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Důležité

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tel.: 261 192 358 •

Zprávy z Rady městské části Praha 4
Rada městské části Praha 4 na svém zasedání 4. září:
vzala na vĚDoMí
- vzdání se Mgr. Jana Vondrouše pověření řízením 

Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, 
Jeremenkova 1003, s účinností od 5. 9. 2019;

rozhoDla
- pověřit řízením Základní školy s rozšířenou 

výukou jazyků, Jeremenkova 1003, Mgr. Jiřího 
Vybírala, ředitele Základní školy, Praha 4, Škol-
ní 700, s účinností od 5. 9. 2019 do jmenování 
nového ředitele na základě výsledku konkurs-
ního řízení;

- podle ustanovení § 23 odst. 5 zákona  
č. 561/2004 Sb., školský zákon a § 25 odst. 1 
vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných, vše ve znění pozdějších předpisů, 
povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků 
stanoveného prováděcím předpisem ve třídě 
9. C Základní školy a Mateřské školy, Ohradní 49, 
zřizované městskou částí Praha 4, do celkové-
ho počtu 16 žáků;

- zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. 
č. 2125/3 (zastavěná plocha a nádvoří) se 
stavbou č. p. 1269 (stavba občanského vyba-

vení), Na Líše 13 a pozemku parc. č. 2125/8 
(manipulační plocha), vše katastrální území 
Michle, za minimální kupní cenu ve výši 
7.000.000 Kč;

- zrušit usnesení č. 15R-636/2019 ze dne 
21. 8. 2019 – zveřejnění záměru prodeje 
bytové jednotky č. 322/12 v domě na adrese 
Podolská 322/21, Podolí, včetně ideálního 
spoluvlastnického podílu ve výši 3190/99450 
na společných částech domu a ideálního 
podílu ve výši 3190/99450 na zastavěném 
pozemku parc. č. 26, zapsané na LV 6806 pro 
katastrální území Podolí, obec Praha a okres 
hl. m. Praha u Katastrálního úřadu pro hlavní 
město Prahu, Katastrální pracoviště Praha za 
cenu 2.552.000 Kč;

- uzavřít smlouvu o výpůjčce jízdních kol 
Author 24“ Ultima v počtu 13 ks a celkové po-
řizovací ceně 57.850 Kč mezi městskou částí 
Praha 4 a hlavním městem Praha, se sídlem 
Mariánské náměstí 2, Praha 1;

- opětovně zveřejnit záměr prodeje volné 
bytové jednotky č. 760/4 na adrese Podolská 
760/110, Podolí, včetně ideálního spolu-
vlastnického podílu ve výši 699/28267 na 

společných částech domu, včetně ideálního 
podílu ve výši 699/28267 na zastavěném 
pozemku parc. č. 495/2, ideálního podílu ve 
výši 699/28267 na pozemku parc. č. 495/4 – 
zahrada a ideálního podílu ve výši 699/28267 
na pozemku parc. č. 495/5 – ostatní plocha, 
zapsané na LV 5621 pro katastrální území 
Podolí, obec Praha a okres hl. m. Praha u Ka-
tastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, 
Katastrální pracoviště Praha minimálně za 
cenu za 4.900.000 Kč;

DoPoručila
- Zastupitelstvu městské části Praha 4 schválit pro-

dej pozemku parc. č. 3100/6 o výměře 832 m2, 
ostatní plocha, zeleň, k. ú. Braník, za kupní cenu 
1.500.001 Kč bez DPH, tj. 1.815.001,21 Kč včetně 
DPH, společnosti ABA – Autosklo, s.r.o., se 
sídlem Praha 10, Mrštíkova 2449/3;

- Zastupitelstvu městské části Praha 4 schválit 
prodej pozemku parc. č. 2312/1 o výměře 
784 m2, ostatní plocha, zeleň, k. ú. Braník, za 
kupní cenu 1.058.400 Kč, kupujícímu – By-
tovému družstvu F. L. Věk, se sídlem Věkova 
1249/34, Braník. (red)

zprávy z hlavního města Prahy

Pražané budou moci znovu žádat 
hlavní město o kotlíkové dotace
Hlavní město Praha zahájí 21. října v pořadí 
již třetí, ale současně poslední výzvu k pří-
jmu žádostí o tzv. kotlíkové dotace. Tentokrát 
je na ně vyčleněno téměř 25 milionů korun 
a Pražané budou moci své žádosti podávat 
průběžně do 30. října 2020. Informace pro 
žadatele jsou uvedeny na internetových strán-
kách portalzp.praha.eu. Na těchto stránkách 
jsou pod titulem „Kotlíkové dotace III“ základ-
ní informace, včetně návodu, jak postupovat 
při žádostech o dotaci (na dotaci není právní 
nárok), a tiskopisů ke stažení. 
E-mailová adresa pro dotazy je: kotlikovedo-
tace@praha.eu. (red)

Bude metro D jezdit bez strojvedoucího? 
Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona 
o drahách - pokud ji schválí také Senát a podepí-
še prezident, budou soupravy metra na trase D 
jezdit bez strojvedoucího. Novela zákona 
reaguje na neustále se rozvíjející technolo-

gie v oblasti dopravy, které mají už v blízké 
budoucnosti umožnit nejen autonomně a bez 
strojvedoucích či řidičů jezdící metro, ale 
i tramvaje a lanovky. (red)

Pražské Muzeum paměti XX. století
bude svědectvím o totalitních režimech
Rada hlavního města Prahy schválila návrh 
na založení Muzea paměti XX. století, které 
bude uchovávat historickou paměť o klí-
čových událostech 20. století souvisejících 
se vznikem, existencí a pádem totalitních 
režimů na území Československa. Současně 
bude připomínat oběti totalitních režimů 
a obdivuhodnou statečnost občanů, kteří se 
dokázali aktivně postavit na odpor. Hlav-
ním posláním nového muzea je vybudovat 
muzejní expozici a prostor pro veřejně 
prospěšné služby s cílem přispět k upevňo-
vání demokratických tradic, rozvoji občanské 
společnosti a naplňování ideálů svobody, 
humanismu a spravedlnosti. (red)

v Podolí se to hemží  
cyklisty a chodci

Nepřehlédnutelný, bílo-modrý sloup u cyk-
lostezky u Podolského nábřeží na páteřní 
cyklotrase A2/EuroVelo 7 již přes rok eviduje 
počet procházejících chodců a projíždějících 
cyklistů a tyto údaje zobrazuje v reálném čase 
na displejích. Navíc měří i čas, datum a aktuální 
teplotu.
A jaké údaje sčítač naměřil? Mezi zářím 2018 
až 2019 projelo a prošlo Podolským nábřežím 
na 900.000 uživatelů, z čehož 42 % bylo cyklis-
tů. Největší provoz ve sledovaném období byl 
zaznamenán 8. května 2019 s 5.705 uživateli. 
Za měsíc v průměru tímto úsekem projelo 
a prošlo na 75.000 cyklistů a pěších. V průmě-
ru denně projede a projde Podolským nábřežím 
na 2.500 uživatelů, z toho více než tisícovka 
jsou cyklisté.
Informace ze sčítače slouží při plánování bu-
doucích investičních plánů pro bezmotorovou 
dopravu, mimo jiné poslouží jako podklad ke 
zkvalitnění průjezdu jedné z nejvytíženějších 
cyklotras Prahy. (red)
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v těchto dnech začala Technická 
správa komunikací jako pro-
vozovatel zón placeného stání 
malovat na další komunikace 
v Praze 4 modré čáry. Znamená 
to, že se parkovací zóny rozšíří 
do Braníka, Podolí, Krče a Mich-
le. Zatím vám nemohu sdělit 
přesné datum, ale mělo by to 
být na začátku prosince tohoto 
roku. Určitě vás o tom budeme 
v Tučňáku i na webu městské 
části ještě informovat.
Na radnici dobře víme, že 
současný systém není dokonalý, 
ale po zavedení zón v soused-
ních městských částech neměla 
Praha 4 jinou možnost, protože 
naše území se stalo bezplatným 
parkovištěm pro mimopražské 
řidiče. A právě proto, že víme, 
že nynější parkovací systém ne-

řeší základní problémy, a navíc 
komplikuje Pražanům život, 
jsme požádali hlavní město, aby 
vytvořilo jednotný celopražský 
systém parkování. Takový, který 
nebude uvnitř moderního vel-
koměsta vytvářet hradby mezi 
jednotlivými městskými částmi 
a hlavně mezi lidmi.
Vážení spoluobčané, po pěti 
letech končí v naší městské části 
rozsáhlý projekt sběru víček od 
plastových PET lahví. Ráda bych 
proto v Tučňáku upřímně po-
děkovala všem našim obyvate-
lům, rodičům a dětem z našich 
mateřských a základních škol, 
kteří za tuto dobu jejich sběrem 
přispěli na konkrétní charita-
tivní účely, na tolik potřebnou 
pomoc pěti hendikepovaným 
dětem.

slovo na úvoD

z obsahu

4

Nejstarší český maraton oslaví v letošní  
obnovené podobě 112. narozeniny.

20. října 2019  

start v 11 hodin
v A-parku, Braník

 Braník
 Radotín
 Jíloviště
 Červená Hlína
 Skalka
 Kytín
 Voznice
 Dobříš

naše tipy

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Irena Michalcová 
(Ano 2011),

starostka městské části 
Praha 4

Bezpečnost: Nikdo by 
se neměl bát o své bez-
pečí. Víte například, jak 
se správně pohybovat 
v dopravním provozu?

6
Parkování: Zóny 
placeného stání v MČ 
Praha 4 se ještě letos 
rozšíří do Braníka, 
Podolí, Krče a Michle. 

7
Bydlení: Objekt staré nu-
selské mlékárny již zmizel 
z povrchu zemského. 
Místo něj tu vyrostou 
nové bytové domy.

12
lidé z Prahy 4: 
Hudebník Milan 
Schelinger vzpomíná na 
dětství strávené v Nuslích 
i na klukovské bitvy.

