4, Krč, Vídeňská 756/28)
Kulturní dům TEMPO, Lhotka, Vzdušná 564/8 4091, 4094 2
Mateřská škola Alšovy sady, Lhotka, Na Větrově 
1022/22

4092, 4093 2

Základní škola, Braník, Filosofská 1166/3 4095, 4096, 4128 3
Základní škola, Podolí, Nedvědovo náměstí 140/13 4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 

4102, 4103
7

Základní škola Jeremenkova, Braník, Gončaren-
kova 1003/29

4104, 4105, 4109, 4110 4

Škola Kavčí hory, Podolí, K Sídlišti 840/2 4106, 4107, 4108 3
Střední škola technická, Krč, Zelený pruh 1294/52 4111, 4112 2
Základní škola, Braník, Školní 700/5 4113, 4114, 4116, 4118 4
Mateřská škola Trojlístek, Braník, Bezová 1592/4 4115, 4117 2
Základní škola, Hodkovičky, Jitřní 185/6 4119, 4121, 4129, 4130, 4131 5
Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o., 
Braník, Vrbova 1233/34

4120 1

Základní škola, Braník, Jílovská 1100/16 4122, 4123, 4124, 4125, 4126, 4127 6
Úřad MČ Praha 4, Krč, Antala Staška 2059/80b 4132 1

informace o počtu a sídle volebních okrsků v MČ Praha 4 

servis
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NOVÉ 
OČNÍ CENTRUM
ve Vaší blízkosti

ORDINACE 
OČNÍHO  
LÉKAŘE

Oční ordinace MUDr. Evy Magyarové přestěhována!
Nově na adrese: Oční centrum LENSI • Novodvorská 434, Praha 4

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY, KRÁTKÉ OBJEDNACÍ TERMÍNY
oční vyšetření, předpisy brýlí, oční optika, estetická chirurgie

Tel.: 732 705 579

Lensi
o č n í  c e n t r u m

lensi reklama.indd   1 23.6.2017   9:38:47
SC-371129/02

w w w . A T Z I J I D U C H O V E M U Z I K A L . c z

Hrají: J. Langmajer, Ch. Poullain, V. Kratina, D. Gránský, P. Vraspírová, R. Genzer, M. Suchánek,  
A. Gondíková, J. Korn, R. Vojtek, D. Batulková,  V. Kopta, J. Dulava, H. Holišová, I. Korolová a další...

ZNÁMÉ PÍSNĚ JAROSLAVA UHLÍŘE A ZDEŇKA SVĚRÁKA

Hlavní partneřiGenerální partner Generální mediální partner

DERNIÉRY 4. A 5.11. V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA
POSLEDNÍCH 23 PŘEDSTAVENÍ!

SC-370003/101

Partner 
muzikálu

Generální partner 
muzikálu

scénář
S A G VA N  T O F I

H U D E B N Í  D I VA D L O  K A R L Í N 
ve  spoluprác i  s  T WO MEN PRODUCTION

uvádí

Těšíme se na vás v září! 
Vstupenky již dnes na www.hdk.cz!

www.hdk.cz

Nase Praha_92x63_CasRuzi.indd   1 05.06.17   15:27

SC-370093/56

PREMIÉRA
 ŘÍJEN 2016

Uváděno na základě exkluzivní smlouvy s Music � eatre International. www.MTIshows.com

NOVÝ HIT

AUTORA 

MUZIKÁLU

CARMEN!

LIBRETO 
IVAN 

MENCHELL

TEXTY

DON 
BLACK

HUDBA

FRANK 
WILDHORN

AMERICKÝ MUZIKÁL

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

www.hdk.cz

Uváděno na základě exkluzivní smlouvy s Music � eatre International. www.MTIshows.com

MENCHELL BLACK WILDHORN

OPĚT V ZÁŘÍ 2017 

VSTUPENKY JIŽ DNES!

Nase Praha_92x63_B&C.indd   1 03.05.17   13:39

SC-370093/57
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SC-362669/07

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

SC-362610/07
SC- 362722/07

SC-370144/06

ODHADY NEMOVITOSTÍ
Ing. Šárka Stuchlíková-soudní znalec
tel.: 602 581 122        www.znalec.f-m.cz

4,4 x 2,0 cm

SC-370322/05

REKONSTRUKCE KOUPELEN 
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace a konzultace zdarma.
Tel. 777 317 278

SC-362719/07

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

SC
-3

32
42

1/
02

Firma Š + M

Stepan-Mollay_44x30  5.2.2014 11:

SC-362702/07

Sekání trávy
Čištění pozemků

Stříhání živého plotu 
Vertikutace

Tel.: 724 006 275
SC-362725/07 SC- 362727/07

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

 Bezpečnostní třída RC2 až RC3. Ocelové 
žebrování. Akustická izolace až 46db.

Až 14-ti bodový systém zamykaní. 
Od 14 590,-. Cena včetně zárubně, 

 

Navštivte naši prodejnu!

 

www.bpdveře.cz, tel.: 736 724 790
Žateckých 1082/9, Praha 4.

Do konce března 500 Kč sleva
po předložení tohoto inzerátu.

SC-370020/06 KAŽDÉ ÚTERÝ  
OD 16:30 NA STŘEŠE 

CENTRA 

BEZPEČNĚ DO ŠKOLY  
4. ZÁŘÍ 2017  

WWW. PLAZANOVODVORSKA.CZ 

KAŽDÉ ÚTERÝ OD 16.30

EXKURZE 
 ŽIVOT VČEL

 ZPĚT 
DO ŠKOLY

Chcete se dozvědět, jak 
funguje včelí společenstvo? 

Přihlaste se na exkurzi, kde se 
dozvíte vše, co vás zajímá.

Hledáte pro někoho  
vhodný dárek? Věnujte 
dárkové šeky v hodnotě  

200 či 500 Kč, které vám 
navíc zabalíme do stylové 

obálky! V pracovní dny 
zakoupíte na ředitelství 

centra nebo o víkendech 
na infostánku.

DÁRKOVÉ ŠEKY

SC-370029/06

SC-370148/06

Praha 4
Michelská 1005/29

602 406 106
241 433 739

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Hana Žížalová

SC-370217/05

INSTALATÉRSKÉ SLUŽBY
OPRAVY, MONTÁŽE, 
REKONSTRUKCE

Tomáš Munzar
Instalatér
608 554 617

PoPis Pracovní Pozice:
Vyhledávaní a oslovování budoucích i stávajících zákazníků, nabídka a prodej reklamy v titulu 
s největším počtem výtisků v Praze, zjišťování potřeb klientů a doporučení řešení jejich dalšího 
rozvoje pomocí našich medií. Tvorba cenových nabídek, reporting, běžná administrativa.

Požadujeme: 
Pracovitost, otevřenost, poctivost, iniciativu a samostatnost. Plné pracovní nasazení.
Ochotu neustále se vzdělávat. Radost z práce s lidmi. Prokázání bezúhonnosti, 
minimálně středoškolské vzdělání. Předchozí obchodní praxe výhodou. 
Práce na ŽL. Uživatelskou znalost práce na PC. 

nabízíme: 
Průběžné doplňování obchodních i odborných znalostí a dovedností. 
Možnost velmi atraktivního výdělku.
Možnost profesního růstu v rámci obchodní sítě i celé společnosti.
Finanční garance do začátku, bonusy, provize. 
chcete se stát členem našeho týmu?
své životopisy posílejte na e-mail: jan.cizek@ceskydomov.cz

chcete změnit svou práci a vydělávat víc?

HLEDÁME MANAŽERY INZERCE!
Jsme jedno z největších vydavatelství v České republice působící na trhu již 17 let. 

SC-370488/57

Zubní ordinace 
MUDr. Jarmily Kutinové 

je od července 2017 
přestěhována na adresu 

Hviezdoslavova 520 
Praha 4 Háje.

Telefon 241 726 925 
zůstává.

Spojení MHD: 
stanice metra C Háje 

nebo autobus 203 
stanice Poliklinika Háje.

SC-371096/01

SC-371116/02

VÝKUP AUTOMOBILŮ
VŠECH ZNAČEK
ZA HOTOVÉ

 na stavu a stáří nezáleží!
    Tel.: 604 868 055

VŠECH ZNAČEK
ZA HOTOVÉ

 na stavu a stáří nezáleží!

Pro kalkulaci, objednávku nebo rezervaci kontaktujte inzertní 
oddělení: Renáta Čížková, tel.: 777 114 473 

renata.cizkova@ceskydomov.cz
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roDina

Na sklonku dubna oslavili „kamennou“ svat-
bu manželé Eva a Václav Machovi z Krče. 
Přímo na výroční den sňatku, který reprezen-
tuje 65 roků nebo také těžko představitelných 
23 741 dnů společné pouti životem, jim na 

malou oslavu, kromě přátel a rodiny, přišla 
popřát za radnici MČ Praha 4 hodně zdraví 
a elánu do dalších let i zástupkyně starosty 
Iva Kotvová (Trojkoalice/SZ).

Dne 3. července oslaví smaragdovou svatbu 
Hana a Vladimír Rejzkovi  z Nuslí.
Všechno dobré a hodně zdraví do dalších let 
přejí přátelé.

Dne 8. července 
oslaví 96. narozeni-
ny Anna Benešovská 
z Pankráce.
Milá maminko, ba-
bičko a prababičko,  
k 96. narozeninám 
Ti přeje vše nejlep-
ší celá Tvá rozvětve-

ná rodina Benešovských.  Máme Tě moc rádi.

Dne 19. července 
oslaví 90. narozeni-
ny Marie Jandová 
z Krče.
K jejímu významnému 
dni ji spolubydlící 
přejí dobré zdraví, po-
hodu a spokojenost.

společenská rubrika

Za seniory začnou jezdit elektromobily
Ústav sociálních služeb v Praze 4 je největším poskytovatelem terénních služeb pro seniory na území 
naší městské části. Nedílnou součástí jeho činnosti je mimo jiné pravidelný rozvoz obědů pro seniory 
a zdravotně znevýhodněné osoby. V rámci modernizace poskytovaných služeb doplnil ústav svůj 
dosavadní autopark dvěma vozidla značky Nissan e-NV200. Tyto vozy s elektrickým pohonem, které 
nahradily dva vozy s dieselovým pohonem, umožní nejen snížit provozní náklady, ale také učinit 
poskytování služeb pro seniory a zdravotně znevýhodněné osoby kvalitnější a ekologičtější.
„Využití elektromobilů nám pomůže optimalizovat náklady na provoz a údržbu vozového parku. 
V rámci modernizace poskytování sociálních služeb pro seniory a zdravotně znevýhodněné osoby se 
jedná skutečně o významný krok. Chceme v této oblasti využívat moderní technologie a přístupy 
21. století. Zároveň nás velmi těší, že se nám pro tento projekt podařilo získat finanční podporu z Ná-
rodního programu životního prostředí,“ uvedl člen Zastupitelstva MČ Praha 4 Jan Schneider (Čtyřka), 
pověřený ředitel Ústavu sociálních služeb v Praze 4.
Ceníková hodnota vybraného typu vozu s elektrickým pohonem je přibližně milion korun, ale díky 
vysoutěžené ceně a dotaci z Národního programu Životního prostředí se náklady na pořízení jednoho 
vozu dostaly pod 600 000 Kč, což odpovídá ceně vozidla se spalovacím motorem. Součástí projektu je 
také společnost Innogy, která zajišťuje osazení dobíjecích stanic pro elektrovozidla. (red)