22
Jezdím jako člověk: 
Praktické rady pro 
bezpečný pohyb 
cyklistů a automobilistů 
po městě.

NUSELSKÝ PIVOVAR
5. 10. 2019 13.00–22.00

VSTUP ZDARMA

PŘIJĎTE SI  UŽÍT SOBOTNÍ ODPOLEDNE PLNÉ PIVA A DOBRÉ MUZIKY! OCHUTNÁTE PIVA
ZE TŘINÁCTI MINIPIVOVARŮ (4 Z PRAHY 4).  PŘIPRAVENÝ BUDE I  PROGRAM PRO DĚTI.

NuselskePivniSlavnosti nuselskaparta

www.praha4.cz 

P I V O V A R Y J Í D L O

Bad Flash • Bašta • Clock • Čestmír • Hendrych • Chříč
Matuška • Měšťanský pivovar Turnov • Muflon
Permon • Pivovar Moucha • Raven • Zichovec

Baštovy dobroty • Crush street food • Koláčové 
království • Maso v Bullce • Mozzarellart Live • Organic 

Sushi Live • Originál Curry wurst s domácí omáčkou

DOPROVODNÝ PROGRAM
Akrobatické vystoupení Cirqueon • Divadlo Ančí a Fančí • Mind Ball – Mozkoherna • Fotokoutek – Foto Zoul

Airsoft střelnice • Hernička Lumpík – tvořivá dílnička pro děti • Prohlídky

20.45–22.00 DAVID KRAUS AND BAND
19.00–20.15 TONY DUCHÁČEK & GARAGE
17.00–17.30 THE.SWITCH – UNPLUGGED 

15.30–16.30 SWINGOVÝ BIG BAND – THE MOLE’S WING ORCHESTRA
14.00–15.00 MARTIN HRUBÝ A BŮHVÍ

OFICIÁLNÍ AFTER PARTY   Ňáký kafé – Na Zámecké – od 22.15
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téMa

Nikdo by se neměl bát o své bezpečí, ať jde 
o děti, dospělé, nebo seniory. I když absolutní 
bezpečnost nikdo nikomu nezajistí, snížit 
rizika a předcházet nebezpečným situacím je 
možné. Platí to zejména v silničním provozu, 
při pohybu chodců ve městě.

Chodci patří mezi nejzranitelnější účastníky 
silničního provozu, protože nejsou, na rozdíl od 
motoristů či cyklistů, ničím chráněni. Zvýšená 
opatrnost by tedy měla být vždy na prvním 
místě. Nejvíce ohrožené jsou děti a senioři.
Stejně jako pro všechny účastníky silničního 
provozu platí také pro chodce předpisy, jak se 
v provozu chovat. Především platí zásada, že 

tam, kde není chodník, se chodí vždy vlevo 
proti směru přijíždějících vozidel a s výjimkou 
organizovaného útvaru, pro nějž platí jiná pra-
vidla, vždy jednotlivě za sebou! Důležité je také 
pamatovat na to, že v případě, kdy chodec tlačí 
například vozík, který přesahuje 60 cm, již není 
chodcem, ale řidičem nemotorového vozidla 
a nesmí v tomto případě na chodník. 
Mezi lidmi je stále ještě, a to i bezmála po  
20 letech od zavedení přednosti chodců na pře-
chodu, rozšířen mýtus o absolutní přednosti. Na 
to bohužel každý rok doplatí životem řada z nich. 

Pozorujte řidiče
Co tedy platí? Přestože má chodec na přechodu 

pro chodce přednost, rozhodně nesmí vstupo-
vat do vozovky bezprostředně před přijíždějící 
vozidla. Chodec, než vstoupí do vozovky, si 
musí i ve vlastním zájmu být vždy jist, že řidič 
je v dostatečné vzdálenost (při rychlosti vozidla 
50 km/h alespoň 30 metrů od přechodu), na níž 
stihne bezpečně zastavit. Vždy se doporučuje 
navázat s řidičem oční kontakt, aby měl chodec 
jistotu, že ho řidič vidí.
Řada lidí si také neuvědomuje, že nemají na 
přechodu přednost před tramvají. A že při 
přecházení komunikace musí vždy použít pře-
chod, je-li ve vzdálenosti do 50 metrů od nich, 
což znamená nezkracovat si cestu, ale dojít až 
k přechodu.

Jak být v bezpečí: na ulici se spoléhejte sami na sebe!

Na dopravním hřišti u ZŠ Plamínkové se děti učí pohybovat v provozu.
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téMa

Jak být v bezpečí: na ulici se spoléhejte sami na sebe!

Mimo obec mají chodci povinnost používat reflex-
ní prvky, především za snížené viditelnosti, tedy 
nejen v noci, ale i za šera, mlhy a podobně. Určitě 
ale nikdo neudělá chybu, pokud reflexní ochranné 
prvky použije i v Praze, protože i v hlavním městě 
je řada míst, kde je chodec za šera pro řidiče špat-
ně viditelný. Zejména s přechodem na zimní čas 
se snižuje viditelnost chodců nejen během večerů, 
ale i za časného rána. 
Využít lze nejen reflexních pásků, ale také 
oblečení či speciálních materiálů. Nejúčinnější 
je reflexními prvky označit obrys postavy, tedy 
například konce rukávů, pas a oblast kolen. 
Důležité je, aby řidič chodce díky reflexnímu 
materiálu viděl z jakéhokoliv úhlu. (red)

Příště: Jak být v bezpečí doma

Kolik MP Praha 4 řešila v loňském roce 
přestupků? Šlo v porovnání s letošním rokem 
o nárůst, nebo pokles?
Jako referenční období použiji vždy začátek 
roku do 12. 9. V porovnávacím období: 01/2018 
– 12. 9. 2018 to bylo 31.403, zatímco v období 
01/2019 – 12. 9. 2019 jsme zaznamenali 66.124 
přestupků, to znamená nárůst o více než 100 %.

Jaké přestupky řeší strážníci v MČ Praha 4 
nejčastěji?
Ve zhruba 90 % se jedná o přestupky v do-
pravě, především dopravě v klidu, tj. stání 
vozidel v místech, kde to obecná nebo místní 
úprava zakazuje. Prioritou naší práce je veřejný 
pořádek, bohužel s ohledem na počet přestupků 

v dopravě ve srovnání s přestupky ve veřejném 
pořádku to tak nevypadá. Přestupky v dopravě 
jsou, s ohledem na charakter Prahy 4, jedním 
z nejčastějších oznámení od občanů, a to jak na 
lince 156, tak přímo na naše operační středisko.

Jaké jsou z vašeho pohledu nejrizikovější 
lokality v MČ Praha 4?
Prahu 4, ale obecně i celou Prahu považuji 
z profesního hlediska za velmi bezpečnou. 
Některá místa u nás bych neoznačil za nejriziko-
vější, ale spíše za nejproblematičtější. Právě na 
ně si lidé často stěžují. Je to například squat ve 
Znojemské a okolí stanice metra Budějovická. 
Ale je to věc veřejného pořádku, nikoli bezpečí, 
obě lokality jsou i tak bezpečné. (red)

3 otázky pro
Mgr. jana krčala, vrchního 

komisaře oř MP Praha 4

V Praze probíhala osvětová kampaň, která mj. lidem vysvětlovala, že na přechodu nemají přednost 
před tramvají.

tučňák chválí

Strážníci zachránili život mladé ženy
Dva strážníci z Prahy 4 přispěli v srpnu letošní-
ho roku k záchraně života mladé ženy. Hlídka 
byla vyslána do hotelu Corinthia, kde se podle 
nahlášené informace nacházela osoba bez 
známek života. Jednalo se o mladou ženu, která 
byla vytažena z hotelového bazénu. 
Jeden ze strážníků ihned po příchodu na místo 
zahájil nepřímou masáž srdce, zatímco druhý 
strážník připravoval přenosný AED, který po 
nasazení okamžitě vyžadoval provedení výboje. 

Následně opět, do dalšího výboje, probíhala 
nepřímá masáž srdce. Poté strážníci použili ze 
záchranářského setu ambuvak s resuscitační 
maskou. 
Po několika minutách oživování se na místo 
dostavila posádka vozu rychlé záchranné služ-
by, která si pacientku převzala již s obnovenou 
srdeční funkcí k dalšímu ošetření. Ta byla krátce 
nato převezena do Všeobecné fakultní nemoc-
nice na Karlově náměstí a podle posledních 
informací je již zdravá. (red)
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Praha 4 zajistila sběrné nádoby na použitý olej
Od září funguje v MČ Praha 4 již avizovaný 
zkušební provoz sběru použitého oleje a dalších 
kuchyňských tuků. Obyvatelé je mohou ukládat 
do černých sběrných nádob o objemu 240 litrů, 
které jsou zatím umístěny na pěti stanovištích.
Do sběrných nádob lze odevzdávat použitý olej 
či další kuchyňské tuky v uzavřených PET lah-
vích na těchto stanovištích tříděného odpadu: 
Nuselská 2/1, Podolská 116, Štúrova 25, Hlavní 
114 a Jílovská 424/31. Pokud se sběr použitých 
olejů na těchto stanovištích osvědčí, plánuje 
městská část Praha 4 v krátké době jejich rozší-
ření na další stanoviště. (red)

Zprávy z Prahy 4

3
už jen tři měsíce mají majitelé 
psů na očipování svého zvířete. 
více na str. 21

číslo měsíce Zóna placeného stání v Praze 4
se rozšíří na konci roku 2019

Zóna placeného stání (ZPS) v městské části Praha 4 
se ještě letos rozšíří do Braníka, Podolí, Krče 
a Michle. Z vyjádření projektanta a provozovatele 
zón lze předpokládat, že se rozšířené zóny poda-
ří spustit na začátku prosince tohoto roku.
„Protože první měsíce roku 2020, leden 
i únor, jsou pro takovou činnost nevhodné, 
vítá městská část Praha 4, že bude s největší 
pravděpodobností možné spustit připravenou 
akci před začátkem zimy,“ uvedl místostarosta 
pro finance, dopravu a evropské fondy Zdeněk 
Kovářík (ODS). 
Obyvatelé Prahy 4 již v těchto dnech zazname-
nali, že se v některých lokalitách, kam se ZPS 
letos rozšíří, začínají malovat čáry, které nově 
vyznačí parkovací místa v zóně.
„Čáry na komunikace se již malují a osazování 
potřebných značek bude bezprostředně násle-
dovat, proto žádáme veřejnost o vstřícný přístup 
při těchto pracích,“ uvedl dále místostarosta.
Projekt rozšíření parkovacích zón na další 
území Prahy 4, a to zhruba až po Jižní spojku, 
byl před rozhodnutím o rozšíření opakovaně 
veřejně projednán s obyvateli i v Komisi po do-
pravu Rady MČ Praha 4. Více informací najdete 
na www.parkujvklidu.cz.