Starosta MČ Praha 4 Petr Štěpánek a Jan Schneider, pověřený ředitel Ústavu sociálních služeb 
v Praze 4 (vlevo), převzali symbolický klíč od nových elektromobilů.  Foto: Zdeněk Kříž

Včelí úl je nové centrum pro aktivní rodiče a děti 
V červnu bylo v Nuslích otevřeno nové komunitní centrum pro rodiče a děti, které je ojedinělé svým zaměřením. 
Včelí úl je určen primárně pro ty, kteří se nacházejí ve složité životní situaci, hledají podporu a pomoc druhých 
a chtějí se aktivně zapojit do společnosti. Na léto si Včelí úl připravil zajímavé kurzy pro všechny své včeličky. 
10.-14. 7. Sportovní týden. Pohybový kurz pro děti, kde se naučí, jak správně držet tělo. Vedou hoke-
jisté Jakub Jedlička a Jiří Chaloupecký.
17.-28. 7. a 21.-25. 8. Tři týdny plné poznávání a zábavy! Pro všechny aktivní včelky jsou k dispozici 
volné vstupenky na nejzajímavější místa v Praze! Na co se těšit? Na Lanové centrum, pražskou ZOO, 
Království železnic a mnoho dalších zajímavých míst.
7.-11. 8. Týden s Montessori. Návrat s dětmi zpět v čase až do doby vzniku vesmíru a naší země. 
Vyprávění o živé i neživé přírodě. Děti od 3-5 let (bez rodičů) budou celý den v zázemí Včelího úlu 
a v péči vyškolených lektorek Montessori. 
A kde Včelí úl najdete? Adresa je: Sezimova 380/13, Nusle, tel.: 222 969 759, facebook.com/vceliul. (red)

V Podolí hledali sportovní hvězdu
Sportovní odpoledne uspořádalo Sdružení rodičů ZŠ Nedvědovo náměstí, pomohli 
starší žáci a učitelé školy i Sokol Podolí. Sportovních soutěží se zúčastnilo více než sto 
dětí, třicet nejúspěšnějších v jednotlivých kategoriích dostalo medaile a věcné ceny, 
ostatní diplomy a upomínkové předměty. Současně se představily i blízké sportovní 
kluby, u kterých si zájemci, pod vedením zkušených trenérů, mohli vyzkoušet spoustu 
zajímavých sportů. (red)
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volný čas

B
yla bájným místem i zdrojem vody pro Vy-
šehrad, byla to viniční usedlost, zahradní 
restaurace, televizní studio a dnes zde sídlí 
divadlo principála Jana Hrušínského. Tím 

vším byl dům č. p. 1451 s přilehlými pozemky. 
Tento dům, zasazený v dnešním parku Na Jezer-
ce, má bohatou, a dokonce i bájnou historii. 
Podle pověsti se v jezírku u místního pramene 
koupala kněžna Libuše. Historicky doloženou 
skutečností je, že z Jezerky byla vedena voda na 
Vyšehrad. Ve čtrnáctém století byla Jezerka ve 
vlastnictví Vyšehradské kapituly. V té době byl 
pramen upraven a původní dřevěné vodovodní 
roury nahrazeny kamennými.
V dobách Karla IV. byly na svazích v okolí tehdej-
ší Prahy zakládány vinice. Konečně i samostatné 
město Nusle mělo ve znaku vinnou révu a vinice 
stála také na místě dnešní Jezerky. Původně 
se vinice včetně usedlosti jmenovala Šustovka. 
S přestavbou na romantizující zámeček v roce 
1835 změnila i jméno na Jezerka a z této přestav-
by se dochovala známá vstupní brána.

Z experimentálního  
pracoviště je divadlo

V roce 1912 koupila polovinu usedlosti obec 
Michle a druhou polovinu Občanská záložna 

v Michli. V roce 1912 dochází k přestavbě 
budovy na zahradní restauraci. Stavbu provádí 
stavební kancelář Bohuslava Markalouse 
z Michle, na plánech je dodnes čitelný i schva-
lovací podpis tehdejšího starosty Michle pana 
Jaurise. V meziválečném období se Jezerka sta-
la slavnou zahradní restaurací, takovou menší 
sestřičkou Šlechtovy restaurace ze Stromovky. 
Po roce 1948 byla Jezerka znárodněna, v roce 

1968 převedena Československé televizi. Ta 
v ní měla experimentální pracoviště a natáčela 
zde pořady pod názvem Vysílá studio Jezerka. 
Po roce 1989 se obnovilo původní majetkové 
rozdělení – polovinu získala od státu měst-
ská část Praha 4 a druhou polovinu několik 
restituentů. Československá televize zde byla 
v nájmu až do roku 1994, poté ho ukončila 
a objekt zůstal prázdný.
Dlouholeté jednání mezi Prahou 4 a resti-
tuenty bylo částečně úspěšně zakončeno až 
po roce 2000. Městská část Praha 4 odkoupila 
zbývající polovinu budovy a přímo souvisejí-
cích pozemků a následně v letech 2003–2004 
provedla rekonstrukci budovy na divadlo. 
V roce 2004 se jednalo o dosud největší 
investiční akci Prahy 4. Tak vzniklo Divadlo 
Na Jezerce, které od té doby řídí Jan Hrušín-
ský. Část majetkového rozdělení však zůstává 
dodnes. Praha 4 vykoupila jen budovu s bez-
prostředně souvisejícími pozemky, z okolního 
parku patří městské části jen polovina a dru-
hou vlastní restituenti.
Praha 4 vznikla z několika historických obcí 
a jednoho města. Pomístní názvy se ustálily dáv-
no předtím. Takže ulici Na Jezerce a Divadlo Na 
Jezerce máme v Nuslích, zatímco restauraci Na 
Jezerce úplně jinde. (red)

Zatímco Divadlo Na Jezerce vzkvétá díky přízni diváků, blízké jezírko může už jen vzpomínat na svou slavnou historii…  Foto: Martin Dudek

Kde skončily cihly?
V roce 2004 se měla svést dešťová voda 
z okapů do staré dešťové kanalizace vedoucí 
do nedalekého jezírka. Dělníci kopali, 
kopali, ale žádnou takovou kanalizaci 
nenašli. Byl povolán projektant, ať vysvět-
lí svůj omyl. Ten však ukázal staré plány 
z roku 1974 – bylo na nich stavební povolení 
i kolaudační rozhodnutí! V archívu se našla 
i hospodářská smlouva mezi národním 
výborem a nějakou socialistickou stavební 
organizací. Dokonce i zažloutlá proplacená 
faktura se našla. Ano, bylo vyprojektová-
no, povoleno, zkolaudováno i zaplaceno, 
jen kanalizace chyběla. Pamětníci tvrdí, že 
u podzemních staveb, které nebyly vidět, to 
i takto za socialismu chodilo. Na které chatě 
jsou asi ty cihly z roku 1974?

Příběhy domů
Na Jezerce se koupala kněžna Libuše 

Spartak Praha 4 triumfoval
Atletický Přebor Prahy staršího žactva uspo-
řádal domácí Spartak Praha 4 na stadionu Dě-
kanka. Areál se tak stal v krátké době podruhé 
centrem setkání atletických nadějí, když tu 
díky vstřícnosti domácího klubu, který za-
půjčil zdarma sportoviště, nedávno proběhly 
Sportovní hry školáků v rámci soutěže OVOV. 
Přeboru se zúčastnilo 383 závodníků 
z 22 klubů a nejúspěšnějším byl Spartak Pra-
ha 4 se ziskem 23 medailí. (red)
Foto: Spartak Praha 4
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st
26. 7. – 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
27. 7. – 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

út + st
4. 7. – út
16. 8. - st

křižovatka ul. Za Skalkou č. 1593/3 x Kovriginova 15:00−15:20
ul. Zelený pruh č.1221/28 15:30−15:50
ul. Ke Krči č. 517/32 (u Dominikánského dvora - Penny Market) 16:00−16:20
křižovatka ul. Na Zemance č. 1706/5 x Na Usedlosti 16:30−16:50
křižovatka ul. Dolnokrčská č. 1966/54 x Na Staré vinici 17:00−17:20
křižovatka ul. Krčská x Tilschové č. 1082/2 17:30−17:50
křižovatka ul. U Krčské vodárny x U Habrovky 18:00−18:20
křižovatka ul. Hornokrčská x Rodvinovská 18:30−18:50

Trasa C

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 725 562 312, 725 562 318.

Mobilní sběr nebezpečného odpadu

servis

Nebezpečné odpady mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním nebezpečných 
odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení 
trvalého pobytu na území Prahy. Pražané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území měs-
ta, a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá. (red)

út + čt
4. 7. – út
17. 8. - čt

ul. Jitřní č. 185/6 (u školy) 15:00−15:20
křižovatka ul. Havlovického x Vítovcova č. 268/28 (u garáží) 15:30−15:50
křižovatka ul. Skaláků x Mikuleckého 16:00−16:20
ul. Novodvorská č. 418/145 16:30−16:50
křižovatka ul. Na Větrově x U Lesa 17:00−17:20
křižovatka ul. Višňová x Nad Havlem 17:30−17:50
křižovatka ul. Štúrova x V Štíhlách (v blízkosti křižovatky) 18:00−18:20
křižovatka ul. Pasteurova x Trnková 18:30−18:50

Trasa D

st
16. 8.−st Roztylské nám. u č. 369/32 8:00−8:20

ul. Baarova č. 360/24 (u školy) 8:40−9:00
křižovatka ul. Na Vrstvách x V Rovinách 9:30−9:50
křižovatka ul. Krčská x Tilschové č. 1082/2 10:10−10:30
křižovatka ul. Znojemská x Přímětická 10:50−11:10
křižovatka ul. Štúrova x V Štíhlách (v blízkosti křižovatky) 11:30−11:50
ul. Jitřní č. 185/6 (u školy) 12:00–12:20

Trasa E

Zpříjemněte si léto tancem
Movie dance s oblíbeným cvičitelem Vojtou 
Lackem budou od 12. 7. do 23. 8. každou 
středu (16.00 – 17.00 hod.) v Hobby centru, 
Bartákova 1200/4. Jednoduché a originální 
choreografie na písničky z filmů a pohádek 
jako je Mamma Mia, Hříšný tanec, Pomáda, 
Dracula, Tři oříšky pro Popelku, Dívka na 
koštěti, Sestra v akci, Sanitka, Step Up, Božská 
těla, Flashdance, Dreamgirls, Limonádový Joe 
a další. 
Hodina probíhá formou výuky a je určena i pro 
začínající tanečníky a tanečnice. Při písničkách, 
které všichni znáte z jednotlivých filmů, si nejen 
zatancujete, ale se i vyřádíte a zavzpomínate na 
skvělé filmy a pohádky. Info na www.stob.cz 
a na tel. 776 871 322.

Den otevřených dveří TJ Kotva Braník
V sobotu 
15. 7. od 
10.00 hod. 
se můžete 
přijít podívat, 
jak funguje 
branický 
spolek TJ 
Kotva Braník, 

U Ledáren 55, který sdružuje vodáky, seakaja-
káře, kanoepolisty, slalomáře, pěší a lyžařské 
turisty a TOMíky. Vyzkoušíte si seakajak 
nebo kanoepolo pod dohledem zkušených, 
dozvíte se, kam se chystají oddíloví turisté, 
ať pěší, vodní, či lyžařští, či jak naplnit volný 
čas vašich dětí. Občerstvení zajištěno. Info na 
tj.kotva@atlas.cz.