změna ceny na osmi  
místech zPs 
V době, kdy byly zaváděny ZPS v Praze 4, bylo 
na základě požadavků jejích kritiků zřízeno 
devět míst, kde v tzv. fialové zóně byla stano-
vena cena 10 Kč za hodinu parkování. Bohužel 
toto vstřícné opatření vůči lidem, kteří nesplnili 
nebo nemohou splnit platná přísná pravidla 
ZPS, vyvolalo vlnu nesouhlasných a odmítavých 
reakcí z řad místních obyvatel.
Proto Rada MČ Praha 4 v osmi z devíti míst 
toto opatření zrušila, čímž se cena vyrovnala 
ostatním „fialovým“ zónám, tj. na 20 Kč či 30 Kč 
za hodinu parkování v závislosti na konkrétním 
území. Cena 10 Kč za hodinu zůstala zachována 
pouze na Podolském nábřeží, kde nikdo přímo 
nebydlí, a poptávka po parkovacích místech je 
tak poměrně nízká. „Touto změnou jsme bohu-
žel nepotěšili řadu našich návštěvníků, včetně 
návštěvníků bazénu v Podolí, ti však mají mož-
nost dojít oněch 100 metrů na Podolské nábřeží 
pěšky,“ uvedl dále Zdeněk Kovářík. K výsledku 
této změny se Rada městské části Praha 4 ještě 
vrátí při dalším vyhodnocování funkčnosti ZPS 
na jaře 2020. (red)

Zóny placeného stání by měly pomoci rezidentům snadněji zaparkovat. Ilustrační foto: archiv

Pouze do těchto nádob lze vkládat PET lahve 
naplněné olejem. 

Komunitní zdobení vánočních stromků
Městská část Praha 4 pro vás i v letošním roce 
připravila komunitní zdobení vánočních strom-
ků. Jste komunita, bytové družstvo, parta rodičů 
nebo přátel a chcete si zorganizovat hezkou 
vánoční akci? Napište a MČ Praha 4 vám věnuje 
ozdoby na stromek, který si v okolí svého byd-
liště před Vánoci společně se sousedy a přáteli 
ozdobíte. Přihlašovat se můžete do 17. 11. na 
e-mailové adrese komunitniakce@praha4.cz. 
Poté vás bude úřad kontaktovat kvůli předání 
ozdob. (red)

Erasmus Days na Horáčkovce
PJZŠ Horáčkova se zapojila do celoevropské 
kampaně Erasmus Days a připravila na čtvrtek 
10. 10. od 14.00 hod. představení svého úspěšné-
ho projektu Jazyky napříč Evropou, který je 
financován z programu Erasmus +. Přibližně 
hodinové setkání je určeno jak pro učitele cizích 
jazyků, tak i učitele ostatních předmětů, kteří se 
chtějí dozvědět o programu Erasmus +. Akce je 
pro učitele zdarma, přihlášky do 7. 10. na e-mail 
capkova@horackova.cz. Info na www.horacko-
va.cz. (red)

krátce

Pozvánky

Oslavte s námi Den stromů
Praha 4 zve všechny malé i velké obyvatele na 
Den stromů, který se uskuteční v úterý 22. 10. 
od 9.00 do 16.00 hodin pod Branickými skalami 
(v blízkosti zastávky Přístaviště). Dozvíte se více 
o životě stromů, o práci lesníků nebo o tom, jak 
správně pečovat o les. Společnými silami zasa-
díme strom. Akce se koná s podporou radního 
pro životní prostředí a místní Agendu 21 Tomáše 
Hrdinky (ANO 2011). (red)

Přeplaveme spolu Prahu 4
Změřili jsme MČ Praha 4 napříč a zjistili jsme, 
že od Braníka až po Spořilov měří zhruba 10 ki-
lometrů, což je vzdálenost, kterou by měli naši 
obyvatelé společně uplavat. Každý, kdo se bude 
chtít akce zúčastnit, bude mít za úkol uplavat 
jeden 50metrový bazén (200 plavců uplave  
10 km). Věk nerozhoduje, jen je třeba umět pla-
vat. Akce se uskuteční v sobotu 9. 11. od 11.00 
do 15.00 h. v Plaveckém areálu Podolí. Za každý 
přeplavaný bazén přispěje MČ Praha 4 deseti 
korunami a Plavecký areál Podolí pěti korunami 
na vybranou aktivitu, která dostane od plavců 
nejvíce hlasů. Každý účastník navíc obdrží po 
velkém výkonu silikonový náramek s logem 
akce a malé občerstvení. (red)
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Zprávy z Prahy 4 

Provozovna roku

suMa se snaží spojovat světy

Pomyslný vítězný 
pohár pozvedli 
nad hlavu zástupci 
společnosti SUMA 

s. r. o. v anketě MČ Praha 4 Provozovna roku již 
poněkolikáté. Tentokrát v loňské soutěžní kate-
gorii Ostatní činnost a ředitelka firmy Daniela 
Sýkorová byla oprávněně spokojená.

Vaše společnost je – soudě podle výsledků 
ankety – absolutním lokálním králem v IT 
podnikání. Myslíte si, že je vaše konkurence 
v Praze 4 tak slabá?
Vůbec si nemyslím, že je naše konkurence slabá. 
Pevně věřím, že je to tím, že my jsme tak dobří. 
Pro naše zákazníky hledáme to nejlepší dostupné 
řešení. Mluvíme s nimi tak, aby nám rozumě-
li. Jsme tu pro ně v čase, kdy nás potřebují, 
a nedoporučujeme jim nic, co bychom si sami 
nekoupili. Děláme to řadu let a ocenění od našich 
zákazníků je pro nás hnacím motorem do let dal-
ších. Moc si této přízně vážíme a děkujeme za ni. 

Vaším sloganem bylo Spojujeme světy – svět 
IT a ten váš. Platí to stále?
Hlavní poslání našeho motta asi nikdy platit 

nepřestane, naopak nabývá na důležitosti, a to 
nejen ve světě IT. Je třeba spojovat, nikoliv roz-
dělovat. I my se stále se snažíme spojovat světy, 
svět IT se světem jeho uživatelů, svět informací 
s těmi, kdo je potřebují, spojovat osoby, kteří 
nemohou být spolu napříč světem pomocí infor-
mačních sítí, spojovat vědu a její praktické vyu-
žití, spojovat myšlenky a jejich realizace, spojit 
vzdělání s těmi, kdo touží po poznání… Toto 
motto pro nás platí stále a nemění se ani tím, že 
jsme rozšířili naše služby, naopak objevují se 
tím nové oblasti, které je potřeba propojovat. 

Příští rok oslaví SUMA 25. narozeniny. 
Nechystáte pro zákazníky nějaké bonusové 
akce či soutěže? A co vlastně zkratka SUMA 
znamená?
Na příští rok chystáme spoustu akcí, ale odhalovat 
je začneme až s rokem 2020, zatím si je schová-
váme jako překvapení. Doufám, že naše příznivce 
potěšíme. SUMA není zkratka, kde by jednotlivá 
písmena něco znamenala. Náš název vychází 
z matematické sumy a její znak v podobě písmene 
řecké abecedy, který známe z matematiky, také 
můžete v našem logu najít. Je to tedy součet nebo 
také přeneseně shrnutí nějakých závěrů, po-

znatků, zkušeností, znalostí. Pro nás to znamená, 
že vše, co víme a známe, použijeme při naší práci. 
A pro naše klienty to znamená, že všechno, co 
potřebují v oblasti IT, jim zajistíme. Takže prostě 
součet všeho dobrého – to jsme my – SUMA. 

Je Praha 4 z vašeho pohledu podnikatelsky 
přívětivá?
Praha 4 se stává stále výrazněji technologickým 
centrem metropole. Jako firma zabývající se IT 
si myslíme, že právě sem patříme. Jsme tady 
doma a snažíme se být pro všechny dobrý-
mi sousedy. Spousta věcí se mění, změny se 
promítají i na radnici Prahy 4. Doufám, že tyto 
změny s přívalem nových tváří přinesou i nové 
pozitivní pohledy na některé problémy, se kte-
rými se městská část a její obyvatelé potýkají. 
Součástí našeho etického kodexu je přívětivé 
a férové chování nejen k našim zákazníkům, za-
městnancům a partnerům, ale i k celému okolí 
a životnímu prostředí. Myslíme, že to, jak se 
chováme k okolí, se do jisté míry odrazí v tom, 
jak se okolí chová k nám. Věříme, že se na svět 
stejným způsobem dívá i Praha 4 a že pro nás 
a pro další firmy se stejnou filozofií je a bude 
podnikatelsky přívětivá. (md)

Svému původnímu účelu nesloužila bývalá 
mlékárna v Nuslích už od konce 90. let minulé-
ho století. Zbořené budovy a sklady nahradí již 
brzy moderní byty v projektu Chytré bydlení. 
Staveniště totiž obklopují výlučně činžovní domy. 
Developer tak dobuduje 90 metrů podél Nuselské 
ulice a z druhé strany 60 metrů podél ulice V Hor-
kách. „Výrobní areály uprostřed městské zástavby 
už dnes nemají šanci, jejich kapacita je malá, 
výrobní technologie vesměs zastaraly a často jsou 
předmětem kritiky veřejnosti. Je tedy otázkou, jak 
jejich potenciál co nejlépe využít ku prospěchu 
našich obyvatel,“ uvedl Patrik Opa (ODS), radní 

MČ Praha 4 pro územní rozvoj a výstavbu. „Jejich 
přeměna na bydlení je určitě jednou z vítaných 
možností i proto, že v tomto konkrétním případě 
se tím sjednotí využití lokality s městskou zástav-
bou výlučně k bydlení,“ dodal.

komín zůstane
Až šestipodlažní domy nemají převýšit okolní zá-
stavbu. Ve středu vnitrobloku vznikne dominanta – 
sedmipodlažní bytový dům, který nahradí výrobní 
budovu mlékárny. Otázkou bylo, co s 35metrovým 
továrním komínem? Nakonec v projektu figuruje 
jako připomínka genia loci této části Prahy 4. 