Do fitka se slevou
Slevu pro obyvatele Prahy 4 nabízí v červenci 
a srpnu Fitko Hanky Kynychové. Akční měsíční 
permanentky do fitness (pouze posilovna) jsou 
za 399 Kč, permanentka je platná 30 dní ode 
dne zakoupení a je nepřenosná. Fitko Hanky 
Kynychové se nachází v ulici Na Strži 40, hned 
vedle pankrácké pošty. Pro možnost zakoupení 
permanentky je nutné říci na recepci fitka heslo 
„Praha 4“.

Dětské tábory, akustické duo a Na stojáka
Příměstské tábory Sluníčka se školkou ve 
Žlutých lázních letos potrvají do 1. září. Rodiče 
mohou děti (4–11 let) přihlašovat během celého 
léta v devíti turnusech nebo na jednotlivé dny, 
vždy od pondělí do pátku (7.00-18.00 hod.). 
Děti budou využívat prostor dětského koutku 
i celého areálu. Čeká je hraní, koupání, soutěže, 
výtvarná činnost a sportování. Navštíví jezdecký 
oddíl Orion v Braníku i veslařský a kanoistický 
klub v Podolí.
Běžný návštěvníkům lázní pak posezení na 
pláži zpříjemní každý čtvrtek (19.00–21.00 hod.) 
akustické duo, které zahraje skladby na přání. 
A kdo má rád humor, nenechá si ujít zábavný 
pořad Na stojáka ve stanu za tančírnou 
(11. a 25. 7. a 15. a 29. 8., vždy od 20.00 hod.).

co, kdy a kde

Za emmou do českého Krumlova
Čestná občanka MČ Praha 4 Emma Srncová 
vás zve do Českého Krumlova na svoji jubilej-
ní výstavu ke svým 75. narozeninám. Výstava 
probíhá v českokrumlovském Klášteře klarisek, 
v seminární místnosti, do 30. září. Nejen že si 
prohlédnete ty NEJ obrazy od slavné malířky, ale 
máte i možnost si zkusit nakreslit obraz "podle 
Emmy". A budete-li s dílem spokojeni, můžete 
ho přihlásit do soutěže o nejkrásnější obraz 
podle Emmy Srncové a po zářijovém hodnocení 
samotné výtvarnice získat zajímavé ocenění. Info 
na www.klasteryck.cz. (red)
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servis

Mateřská škola, Němčická 16 (Novodvorská), 
hledá pracovnici do školní jídelny na plný 
úvazek a pracovnici do provozu na poloviční 
úvazek. Nástup od 1. září. Kontakt: tel. 
777 130 764, e-mail: ms.nemcicka@seznam.cz.
Zájemci o zaměstnání ve služebním i pracov-
ním  poměru na Úřadu práce ČR, kontaktního 
pracoviště v Praze 4, najdou vypsaná výběrová 
řízení s úplnými informacemi a požadavky 
pro výkon daných pozic (většinou sociálních 
pracovníků) na www.portal.mpsv.cz.
Mateřská škola Na Zvoničce, Podolí, hledá od 
1. září kvalifikovanou učitelku. Nástup je možný 
po dohodě i dříve. Kontakt: tel. 244 461 255, 
vyřizuje paní učitelka Ouředníčková (tel. 
723 365 563) nebo ředitelka.
Gymnázium v Praze 4 (5 min. od metra Vyše-
hrad) přijme pomocnou sílu do školní 
kuchyně od 1. října. Bližší informace na tel. 
602 549 909, 261 109 617.
MŠ Jílovská, Praha 4, hledá od září kvalifikova-
nou učitelku, možné i na zkrácený úvazek.
V případě zájmu zasílejte životopis na e-mail: 
info@msjilovska.cz. Info na tel. 241 011 881 
nebo 734 749 843. (red)

Práce

Do konce srpna je nutné zaplatit za psa!
Odbor finanční správy upozorňuje 
držitele psů, že splatnost poplatku 
za psa (u sazby 1500 Kč) 
za II. pololetí je nejpozději do 
31. srpna každého kalendářního 
roku. Poplatek je splatný bez 
vyměření předem. Složenky na 
místní poplatek se nerozesílají. 
Pokud by držitel psa nezaplatil 
poplatek včas nebo ve správné 
výši, vyměří správce poplatku 
poplatek platebním výměrem a je 
oprávněn zvýšit včas nezaplacený 
poplatek až na trojnásobek.  
Poplatek lze platit bankovním 
převodem, v informačních 
centrech nebo na poště složen-

kou typu A. Vždy je velice důležité uvádět váš variabilní symbol, který je desetimístný a začíná 
9004…… nebo 1341……. (variabilní symbol je uveden na přihlášce k místnímu poplatku ze psů 
nebo na dokladech o zaplacení z minulých let). 
Číslo účtu  pro úhradu je: 19-2000832359/0800 
Poplatek lze uhradit i přímo v pokladně ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b. Pokud  někdo 
nezná svůj variabilní symbol nebo bude-li potřebovat nějakou bližší informaci či si není jistý výší 
letošního poplatku (sleva na čipování po dobu dvou let v max. výši 350 Kč), může kontaktovat správce 
poplatku na tel. 261 192 488,  261 192 434 nebo na e-mailové adrese:  eva.sedlakova@praha4.cz  a vla-
dimira.roschlova@praha4.cz 
Každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku  (např. úmrtí psa, zaběhnutí, změna držitele psa, změna 
trvalého bydliště držitele, přiznání důchodu – pokud je jediným zdrojem příjmu, úmrtí držitele psa, přihlášení 
psa staršího 3 měsíců k místním poplatkům, přihlášení psa vyzvednutého z pražského útulku), je poplatník, 
dle obecně závazné vyhlášky č. 23/2003 §4 odst.1, povinen oznámit do 15 dnů správci poplatku. (red)

V květnu byli přivítáni starostou Petrem 
Štěpánkem a zástupkyní starosty Ivou Kot-
vovou (oba Trojkoalice/Zelení) noví občánci 
Prahy 4. Děkujeme za krásná vystoupení 
mateřským školám Matěchova, Kaplická 
a Voráčovská.
V úterý 9. května byli přivítáni: Barbora 
Hadravová, Oskar Krupník, Kateřina Dušková, 
Viktor Máša, František Vaněk, Julie Soběslavská, 
David Opekar, Sofie Kaplanová, Jan Ferjenčik, 
Žofie Plíhalová, Kristýna Nová, Mia Dušková, 
Eliana Dvořáčková, Maxim Ježek Cupák, Viktor 
Ivanov, Nikola Romanová, Filip Bořánek, Aneta 
Vacková, Tadeáš Hrachovec, Lucie Procházková 
a Kryštof Balabán.
V úterý 16. května byli přivítáni: Velen Vítek 
Blažek, Marie Prošková, Ester Chocholová, Huu 
Ha Nguyen, Michael Vopat, Ofelie Greif, Jan 
Cima, Hana Marešová, Liliana Blechová, Maxmi-
lián Macek a Matěj Kovář.
Ve středu 24. května byli přivítáni: Anežka 
Loudová, Vilém Matlocha, Václav Mlčúch, 
Radim Koneček, Petr Babiak, Jonáš Machá-
ček, Šárka Horváthová, Barbora Šveráková, 
Jakub Rosůlek, Kristina Malkovská, Tereza 
Kalbáčová, Lukáš Kybal, Dominik Hinz, 
Kristína Kowalski, Gabriela Losmanová, Nela 
Kiss, Jana Kostkanová, Edita Ficnerová a Jan 
Maliňák.
V úterý 30. května byli přivítáni: Martin 
Veverka, Lukáš Otta, Kristýna Kozáková, Jan 
Šurovský, Samantha Dědková, Jakub Škarda, 
Matěj Škarda, Viktor Misić, Eléa Petit, Daniel 
Soucha, Mia Rosalie Jahodová, František Juřena, 
Jan Kramár, Beatrice Irová, Jakub Paulis, Filip 
Ragan a Josef Svoboda. (red)

vítání nových občánků

Jak pečovat o svoje zdraví?

V přednáškách Klubu zdraví se dozvíte, jak přistupovat ke svému tělu i nemocem.
Čt 6. 7. 18.00 – 19.30 hod. KREVNÍ TLAK POD KONTROLOU ZA 30 DNÍ PŘIROZENÝM ZPŮSOBEM. 
Civilizační nemoci mají své příčinné faktory. Dnes jsou světu již známé. Pojďme společně předejít 
nemocem, které jsou z 90 % ovlivnitelné každým z nás. Vysokým tlakem trpí třetina populace. Je to 
skutečně nutné? Přednáší: Dr. David DeRose, MD, MPH, známý americký lékař, kterého v USA často 
zvou rozhlasové či televizní stanice. KLUB ZDRAVÍ Michle, Společenské centrum, Za Brumlovkou 4, 
www.zivotazdravi.cz. Vstup volný. Rezervace SMS a tel. 733 761 059.
Čt 13. 7. 18.00 – 19.30 hod. DOBRÁ ZPRÁVA PRO DIABETIKY a další potencionálně ohrožené riziko-
vými faktory civilizačních nemocí. Dobré zprávy se neslyší každý den, zvlášť, jestliže jde o tzv. neléči-
telnou nemoc. Něco se však změnilo v přístupu k této nemoci. Mohu této nemoci předejít? Mohu změnit 
svůj „osud“, jestliže nemoc již mám? Připravte se na jednoduché, avšak efektivní změny. Přednáší: Dr. 
David DeRose, MD, MPH, známý americký lékař, kterého odbornost využilo již více než 140 rozhlaso-
vých stanic pro miliony lidí. KLUB ZDRAVÍ Lhotka, Zálesí 50 (Bus z Kačerova 106, 121, 139, 196, zast. na 
znamení Sulická), www.zivotazdravi.cz. Vstup volný. Rezervace SMS a tel. 733 761 059.
Čt 24. 8. 18.00 – 19.00 hod. PĚT NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH VĚCÍ V MÉM ŽIVOTĚ. Jak se to dá zjistit? 
Proč je dobré to vědět? Hodnotíme podle reality, nebo podle ideálu? Vše pro spokojený život v pevném 
zdraví. Přednáší: Roman Uhrin, lektor a poradce zdravého životního stylu a autor mnoha knih, www.
czeden.cz. KLUB ZDRAVÍ Lhotka, Zálesí 50. Info 733 761 059, Vstupné dobrovolné. (red)

v Praze 4 přibude od podzimu nová scio škola
Ve Svatoslavově ul. 333/4 začne od školního roku 2017/2018 působit nová základní Scio škola. Do-
plní tak americkou akademii a humanitní gymnázium, které již v této historické budově, nazývané 
někdy podle prvního uživatele obchodní akademie, působí nyní. 
Scio školy jsou inovativní základní nevýběrové školy a liší se přístupem ke vzdělání, například se 
v nich neznámkuje. Jak uvedl radní Jaroslav Míth (ODS), právě rozmanitost ve vzdělání MČ Praha 4 
podporuje. 
„Svět se rychle mění, tomu musíme přizpůsobit i formu výuky. Dnes již není nejdůležitější čerpání 
mnoha znalostí nebo porovnávání dětí mezi sebou. Důraz klademe na studijní autonomii, aby se 
děti naučily učit, aby se do hloubky věnovaly tomu, co je zajímá. Na trhu práce se dnes cení doved-
nosti jako komunikativnost, kreativita a schopnost rychle se učit novým věcem,“ uvedla ředitelka 
Scio školy Svatoslavova Lucie Macášková. (red)
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na konec