Po dokončení stavby se novým majitelům předá 
celkem 146 klíčů od bytů o velikosti 1+kk až 
4+kk. Ti zřejmě ocení i uzavřený vnitroblok 
o velikosti 4 200 m2, který bude osázen bujnou 
zelení, vybaven lavičkami a dalším odpočin-
kovým mobiliářem. Zeleň bude zavlažovat 
automatický systém, využívající dešťovou vodu 
z akumulační nádrže.
Hlavní vchod do nového bytového bloku bude 
z ulice Nuselská. Z ulice V Horkách se bude 
sjíždět do podzemních garáží, kde je plánováno 
151 parkovacích míst a zároveň také stanice pro 
dobíjení elektromobilů. (red)

Zrušenou nuselskou mlékárnu nahradí byty

Na staveništi se pilně pracuje. Takto by měla vypadat nová zástavba v Nuselské. Zdroj: Trigema
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náZory zastupitelů

Konečně se podařilo. Ška-
redý squat ve Znojemské 

brzy zmizí.
Lucie Michková (oDS), 

zastupitelka MČ Praha 4

Jsem předsedkyní Výboru 
pro bezpečnost Prahy 4 
a již řadu let se věnuji 
řešení viditelných pro-
blémů, které hyzdí naši 

městskou část a obtěžují život jejích obyvatel. 
Již před zhruba osmi lety jsme vyhlásili stop 
squatům, zahájili jsme rozsáhlé kontroly baza-
rů, zastaváren a heren. Zabránili jsme magis-
trátu zlegalizovat takzvané šlehárny, což měla 
být místa pro legální aplikace drog. Celé kouzlo 
spočívalo v tom, že jsme ve spolupráci s úřední-
ky radnice Prahy 4 vytvořili tým aktivních lidí, 
kteří danou problematiku denně řešili. 

Žilinská úspěšně vyřešena
Tímto způsobem se nám na počátku minulého 
volebního období podařilo vyřešit ve spolupráci 
s obyvateli, policií a kolegy z radnice po třech le-
tech složitých tahanic problematickou ubytovnu 
na Spořilově v Žilinské ulici. Likvidace tohoto 
squatu bylo velkým vítězstvím nejen obyvatel 
Spořilova, ale, upřímně, i mým osobním.
Na Čtyřce máme ale už několik let obdobné 
semeniště problémů. Je jím opět squat, který 
vznikl v objektu bývalé mateřské školy na rohu 
ulic Znojemská a Přímětická. Jeho majitelem 
je Hlavní město Praha. Zdevastovanou budovu 
okupují povětšinou bezdomovci, mnohdy 
závislí na drogách nebo alkoholu. Ti svůj volný 
čas často tráví kolem stanice metra Budějovická 
nebo v zadním traktu obchodů v Ješetické ulici.

chátrající objekt  
půjde k zemi

Hlavní město bylo dlouhou dobu v řešení tohoto 
problému pasivní. Neustoupili jsme a společ-
ným úsilím se nám ho podařilo přimět k akci. 
V loňském roce vydal stavební odbor Prahy 4 
kladné stanovisko k žádosti o demolici squatu 
ve Znojemské. Podle posledních informací, 
které mám v době redakční uzávěrky Tučňá-
ku k dispozici, vybralo hlavní město konečně 
firmu, která chátrající objekty bývalé mateřské 
školy zlikviduje. Vše musí ještě projednat 
a schválit Rada hlavního města Prahy. Trvá to 
všechno na můj vkus příliš dlouho. Nicméně 
pevně věřím, že magistrát naplní ujištění a letos 
v říjnu konečně „hrůza ze Znojemské“ zmizí. 
Na jejím místě by pak do budoucna mohla 
vyrůst nová škola.
Naší snahou ale je, abychom ve spolupráci 
s hlavním městem Prahou proměnili Budějovic-
kou a další části Prahy 4 v bezpečná, příjemná 
a reprezentativní místa nejen pro nás obyvatele, 
ale i návštěvníky, kteří sem zavítají nebo sem 
dojíždějí za prací.

Rozvoj veřejných prostran-
ství a hřišť je prioritou

Jan Hušbauer 
(Ano 2011), 

radní MČ Praha 4

Prostředí, ve kterém 
žijeme, je podstatnou 
součástí našeho rozvoje. 
Podcenit rozvoj a správu 
veřejných prostranství, 
dětských hřišť, parků 

a dalších segmentů volnočasového prostoru se 
do budoucna zcela jistě nevyplatí. V našem pro-
gramu je tato problematika jednou z hlavních 
priorit. Městská část Praha 4 má v tomto tématu 
velký dluh a nepochybně si zaslouží intenziv-
nější snahu nás všech o pozitivní progres vůči 
prostředí, ve kterém žijeme. Od prvních dnů 
práce nové koalice hledáme systémové cesty 
k naplnění těchto cílů. A že se nám v tomto 
směru s kolegy daří, dokazuje v plné míře 
hned několik záměrů, které již tento rok budou 
realizovány. 

hřiště pro batolata
Děti se mohou těšit na nové dětské hřiště 
v parku Na Jezerce. To stávající, několik let 
prakticky vybydlené, není dobrou vizitkou. Rov-
něž proběhne rekonstrukce dvou hřišť v parku 
Na Pankráci. Zde přicházíme s novinkou, kdy 
jedno z těsně sousedících hřišť bude vyhrazeno 
a vybaveno pouze pro batolata. Dojde k obnově 
a doplnění herních prvků hřišť v Božkovské 
a Střímelické ulici, což ocení hlavně občané 
Spořilova. Pro více než 20 hřišť jsou objednány 
nové herní prvky, které nahradí ty, které již 
dosloužily. Proběhne též revitalizace parku 
v Halasově ulici. 

hledejme nové nápady
V příštím roce je velkým tématem vybudování 
koncepčního dětského hřiště ve východní části 
parku Na Pankráci. Dále pak rekonstrukce 
severní části parku na Roztylském náměstí. 
Rovněž park Jezerka nezůstane nepovšimnut, 
stejně jako mnoho dalších míst v naší měst-
ské části. Při plánování jakýchkoliv záměrů 
jsou samozřejmě nedílnou součástí finanční 
možnosti. Ale není vše jen o penězích. Je nutné 
vytvořit fungující koncepci správy veřejných 
prostranství, hřišť, sportovišť a dalšího obecního 
majetku, která by dokázala řešit odbornost, 
kvalitu, bezpečnost a provozuschopnost všeho, 
co do této množiny lze zařadit. Nelze se smířit 
pouze s rutinní údržbou. Je nutné veřejný 
prostor rozvíjet, hledat nové nápady, naslouchat 
podnětům a čerpat inspiraci tam, kde inovace 
a moderní trendy fungují. I toto je pro nás úkol, 
který je nutné bez odkladu řešit.

Poděkování lékařům 
a zdravotním sestrám

Petr Kučera (ToP 09), 
zastupitel MČ Praha 4

Teplé jarní večery 
člověka nabíjejí energií 
a těšíme se na příchod 
léta a příjemné chví-
le strávené se svými 
nejbližšími někde u vody 
nebo na výletech. Osud 

tomu však chtěl jinak a mé plány na léto se 
nedobrovolně, ale neodkladně změnily v pobyt 
v pražských nemocnicích.
Začátkem července mě během dovolené 
nedaleko Prahy srazilo auto a s mnohačetnými 
zlomeninami po celém těle jsem byl leteckou 
záchrannou službou přepraven do Fakultní 
nemocnice v Motole. Následovala hospitalizace 
a řada vyšetření, konzultací, několikahodinové 
operace, následné kontroly a postupná rehabili-
tace. Týdny, které následovaly, byly příliš dlou-
hé, plné stresu a očekávání postupného zlepšení 
celkového zdravotního stavu. A podařilo se. 
Dnes už jsem zpátky doma u své rodiny. 

Profesionálové  
na svých místech

A proto mi na tomto místě dovolte vyjádřit 
osobní nesmírný vděk, upřímnou poklonu 
a velký obdiv všem lékařům, sestrám i ostatním 
na všech klinikách a odděleních, ve kterých 
jsem uplynulé dva měsíce pobýval. Nejen oni, 
ale všichni jejich pražští i republikoví kolegové 
a kolegyně mají opravdu těžké každodenní 
poslání, které mnozí z nás bereme až příliš auto-
maticky. Z osobní zkušenosti mohu potvrdit, že 
jejich služba a pomoc nemocným je neuvěřitel-
ně psychicky i fyzicky náročná, přesto byla za 
jakékoliv, byť třeba velmi nepříjemné situace 
zvládnuta velmi profesionálně.
Těžko vyjádřit obdiv a úctu k náročným výko-
nům během mnohahodinových směn každého 
zdravotníka, ať už se jedná o zaměstnance FN 
Motol, Fakultní Thomayerovy nemocnice, Vše-
obecné fakultní nemocnici v Praze, či dalších 
pražských nemocnic a poliklinik. Ti se totiž 
musí orientovat v rozdílných zdravotních sta-
vech pacientů a přímo na místě okamžitě určit 
správnou diagnózu, medikaci a postup dalšího 
léčení. Orientace v problému musí být rychlá, 
přesná a každá sebemenší chyba může být pro 
další zdravotní stav pacienta fatální. 
V době, kdy se nám právem zdá, že ne vše 
v našem zdravotnictví funguje, jak by mělo, a že 
ne všechny prostředky jsou využívány správně, 
o to víc oceňujme ty, díky jejichž nasazení vše 
funguje.
Vážení lékaři a vážené sestry, děkuji Vám všem 
za skvělou práci, kterou odvádíte.
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náZory zastupitelů