V květnu 
letošního roku 
vyšla publika-
ce s názvem 
Vzpomínky na 
spořilovské so-
kolské divadlo 
obsahující do-
kumenty o bo-
haté činnosti 
spořilovských 
ochotníků, 
loutkářů 
a hudebníků 

v letech 1927 až 1955. Jejich aktivit se účastnily 

ve svém raném období i významné osobnosti 
české kulturní scény, například herec divadla 
Semafor Jiří Suchý, herec Městských divadel 
pražských Viktor Maurer, herci Vinohradského 
divadla Marie Ptáková, Marie Brožová, Marie 
Bečvářová nebo členové činohry Národního 
divadla František Roland a Václav Zatíranda.
Publikace obsahuje celou řadu dosud nepubli-
kovaných historických informací a fotografií a je 
určena všem zájemcům o historii sokolského 
hnutí, ochotnického divadla a dějiny Prahy. 
Kniha vyšla s finanční podporou městské části 
Praha 4 a řady drobných dárců. Zájemci si ji 
mohou zakoupit ve spořilovské sokolovně.

Text a foto: Tomáš Hromádka

sOUTěž

Jedním z výchozích bodů 
knihy Libuše Koubské na-
zvané Dědečkův deník, ma-
pující období let 1880–
1953, je deník válečného 
zajatce Josefa Bačovského, 
který jako rakouský do-
mobranec prošel několika 
těžkými bitvami 1. světové 
války a poté padl do rus-
kého zajetí. V něm prožil 
mimořádnou anabázi, bě-
hem níž proputoval kří-

žem krážem tehdejší Rusko od Sibiře přes 
Petrohrad k Bílému moři za severní polární kruh 
a odtamtud na jih ke Kaspickému moři, na Kavkaz, 
do Baku... Zajetím však zasahování takzvaných vel-
kých dějin do jeho života teprve začalo. Jeho čes-
ko-německá rodina se musela vyrovnávat s nový-
mi poměry po vzniku Československa, s hospodář-
skou krizí 30. let. Vesnice, v níž žil, se stala dějištěm 
nacistického puče na podzim roku 1938, za 2. svě-
tové války si v ní zřídil koncentrační tábor Oskar 
Schindler, v roce 1945 se tam utábořila Rudá armá-
da. Část rodiny se po válce dostala do divokého 
odsunu a po únoru 1948 turbulence pokračova-
ly… Vydalo nakladatelství Vyšehrad.

soutěžní otázka:
V kterém roce skončila 1. světová 

válka?
a) 1918 b) 1919 c) 1920

Odpovědi zasílejte do 15. srpna 2017 na e-mail: 
martin.dudek@ceskydomov.cz. Knihu vyhraje 16., 
38. a 54. správná odpověď. 
Výherci z červnového čísla (správná odpověď - 
b)4): Dana Chrastilová, Jana Konrádová, Jana Piek-
níková a Matěj Lakomý. Gratulujeme!

sOUTěžTe A vYHrAJTe KnIHU!

vzpomínky na spořilovské sokolské divadlo
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Šéfredaktor:
Martin Dudek,
tel.: 774 820 075 
e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz 

Inzertní manažer:
renáta Čížková,
tel.: 777 114 473
e-mail: renata.cizkova@ceskydomov.cz

V rámci kontroly distribuce časopisu si vás dovolujeme požádat o spolupráci. Pokud 
neobdržíte časopis ve výše uvedeném termínu, oznamte to e-mailem na: tucnak@praha4.cz 
nebo telefonicky na 261 192 492. Vždy uvádějte ulici a číslo vašeho domu. Děkujeme!

Písemné připomínky, názory a podněty: Tučňák, 
Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 – Strašnice. 
Podmínky inzerce a termíny vydání: 
www.ceskydomov.cz
Uzávěrka zářijového čísla je 16. srpna 2017.

Jak se školákům líbilo v Polsku?

Žáci ZŠ Nedvědovo náměstí se vydali na návště-
vu partnerské školy v polském městě Opole. 
Jak návštěva probíhala, o tom ve svém „deníku“ 
referuje žákyně Klára Míthová.
Polsko (1. den)
Městem Opole protéká řeka Odra, která pramení 
u nás. Tady okolo ní rostly dlouhé pampelišky, tak 
jsem si začala z nich plést věneček. Všichni Poláci (šli 
s námi) se divili, jako co to je, a chtěli to naučit. Před-
tím nám ukázali amfiteátr, který měl cca 1000 míst.

Polsko (2. den)
Ráno byly naše prezentace; Polákům se dost 
líbili ozoboti, malí, inteligentní robůtci. Odpo-
ledne byly závody v jejich školním bazénu. Naši 
několikrát vyhráli a odnesli si pohár (samozřej-
mě že zlatý) domů. Večer jsme jeli k jezeru, kde 
nám opekli klobásy. Já jsem se zamilovala do 
bouky, což je vynikající polská houska.
Polsko (3. den)
Jeli jsme do RÁDIA OPOLE, kde jsme vysílali 
naživo do celého Polska. A to je vše.
Takže…

Dovidzeňa, Klára Míthová
Žáci ZŠ Nedvědovo náměstí navštívili v Polsku 
místní rozhlasové studio. Foto: ZŠ NN

Liška dostala chuť na slepičky
Na Kavčích horách zřejmě bydlí liška! Snímek pořízený dronem nám zaslal Ivan Stacha. Na stopu 
zrzavé šelmy místní přivedla ztráta dvou slepic, od té doby se u jejich domu už neukázala. (md)
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První dojem
„My už jsme se ženou nějaký rok a půl hledali 
bydlení a našli jsme. Tak říkám – super, zrov-
na je tu nové hypoteční centrum, tak jsem 
tam vlezl a říkám: ‚Jsem tady a chci hypo- 
téku!‘ (smích) A rovnou jsem se zeptal, jestli 
v rámci té hypotéky nejsou i nějaké ty služby 
okolo. A realitní makléř vytáhl zázračný papír. 
Já jsem na to koukal a říkal jsem si: tohle 
je přesně to, co dává smysl! To každý, kdo 
shání bydlení, uvítá.“

Tajemství zázračného papíru
„Celé to vlastně funguje velmi jednoduše. Je 
tam připravený formulář, kde je výčet těch 
služeb. Například chcete vyhledat nemo-
vitost? Chcete pomoct s její prohlídkou? 