Péče o seniory:  
Teď je řada na nás

Lukáš Zicha (STAn/
KDU-ČSL), zastupitel 

MČ Praha 4

Všichni vědí, že přiroze-
né domácí prostředí je 
nenahraditelné v mnoha 
ohledech. Třeba odborná 
veřejnost už dlouho 

tlačí na to, aby ubývalo kojeneckých ústavů, 
pozůstatků socialismu, a péče o nejmenší děti 
se tak přesunula domů, k pěstounům. Bohužel 
ne každý si ale i v dnešní době uvědomuje, že 
stejně jako pro děti je domácí prostředí důležité 
pro seniory. 
Asi se shodneme na tom, že jakmile starší rodič 
není zcela soběstačný, je třeba se o něj postarat. 
Dnešní svět nabízí mnoho možností – asi nej-
známější jsou domovy s pečovatelskou službou. 
Senior tam dostane péči, kterou vzhledem ke 
svému věku a zdravotnímu stavu potřebuje, to 
je bez debaty. Otázka ale je, jestli vykořenění 
z původního domácího prostředí nenapáchá na 
psychickém stavu starého člověka škody, které 
bychom si pak už mohli jen vyčítat.

využijme možnost  
starat se doma

Jsou pochopitelně situace, kdy je přestěhování 
do domu s pečovatelskou službou to nejlepší 
možné řešení, a každý se v něm jednou může-
me ocitnout. Na druhou stranu, jestli existuje 
aspoň malá možnost ponechat seniora v domá-
cím prostředí, měli bychom jí využít. A já mám 
velkou radost, že čím dál víc lidí to chápe. Ať už 
se rodiny vrací k původnímu vícegeneračnímu 
modelu soužití, nebo využívají terénních pe-
čovatelských služeb, které dodají starým lidem 
péči přímo u nich doma.
Má babička porodila 6 dětí. Ty jí daly 13 vnoučat 
a 20 pravnoučat. Osobně si nedokážu předsta-
vit, že bychom jí nedopřáli stárnutí v domácím 
prostředí, na které byla celý život zvyklá. Pro 
mě to není jen o výzkumech a radách odbor-
níků, kteří takový způsob strávení podzimu 
života preferují. Pro mě je to o úctě a respektu 
ke starým lidem, kteří vychovali nás nebo naše 
rodiče, mnohdy ve velmi těžkých životních 
situacích, a bez kterých bychom tu nikdo z nás 
dnes nebyl.

seniorům to dlužíme
Teď je řada na nás, abychom se o ně postarali 
a zpříjemnili jim život. Možností je dost. Může 
to být občasná návštěva nebo výpomoc. Může 
to být zajištění terénní pečovatelské služby. 
Řada lidí dnes pracuje z domova, takže jestli je 
to možné, můžeme se o své nejbližší osobně 
a intenzivně starat. Rozhodně bychom ale se-
niory neměli nechat samotné a na cizím místě. 
Dlužíme jim to.

Jak si poradit s bytovou 
nouzí?

Vladimíra Sýkorová 
(Piráti), zastupitelka 

MČ Praha 4

Bydlet potřebujeme 
všichni - Všeobecná 
deklarace lidských práv 
chápe bydlení dokonce 
jako základní lidské 
právo. Pro stále více lidí 

je ale čím dál těžší zajistit si alespoň nájemní 
bydlení, o vlastním bydlení můžou mnozí jen 
snít. Ne proto, že se málo snaží, ale protože 
ceny rostou rychleji než výdělky. Zájem i naděje 
veřejnosti se logicky obrací směrem k obcím, jež 
tradičně plnily roli vlastníka a hospodáře s byty. 
Naše Listina práv a svobod navíc občanům při-
znává právo na přiměřené zabezpečení ve stáří, 
v rodičovství či v hmotné nouzi. Umějí však 
dnešní obce či městské části lidem v bytové nou-
zi pomoci? Ohroženi jsou nejen osamělí senioři, 
samoživitelky či oběti domácího násilí, ale i níz-
kopříjmové rodiny s malými dětmi. Balancují na 
hraně minima ne proto, že jim chybí vůle zvýšit 
si příjem, ale neumožňuje jim to jejich stávající 
osobní situace či zdravotní stav. 

rychlá řešení neexistují, 
ale něco se dělat dá

MČ Praha 4 hospodaří s přibližně 1 900 byty, 
z toho víc než stovka z nich potřebuje rekon-
strukci. O něco lépe je na tom Praha 10, ta 
hospodaří s 3 347 byty, z toho 271 je před rekon-
strukcí. Na opravy co největšího počtu z nich 
radnice už letos vyčlenila 60 milionů. Ne snad, 
že by naši sousedé měli vyřešeno. Můžeme jim 
ale závidět, že si detailně zmapovali bytovou 
situaci, a mají tak popsanou i bytovou nouzi na 
svém území.

kontaktní centra  
a memorandum 

Nakládání s byty a úsilí o zabydlení sociálně 
znevýhodněných je zvýšenou zátěží jak pro Od-
bor obecního majetku, tak pro Odbor sociální. 
Pracovníkům by ulehčilo zřídit po vzoru Prahy 
10, 7 či 3 specializované kontaktní centrum 
bydlení, které propojí obě agendy. Klient by se 
na jednom místě dozvěděl, jak podat žádost 
o byt, na co má nárok, jak a kde žádat o finanční 
podporu, například na kauci, a jak si poradit na 
realitním trhu.
V srpnu podepsalo hlavní město Praha a MČ 
Praha 1, 3, 7, 10 a 22 memorandum o spolu-
práci s městskými částmi při řešení bytové 
nouze rodin. Cílem je, aby žádné z pražských 
dětí nežilo na ubytovně. Iniciativa je otevřená, 
připojit se mohou i další městské části. Přidá se 
také Praha 4?

Sídlištní herny končí! Co 
udělá pro sídliště nová 

koalice?
Petr Kutílek (Praha 4 

sobě/Zelení), zastupitel 
MČ Praha 4

Velký den nastane  
15. října: po více než pěti 
letech od doby, kdy jste 
spolu se Zelenými a ne-

závislými podepisovali petici za konec hazardu 
v Praze 4, po čtyřech letech od momentu, kdy 
se v minulém volebním období povedlo nulovou 
toleranci hazardu pro Prahu 4 vyhlásit, a půl 
roku poté, kdy starosta Štěpánek ještě před 
radničním převratem potvrdil nulovou toleranci, 
zavřou definitivně poslední „kasina“ na sídliš-
tích Krč a Pankrác.
Jak důležitý krok to je, vidíme dnes v Nuslích. 
Tam už skoro všechny herny a „kasina“ zavřely, 
a spolu s rekonstrukcí Nuselské se tak do této 
čtvrti vrací život. Místo zatemnělých oken 
hazardních špeluněk otevírají nové obchody, ka-
várny, restaurace, služby pro místní. V Nuslích 
tak nejen klesá kriminalita; spolu se stromy, kte-
ré byly nedávno na základě projektu z minulého 
volebního období na Nuselské vysazeny, se tam 
významně zlepšuje veřejný prostor pro běžný 
život místních.

Přijde Praha 4 o dotace?
I lidé na sídlištích si zaslouží, aby se jejich pro-
středí změnilo k lepšímu. Díky konci hazardu 
na sídlištích Pankrác, Krč i Spořilov je tak 
nakročeno dobrým směrem. Problémem však 
je, že pro novou koalici ODS-ANO-TOP 09 není 
zřejmě zlepšení života na sídlištích prioritou. 
Špatná údržba sídlištní zeleně přes letošní léto 
byla jen viditelnou špičkou ledovce.
Příležitost, kterou představuje konec hazardu, 
vládnoucí koalice zatím nehodlá využít. Už 
v minulém volebním období byl pod naší teh-
dejší radní Alžbětou Rejchrtovou vypracován za 
hojné účasti občanů Prahy 4 Generel veřejných 
prostranství - tedy jakýsi obecný manuál úprav 
veřejných prostranství - i sedm konkrétních 
projektů, např. na rekonstrukci prostorů před 
základními školami Plamínkové, Filosofská, na 
Nedvědově náměstí a dalších prostranství, která 
jsou na sídlištích či na rozhraní sídlištní a vilové 
zástavby. Na dva projekty získalo předchozí 
vedení Prahy 4 dotace a na další tři vyčlenilo 
v rozpočtu vlastní zdroje. Rozpočet na letošek 
také počítal se zadáním analýzy stavu veřejných 
prostranství na sídlištích, tedy rozpracováním 
generelu, a se stanovením prioritních oblastí pro 
revitalizaci. 
Zatím však všechny projekty stojí a hrozí, 
že Praha 4 o dvě dotace přijde. Sídliště nové 
investice potřebují, protože byla dlouhou dobu 
zanedbávána, než jsme zrušením hazardu 
a přípravou projektů na rekonstrukci veřejných 
prostranství na sídlištích a jinde začali poměry 
měnit.
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obraZeM z Prahy 4

Na radnici se tleskalo hudbě
V hlavním sále historické budovy Nuselské radnice se uskutečnil koncert s názvem „Dagmar Pecková a mladé talenty“. Diváci si vyslechli více než dva-
cítku skladeb v podání mladých hudebníků, ke kterým se v závěru připojila i moderátorka, hlavní protagonistka akce a celého hudebního festivalu Zlatá 
pecka 2019 mezzosopranistka Dagmar Pecková. Na snímku je v rozhovoru s místostarostou Michalem Hrozou (TOP 09). (red)

Novodvorskou zavalily desítky knih
Sedmý ročník knižního festivalu pro děti Bookni si nabídl v Kulturním centru 
Novodvorská desítky zajímavých publikací a i besedy se známými spisova-
teli. Festival, na kterém MČ Praha 4 spolupracovala s nakladatelstvím Mladá 
fronta, navštívil také místostarosta Michal Hroza (TOP 09). (red)

KVS Praha oslavil 95 let
Letos uplynulo přesně 95 let, co skupina nadšených sportovců a kamará-
du založila Klub vodních sportů - KVS PRAHA. Při této příležitosti klub za 
podpory MČ Praha 4 uspořádal sportovní odpoledne v podobě vodáckých 
závodů v již tradičních disciplínách – kajak, kanoe a dračí lodě. (red)