Super je, že člověk nemusí projít celým tím 
procesem, ale vybere si jen to, co potřebuje.  
Nepotřeboval jsem vyhledání nemovitos-
ti, ale na zálohu jsem využil třeba možnost  
bankovní úschovy. Jako první mě zaujala  
technická kontrola. Když do toho člověk vloží 
svoje dosavadní úspory a ještě si na to půjču-
je, tak chce mít nějakou jistotu, že tam nena- 
lezne nějaký problém. Kdybych byl stavař, tak 
si to zkontroluju sám, ale když tomu člověk 
moc nerozumí… Člověk si řekne, že vidí,  
že nic nezatéká, tak je všechno v pohodě.  

Skoro nikoho nenapadne, že by si to měl  
nechat odborně zkontrolovat.“

Komfort jedněch dveří
„Pro mě hrálo velkou roli, že budu mít 
zařizování kolem bydlení od A do Z na jednom 
místě s jednou firmou. Byl to ten klasický 
komfort jedněch dveří. Prostory hypocentra 
na mě působily velice příjemně, určitě je to 
víc uvolněnější, než kdyby tam byly přepážky. 
První netypická věc, které si člověk všimne, 
jsou ty barové stoličky u pultu. Už to je něco 
neformálního, na co není člověk zvyklý. Lidi 
v hypocentru na mě působili příjemně – fakt 
jsem se cítil velmi dobře. Párkrát jsem mu-
sel do hypocentra zajít, ale jak říkám, vůbec 
jsem ty návštěvy nevnímal jako problém, 
chtěl jsem se s těmi lidmi vidět. A spoustu 
věcí jsme vyřešili online, což byl taky velký 
benefit.“

Dává to smysl
„U koupi nemovitosti vnímám tři klíčové 
body: technický stav, právní konzultace 
a samozřejmě financování. A ty se tady 
spojily v jedno, plus takové ty drobnosti, 
které dávají smysl. Řeknu to takto: dřív 
jsem se na ten hypoteční proces vlastně 
díval jako na finanční transakci, ale teď to 
vidím jako službu CHCI BYDLET. Byl jsem  
z toho fakt nadšený a už jsem hypocentrum  
i doporučil.“

Považujete cestu k vlastnímu bydlení za tak složitou, že jste se o ni zatím nepokusili? 
Ukážeme Vám, že je to jednodušší, než si myslíte. Právě pro Vás jsme 18. 4. 2017 v bu-
dově Trianon na Budějovické otevřeli unikátní hypoteční centrum2 České spořitelny, jehož 
jedinečnost spočívá v tom, že všechny služby dostane zájemce o bydlení na jednom místě. 
Jedním z prvních zákazníků nového hypotečního centra byl pan Michal, rodilý Moravan, 
avšak díky rodině již pevně zakotvený v Praze. Ten se s námi o svůj příběh podělil a takto ho 
originálně popsal vlastními slovy.
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Avizované termíny odstávek 
tepelné energie v roce 2017

Během letních odstávek probíhá řada důležitých revizí a oprav teplárenských 
zařízení, které nelze provádět za plného provozu, a které jsou nevyhnutelné 
pro celoroční bezproblémové fungování dodávek tepla a teplé vody.

VĚŘÍME, ŽE TATO NEZBYTNÁ OPATŘENÍ PŘIJMETE S  POCHOPENÍM 
A OMLOUVÁME SE ZA DOČASNÉ SNÍŽENÍ KOMFORTU.

Přesné termíny pro konkrétní odběrná místa jsou rozesílány formou do pisu 
na naše smluvní odběratele (SVJ, BD atp.)

* v části uvedených lokalit budou i individuální termíny

více naleznete na www.ptas.cz

Lokality Termíny od – do

Krč 7. – 10. 8. 2017

Michle * 4. – 11. 7. 2017

Novodvorská * 7. – 10. 8. 2017

Pankrác * 4. – 11. 7. 2017

Podolí 4. – 11. 7. 2017

Nusle 4. – 11. 7. 2017

Spořilov 4. – 11. 7. 2017

Zelený Pruh 4. – 11. 7. 2017

odstavka_PT_92x130 Tucnak.indd   1 30.05.17   18:13
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SVĚTOVÝ MUZIKÁLOVÝ HIT
V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA
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SCÉNÁŘ

THOMAS MEEHAN A  SYLVESTER STALLONE
HUDBA

STEPHEN FLAHERTY
TEXTY

LYNN AHRENS
PŘEKLAD

MICHAEL PROSTĚJOVSKÝ
REŽIE

CHRISTOPH DREWITZ

HRAJÍ  KRYŠTOF MICHAL, JAN KŘÍŽ, MILAN ŠTEINDLER  
HANA HOLIŠOVÁ, ROMAN VOJTEK, MARKÉTA PROCHÁZKOVÁ  

MICHAELA NOSKOVÁ, ROBERT ZÁRUBA A DALŠÍ

Perfect
Distribution

Perfect
Distribution

HLAVNÍ PARTNER GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ  
PARTNER

PARTNEŘI

Bílé logo pro užití na tmavém podkladu bez podkladové plochy:

PODZIM 2017 JIŽ V PRODEJI
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POPRVÉ NAŽIVO A V ČEŠTINĚ

www.madagaskar-muzikal.cz
PŘ E D PR O D E J V S T U PE N E K

7. 10. 2017  
praha

tipsport arena
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