Lhoteckým lesem dusali běžci
Na hřišti FC TEMPO a v blízkém lese se uskutečnil za krásného počasí již 
3. ročník akce Lhotecký běh. Na některou z mnoha různě dlouhých a ná-
ročných tratí pak podle svých sil vyrazilo přes 160 závodníků. Akce, kterou 
pořádala Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Královny míru 
v Praze 4 - Lhotce ve spolupráci s FC Tempo, se konala pod záštitou starost-
ky Prahy 4 Ireny Michalcové, kterou na místě zastupoval radní pro životní 
prostředí a místní Agendu 21 Tomáš Hrdinka (oba ANO 2011). (red)

ZŠ Jitřní dělá dobré jméno Praze 4
Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy Jitřní z Hodkoviček 
se mezi samostatné školy Prahy 4 vrátila 1. září 2018, v předchozích deseti 
letech byla součástí Základní školy Filosofská. Již od prvního samostatného 
školního roku se snaží dělat Praze 4 dobré jméno. Největším dosavadním 
úspěchem je třetí místo v družstvech a dvě první místa v jednotlivcích 
v celorepublikovém finále Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů 
(OVOV), které se uskutečnilo na počátku září v Brně. Tam škola postoupila 
po předchozích vítězstvích v okresním a krajském kole. (red)
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obraZeM z Prahy 4

V Krči se běhalo i učilo na kolečkách
MČ Praha 4 připravila na září sérii sportovních akcí nejen pro děti. Jednou z nich byl i zábavný 
orientační běh pro začátečníky a výuka na inline bruslích v Krči. (red)

Cizinci se začali učit češtinu
V prostorách Nuselské radnice byl zahájen Kurz 
českého jazyka pro cizince, který spolufi-
nancuje Ministerstvo vnitra ČR. Na zahájení 
kurzu dorazilo 14 účastníků, a to z Makedonie, 
Ruska, Ukrajiny, Mexika, Venezuely, Koreje, 
Irska, Vietnamu a Thajska. První hodina byla 
o seznamování a komunikaci. Účastníci během 
výuky četli, psali a komunikovali v češtině. Akce 
je pořádána v rámci projektu Žijeme na čtyřce 
společně 2019. (red)

Otevřeno nové oddělení v Domově Sulická
Nové oddělení pro mentálně postižené pacienty s nevyléčitelnými chorobami bylo otevřeno v Domově 
Sulická. Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnili zleva poslanec Evropského parlamentu a člen Za-
stupitelstva hlavního města Prahy Jiří Pospíšil (TOP 09), ředitelka Domova Sulická Lenka Kohoutová, 
poslanec Marek Benda (ODS) a starostka městské části Praha 4 Irena Michalcová (ANO 2011). (red)

Podolí ožilo sousedskou slavností
Sousedská slavnost Festival Podolí nabídla 
všem příchozím bohatý kulturní a společenský 
program. Během akce na Nedvědově náměstí se 
prezentovaly sportovní kluby, podávalo se dobré 
jídlo, hrála živá hudba a nechyběla ani různá 
vystoupení volnočasových subjektů. (red)

Každý svého zdraví strůjcem
S úspěšnou putovní výstavou Každý svého 
zdraví strůjcem se Liga proti rakovině Praha již 
dvanáctým rokem vydala na pouť po českých 
a moravských městech. Hlavním cílem akce je 
oddémonizovat závažné a často deprimující 
téma rakoviny. V Praze 4 se expozice zastavila 
před OC Arkády Pankrác. Akce získala záštitu 
starostky MČ Praha 4 Ireny Michalcové 
(ANO 2011), která ji také osobně navštívila. (red)

Roztyly viděly překážkový běh
Závod v překážkovém běhu dvojic uspořádala naše městská část v rámci zářijového sportovního seriálu 
Čtyřka sportuje. Nejlepším závodníkům pak předával ocenění místostarosta Zdeněk Kovářík (ODS). (red)
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liDé z Prahy 4

Společně se svým o rok starším bratrem Jiřím, 
známým zpěvákem, vyrůstal Milan Schelinger 
(67) v Nuslích. Jeho rodina tu měla kořeny 
více než 80 let a připomíná ji i pamětní deska 
v Čestmírově ulici.

Nusle 50.–60. let dvacátého století, místo 
vašeho dětství a současně periferie Prahy. Jak 
se vám tu tehdy žilo?
Krásně. Jen si to představte - v Čestmírově 
ulici, kde jsme bydleli, parkovaly jen dva 
automobily. Po ulicích jezdili pivovarští koně 
táhnoucí vozy se sudy nebo poštovní modré 
vozy tažené rovněž koňmi. A nedaleko byla 
pole s ječmenem a bramborami, tam už pro 
nás začínal venkov.

Prostoru pro klukovské hry muselo být tedy 
dostatek…
Samozřejmě. Jako hřiště jsme měli sklepy 
a dvory, pořád jsme lítali někde venku. Za 
hlavní hrací prostor jsme si vybrali dvůr For-
dových domů, což byl ohromný rohový čin-
žák na nároží Čestmírovy a Mečislavovy ulice. 
Tam se odehrávaly naše radovánky, stavěli 
jsme si bunkry a válčili přes dráhu s Vršováky. 
Našimi spojenci byli kluci z Michle a Pankrá-
ce, ale vždy jsme dostali nakládačku, protože 
ve Vršovicích byl cvičák a proti nám vyru-
kovalo třeba patnáct kluků s třemi vlčáky… 
Hnali nás přes dráhu velkým fofrem. A v zimě 
jsme si po dvorkách sehnali prkna, udělali si 
nízké mantinely, kotelník nám natáhl hadici 
z kotelny, napustil kluziště a hráli jsme hokej. 
A také jsme chodili do kin, do Tatry, Moravy, 
kde je dnes Komorní Fidlovačka, a do michel-
ské Sparty.

Když jste se pouštěli do klukovských bitev, 
bránil vás starší bratr?
Když na to stačil, tak ano. Ale tehdy to nebylo 

při rvačkách tolik zlé jako dneska, kdy se děti 
třeba kopou do obličeje. My jsme nebyli tak 
krutí.

A jak na vás v dospívání působily Nusle jako 
celek?
Byla to taková architektonicky smíšená čtvrť. Na 
náměstí Bratří Synků stály výstavní domy, jako 
jsou v Pařížské, a v postranních ulicích byly 
obyčejné dělnické činžáky se společnou vodou 
a záchody na pavlačích. Zmíněné Fordovy domy 
byly luxusní budovy postavené dle amerického 
vzoru po první světové válce a už tehdy měly 
koupelny a centrální vytápění. A také sypačky 
odpadu, lidé v 5. patře vyšli na balkon a do vel-
ké roury s poklopem vysypali smetí, které letělo 
dolů až do popelnic.

Kam jste s bratrem chodili do školy?
Do ZDŠ Táborská. Ve škole jsme spíše vynikali 
v humanitních oborech, například v dějepise, 
zeměpise, ale matematika, fyzika a chemie, ty šly 
mimo nás. V podstatě jsme s bráchou ze školy 
vyšli se čtyřkami a dvojkami z chování. Navíc 
jsme byli lajdáci a tak trochu sígři, táta, učitel 
hudby, na nás nestačil. Přicházel večer z hudební 
školy úplně vyšťavený. Školou jsme prolezli a šli 
oba na řemeslo. Jirka na instalatéra a já se učil 
na stavebního zámečníka. Já se vyučil, protože 
nám to kladl na srdce otec, ale brácha z učení 
zdrhl, ještě mu nebylo ani osmnáct. Jel raději na 
hudební turné do NDR a Bulharska, kde zpíval 
po barech. Což je živá konzervatoř a on, protože 
měl talent, se potom prosadil.

Vy jste u řemesla zůstal?
Ne. Nejprve jsem s kamarády dělal laminátové 
podlahy. Měsíčně jsem bral 3000 Kč, kdežto 
jako zámečník bych měl 1100 Kč. Ale byla to 
hrozná práce, především kvůli acetonovým 
výparům. Švagrová, bráchova první žena, mě 

proto před vojnou přetáhla na fajnové místo 
sanitáře do nemocnice Na Františku. Dělal jsem 
tam asi osm měsíců a za tu dobu jsem třeba 
odvezl asi 80 zesnulých z různých oddělení do 
márnice. To byla škola života…

A po vojně jste se vrátil do Nuslí?
Ne, naši se rozvedli a já šel s matkou bydlet na 
Novodvorskou a později na Jižní Město. V Nus-
lích zůstal otec.

Pokračuje rod Schelingerů v Čestmírově ulici 
č. 18?
Už ne, ale bydleli jsme tu asi od roku 1910 do 
roku 1995, kdy zde zemřel náš táta. Já měl na 
této adrese dokonce 11 let obchod s hudebními 
nástroji. Na dům jsme alespoň v roce 2011 umís-
tili pamětní desku u příležitosti Jiřího nedoži-
tých 60. narozenin.

I vy jste nakonec propadl hudbě a Prahu 
vyměnil za venkov. Teď bydlíte v předhůří 
Šumavy, ale když přijedete do metropole, 
zajdete na stará známá místa?
Dříve jsem jezdil schválně do Nuslí, kde se dalo 
dobře zaparkovat. A pak jsem si zašel na svou 
milovanou čínu na náměstí Bratří Synků, kterou 
jsem jedl téměř denně, když jsem v Praze 4 pod-
nikal. Ale teď se v Nuslích nedá nikde zaparko-
vat, a s čínou je tedy konec…

Prahu 4 si alespoň připomínáte prostřednic-
tvím vašeho spoluhráče Paula Schenzera, 
který vyrůstal jen o pár ulic dál než vy…
To je sice pravda, ale je asi o 16 let mladší 
a v Praze 4 jsme se nikdy nepotkali. A kupo-
divu ani naši otcové, i když jeho táta byl také 
hudebník a dlouhé roky hrál na elektrickou 
kytaru v orchestru Karla Vlacha. Až my, synové, 
účinkujeme společně v mé kapele Milan Sche-
linger Band. (md)

Hudebník Milan Schelinger:
„Vršováci nám dali vždy nakládačku!“

Oba bratři na vycházce s otcem a jeho tetou 
v Čestmírově ulici. Foto: archiv MS

Milan právě tak jako jeho bratr propadl muzice. 
Foto: archiv MS

Už jako mladík byl Jiří Schelinger nepřehlédnu-
telný… Foto: archiv MS
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sběr víček od Pet lahví končí, podpora hendikepovaných dětí trvá
Sběr víček od PET lahví bude v MČ Praha 4 
ukončen k 31. říjnu 2019, dvojčata Karolínku 
s Rozárkou ale můžete podporovat i nadále, a to 
finančně na transparentních účtech. 
V minulosti měl sběr víček smysl, protože 
sbíráním se mohla do podpory hendikepova-
ných dětí zapojit široká veřejnost, včetně dětí 
z mateřských a základních škol. V současné 
době se však už nevyplatí, protože výnos ze 
sběru neuhradí ani náklady. 
Dvojčata Karolínka s Rozárkou absolvují v letoš-
ním roce již čtvrtou měsíční intenzivní neurore-
habilitaci. Kromě této terapie mají za sebou také 
tři týdenní intenzivní hiporehabilitační pobyty. 
Pokroky a posuny jsou letos velmi pomalé, ale 
důležité je, že děti nestagnují. 
Od října tohoto roku čeká rodinu, jak holčičky, 

tak rodiče, velká změna. Začnou navštěvovat 
dětský stacionář, kde budou obě děti rehabilito-
vat a kde se budou zároveň socializovat a zvykat 
si i na jiné děti s podobným handicapem. 
Obě děti můžete sledovat na facebooku ve 
skupině „Naděje pro Karolínku a Rozárku“, na 
instagramu pod účtem „Nadeje_pro_holcicky” 
nebo na www.nadejeproholcicky.cz. (red)

liDé z Prahy 4

Národní socialista a faktor (manažer) 
tiskárny Melantrich Josef Maier byl nejdéle 
sloužícím starostou tehdejší Prahy XIV. V čele 
úřadu stál nepřetržitě 21 let a i jeho zásluhou 
byla například prodloužena tramvajová trať 
na Pankrác a Kačerov.
Josef Maier byl z dnešního pohledu velmi čino-
rodý i vzdělaný muž, který navíc miloval svou 
rodinu, skládající se ze čtyř dětí a později i sedmi 
vnoučat. „Děda s babičkou nejprve bydleli 
v Nuslích, a když se jim narodily děti, děda pro 
ně nechal postavit vilu se zahradou v Krči, v ulici 
U Nádraží,“ vzpomíná Věra Podušková (85), 
která v Krči bydlela s rodiči. „Děda nás vycho-
vával k pracovitosti, například každé vnučce 
přidělil záhonek, musely jsme se o něj starat 
a pak vyhlásil vítěze,“ dodává paní Podušková. 
Ta ovšem svého dědečka nejednou pozlobila. 
„Od malinka jsem byla číslo a ráda jsem lezla 
na zahradě na stromy, i když jsem nesměla. 
Jednou na mne vybafl – co tam děláš?! Vidím, 
jak se hýbou větve! A já mu odpověděla z koruny 
stromu – to je jenom větříček,“ vzpomíná se 

smíchem vitální důchodkyně, která přidává ještě 
jednu vzpomínku z dětství: „Chodila jsem za 
války do školy na Lhotku, a když přišel inspek-
tor, museli jsme povinně hajlovat. Já nic. Třídní 
učitel mi ruku zvedl, já ji dala hned dolů. A bylo 
zle, do školy museli rodiče a byli důrazně varová-
ni, že pokud se to bude opakovat, mohli by také 
skončit v koncentračním táboře…“
Když byl již toužebně očekávaný konec války 
na dohled, dozvěděla se Věra zlou zprávu. Její 
děda, vykonávající funkci starosty nepřetržitě 
od roku 1923, umírá v roce 1944 v necelých 60 
letech na následky přechozené žloutenky. „Ještě 
si vybavuji, jak babička dědovi často připomína-
la slova literárního kritika F. X. Šaldy: Pepo, ty 
sis měl ten Melantrich, než přišli Němci, nechat 
napsat na sebe,“ dodává Věra. 

osud to zařídil
Po ukončení válečného běsnění se mladá slečna 
přestěhovala s rodiči na Pankrác. Ráda navštěvo-
vala Sokol, ale jednoho dne přišel šok – lékař 
ji kvůli špatnému držení těla cvičení zakázal! 

„Musela jsem nosit korzet a spát v sádrovém 
lůžku. Kdo nezažil, nepochopí. Když mi něco 
upadlo ve škole, museli mi to podat spolužáci. 
A v noci jsem spala na zádech s rozpaženýma 
rukama, nemohla jsem se ani převalit. Po půl 
roce jsem to nevydržela, sádrové lůžko shodila 
na zem a vykřikla – dost, to stačí!“ přiznává 
svou temperamentní povahu už v 16 letech.
Ve druhé polovině 40. let chtěla odejít pracovat 
do pohraničí, ale rodiče rozhodli jinak. Na-
stoupila do Stavoprojektu, a když se zakládala 
projekční kancelář Hutní projekt, byla do ní 
doporučena. V práci vydržela 40 let a seznámila 
se v ní i se svým budoucím manželem. Po svat-
bě bydleli ve Strašnicích, v pozdějším věku se 
přestěhovali do domu v Nuslích, kde o pár pater 
výše bydlí i jejich syn se snachou. „Žiji tu už 
20 let a jsem moc spokojená. A když mi někdo 
tvrdí, že nevěří na osud, tak s ním jdu k oknu 
bytu a řeknu mu: Podívej se ven, co vidíš? Věž 
Nuselské radnice. A tam dlouhé roky úřadoval 
můj dědeček…,“ uzavírá rodinné vzpomínání 
Věra Podušková. (md)

„Můj děda, starosta Prahy XIV, mě vychovával 
k pracovitosti,“ říká Věra Podušková

Josef Maier s manželkou a čtyřmi dětmi. Foto: archiv VP Věra Podušková ráda na svého dědečka vzpomíná.

Transparentní účty, jejichž prostřednictvím lze 
Karolínce a Rozárce pomoci:
Karolínka: 2301313202/2010 a webo-
vá adresa https://www.fio.cz/ib2/
transparent?a=2301313202
Rozárka: 2901313222/2010 a webo-
vá adresa https://www.fio.cz/ib2/
transparent?a=2901313222

Karolínka a Rozárka s rodiči.
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Svou nejlepší fotografii nám můžete zaslat spolu 
s popiskem a přihláškou, kterou naleznete na webových
stránkách www.praha4.cz/Zijeme-na-ctyrce-spolecne, a to
elektronicky na e-mailovou adresu
zijemenapraze4radi@gmail.com, 
nebo nám je doneste osobně vytisknuté, či zašlete poštou na
adresu: MČ Praha 4, Odbor školství, koordinátorka pro
národnostní menšiny a integraci cizinců, Antala Staška 2059/80b,
140 46 Praha 4 - Krč.
Pro více informací navštivte naši facebookovou skupinu - Žijeme
na Praze 4 rádi!

Akce je pořádaná v rámci projektu „Žijeme na čtyřce společně 2019“, na integraci cizinců spolufinancovaného
Ministerstvem vnitra.

V pořadí : MV – ČR MČ Prahy 4

jak správně luštit sudoku?
Úkolem luštitele je na základě logické úvahy a daných pravidel doplnit číslice do ostatních políček. Používají se jen číslice od 1 do 9 a současně celá 
řada číslic musí být použita v každém sloupečku, v každé řádce a v každém čtverečku, číslice se v rámci těchto celků nesmí opakovat! Vyluštěné sudo-
ku tedy obsahuje číslice od 1 do 9 v každém sloupečku, řádce a čtverečku. Zdroj: sudokuonline.wz.cz

1989-2019

ČTENÍ Z CELY

Slavnostní koncert
v KC Novodvorská

od 17. listopadu k Sametové revoluci

účinkují studenti Vyšší odborné školy herecké
14. listopadu 2019 od 17 hodin na Nuselské radnici

15. listopadu 2019 od 18 hodin

Vstupenky na komponované představení v ceně 50,- Kč v prodeji od 1. října 2019 na pobočce 
Czechpoint v budově Úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4.

Vstupenky na koncert v ceně 150,- Kč v prodeji od 1. října 2019 na pobočce  
Czechpoint v budově Úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4.

V rámci výročí Sametové revoluce pro Vás ve spolupráci  
s VŠKK připravujeme besedu s účastníky revoluce, 
která proběhne 12. 11. od 15 hodin. 

Sbor a orchestr Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Petr Eben: Pražské Te Deum

Sudoku
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Na Jezerce 1451
Praha 4 Nusle, 140 00

Tel.: 261 224 832
725 442 150

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

1. út 19.00 Je úchvatná! (Peter Quilter)
3. čt 19.00 Manželské vraždění (E. E. Schmitt)
4. pá 19.00 Už je tady zas! (Timur Vermes)
6. ne 19.00 Pánský klub (Matěj Balcar)
7. po 19.00 Generálka (Jiří Hubač)
8. út 19.00 Saturnin (Zdeněk Jirotka) - zadané
9. st 19.00 Paní plukovníková (Bengt Ahlfors)
11. pá 19.00 charleyova teta (J. B. Thomas)
13. ne 19.00 Pánský klub (Matěj Balcar)
14. po 19.00 Je úchvatná! (Peter Quilter)
15. út 19.00 Zahraj to znovu, Same (Woody Allen)
16. st 19.00 Už je tady zas! (Timur Vermes)
18. pá 19.00 Práskni do bot (Owen McCafferty)
20. ne 19.00 Poslední aristokratka (Evžen Boček)
21. po 19.00 Takový žertík (Jean Dell, 
  Gérard Sibleyras)
22. út 19.00 Poslední aristokratka (Evžen Boček)
23. st 19.00 charleyova teta (J. B. Thomas)
25. pá 19.00 Paní plukovníková (Bengt Ahlfors)
26. so 19.30 Pánský klub (Matěj Balcar)
27. ne 19.00 Pánský klub (Matěj Balcar)
28. po 19.00 Saturnin (Zdeněk Jirotka)
29. út 19.00 Generálka (Jiří Hubač)
30. st 19.00 Sláva strojů a měst (Jaromír Rašín)
31. čt 19.00 Sláva strojů a měst (Jaromír Rašín)

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

Telefon: 244 468 173, fax: 244 468 167
e-mail: rezervace@divadlodobeska.cz

www.divadlodobeska.cz
STUDio DoBeška

kurzy • zábava • relaxace 
www.divadlodobeska.cz/studio

1. út  19.00  Manželský poker - divadlo
2. st  19.30  Zelená kniha - kinokavárna
3. čt  20.00  Za.Zrak - Létající koberec 
  + Mokosha j. h. - koncert
6. ne  15.00  o Sněhurce – loutková pohádka
 16.00  Drakiáda - výroba draků 
  a létajících příšer ve výtvarné dílně 
  Studia Dobeška.
7. po  20.00  Bardolíno - koncert
9. st  19.30  Bolest a sláva - kinokavárna
10. čt 19.30  Tatarák na eX - syrová stand up 
  comedy Milana Šteindlera
13. ne 15.00  Dobešské koštování – komunitní 
  setkání a divadlo pro děti. Po po-
  hádce následují vzdělávací aktivity. 
14. po 18.00  Marie kolářová - vernisáž
 19.30  Milostný trojúhelník - oslava 
  přítomnosti tří herců na vlnách 
  společné improvizace. Martin Zbrožek, 
  Lukáš Pavlásek a Josef Polášek.
15. út  20.00  Jiří Schmitzer - koncert 
  originálního písničkáře
16. st 19.30  forman vs. forman - kinokavárna.  
  Vstup zdarma.
20. ne  15.00  co snídají tygři – pohádka pro 
  děti od 4 do 10 let
21. po  19.30  Besídka 2019 - tradiční představení 
  divadla Sklep 
22. út 19.30  Besídka 2019
23. st 19.30  výběr z Besídek
24. čt 19.00  Mlýny - nejúspěšnější drama 
  divadla Sklep všech dob. 
30. st 19.30  Ženy v běhu - kinokavárna
31. čt  19:00  vojtěch na křídle - autorský 
  klavírní koncert Vojtěcha Šafránka

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

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

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

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

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

Goout a kulturní portal.cz

Út 1. 19.00 Sugar (Někdo to rád horké)
St 2. 19.00 Po fredrikovi
Čt 3. 19.00 výjimečný stav
Pá 4. 19.00 Ženy na pokraji nervového 
  zhroucení
So 5.  15.00 Mezi nebem a zemí
Ne 6.  15.00 Tučňáci na arše
Po 7.  19.00 kolaps / collapse
Út 8.  19.00 cizinec
St 9.  10.30 cizinec
 19.00 Pravda
Čt 10.  19.00 Srnky
Pá 11.  19.00 šakalí léta
So 12. 15.00 šakalí léta
 19.00 šakalí léta
Ne13. 15:00 eva tropí hlouposti
Po 14.  19:00 heroes
Út 15.  10.30 Souborné dílo 
  Williama Shakespeara
 19.00 famílie
St 16.  19.00 Jeptišky
Čt 17.  10.00 Tučňáci na arše
 19.00 Mezi nebem a zemí
Pá 18.  19.00 Pravda
So 19.  15.00 Sugar (Někdo to rád horké)
Ne 20.  15.00 cizinec
Po 21.  19.00 The loSer(S)
Út 22. 19.00 eva tropí hlouposti
St 23.  19.00 kolaps / collapse
Čt 24. 19.00 Srnky
So 26.  15.00 Jeptišky
Ne 27.  15.00 famílie
Út 29.  19.00 výjimečný stav
St 30.  19.00 Ženy na pokraji nervového
  zhroucení
Čt 31.  19.00 ilUZioniSTa Pavel Dolejška

So 5. 14.00 a 15.30  Perníková chaloupka
So 12. 14.00 a 15.30  ferda Mravenec a kamarádi
So 19. 14.00 a 15.30  kašpárek letí do pohádky 
Ne 20. 15.00  Pohádka o Plaváčkovi
Čt 24. 10.00 a 16.00  vodnická pohádka
So 26. 14.00 a 15.30  Začarovaný les 
Představení se hrají v KC Novodvorská.

kulturní centrum novodvorská 
novodvorská 151/1013, Praha 4

www.zvonecek.info
+420 608 982 230 

Centrální park Pankrác.
Telefon: 777 913 053

e-mail: cafe.provoz@greendoors.cz

Čt 3.  19.30 arTerialS / roWan oak / 
  loveline - koncert 
Ne 6.  17.00  veganská večeře - tradiční veganská 
  večeře od organizace Otevři oči 
Po 7.  10.00  Jak úspěšně reklamovat/vracet zboží 
  - bezplatná přednáška pro osoby 
  starší 55 let, bydlící v Praze 4 
St 9.  20.00  MiGal (kiel, německo) 
  + caeMenTo (Děčín, cZ) - koncert
Čt 10.  19.00  o sebevraždách a truchlení, 
  koroZe + Urn 
  - diskuze s terapeutem Mgr. Martinem 
  Peškem, výstava/instalace a koncert  
Pá 11.  19.00  Zajícova výstava (benefiční) obrazů 
  a jeho punkový doprovod ii. 
  - prodejní a benefiční výstava 
  a koncert kapel 
Čt 17.  17.00  SWaP vol. 2 – podzimní výměna 
  oblečení
Pá 18.  20.00  fUck iT… i QUiT! (new Jersey, USa) 
  + MakeXPeace (cz/sk) - koncert
Čt 31.  16.00 – 19.00 halloWeen 
  v café na půl cesty 
 16.00 dlabání dýní (dýně k zakoupení 
  na baru, lžíce a nože na dlabání 
  s sebou). Výtvarná dílna pro děti 
  a dýňové občerstvení. 
 18.00 halloweenský průvod

CAfé NA Půl CeSTy

Poradenství · osobní asistence · Domov pro 
seniory · Půjčovna kompenzačních pomůcek
Nezisková organizace Domov Sue Ryder pomáhá seniorům 
a jejich rodinám ve chvílích, kdy stáří začíná přinášet starosti. 

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

z následujících akcí. 

Po 7. 10.00–20.00 hod. ryDer´S BaZar
Tradiční módní bazar, kde za skvělé ceny nakoupíte 
vybrané kousky z našich dobročinných obchodů 
a také modely od známých českých návrhářek. 
Vydělané peníze nám pomohou financovat péči 
o seniory v Sue Ryder. Novoměstská radnice na 
Karlově náměstí v prostoru Mázhauzu.
Po 7. a 21. 15.00–18.00 hod. koTy SWinG BanD
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu. 
Restaurace Michelský dvůr.
Po–st 14.–16. 10.00–18.00 hod. 
velkÝ liTerÁrní BaZar
Od pondělí do středy budou v prodeji české 
a cizojazyčné knihy pro dětské i dospělé čtenáře. 
Divadelní sál Sue Ryder.
So 19. 10.00–15.00 hod. 
DoBroČinnÝ BaZÁrek Pro roDiny S DĚTMi
Tradiční bazar pro rodiče s dětmi. Vybírat můžete za 
přátelské ceny z dětského i dospělého oblečení, 
hraček, sportovních věcí, dětských knih a dalších 
rodinných potřeb. Areál Sue Ryder.

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

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

Divadlo 
Bez Hranic

So 5. 19.30 kočičí hra – tragikomedie 
  (DIVADLO BEZ HRANIC)
Ne 6. 19.30 Mrtvola v hotelu Westminster 
  – komedie (DIVADLO BEZ HRANIC)
Út 08. 19.30 Den zkázy v advokátní kanceláři 
  – komedie (Divadlo BLAMA)
Čt 10. 19.30 Poločas nápadu vs. Bizoni 
  – improvizované představení 
  (Poločas nápadu)
Pá 11. 19.30 Sluha dvou pánů - komedie 
  (DIVADLO BEZ HRANIC)
Po 14. 19.30 na vánoce budu gay…! – komedie 
  (DIVADLO BEZ HRANIC)
Út 15. 19.30 Dámský krejčí – komedie
  (Starbag Ateliér)
St 16.  20:00 improvizace - improvizované 
  představení (Improvizace.cz)
Pá 18. 19.00 švagřičky – komedie (divadlo NeoM)
Ne 20. 19.30 vražda sexem – komedie 
  (DIVADLO BEZ HRANIC)
Po 21. 19.30 limonádový Joe – hudební 
  komedie (DIVADLO BEZ HRANIC)
Út 22. 19.30 racajda – monodrama /nominace 
  na Thálii 2016/ (DIVADLO BEZ HRANIC)
St 23. 19.30 hana křížková: recitál – šansonový 
  recitál (DIVADLO BEZ HRANIC)
Čt 24. 19.30 hana křížková: recitál – šansonový 
  recitál (DIVADLO BEZ HRANIC)
Pá 25. 19.30 Mrtvola v hotelu Westminster 
  – komedie (DIVADLO BEZ HRANIC)
So 26. 19.30 Den zkázy v advokátní kanceláři 
  – komedie (Divadlo BLAMA)
Ne 27. 15.00 kočičí hra – tragikomedie 
  (DIVADLO BEZ HRANIC)

Křesomyslova 14
Praha 4 – Nusle
Tel. 607 088 273

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

Krč - V sobotu 5. 10. v 16.00 h. se 
v kapli sv. Václava v areálu Thomayero-
vy nemocnice koná Ekumenická boho-
služba s mottem: Já jsem vinný kmen, 
vy jste ratolesti… (Jan 15,5). Je konána 
každoročně s úmyslem vyprošovat 
Boží požehnání pro Thomayerovu ne-
mocnici, její personál, nemocné a jejich 
blízké. Společně ji povedou duchovní 
těch církví, které slouží v Thomayerově 
nemocnici, zpěvem doprovodí řepský 
farní pěvecký sbor Babinský. 
lhotka - Tělocvičná jednota Sokol 
Lhotka nabízí ženám všech věkových 
kategorií cvičení v ZŠ Jílovská. Přijďte 
si protáhnout tělo v pondělí kondič-
ním cvičením, ve středu zdravotním 
cvičením a ve čtvrtek aerobikem. Vždy 
od 19.00 do 20.00 h. Těší se na vás kvali-
fikované cvičitelky Tereza, Míla a Alice.
Nusle - Klub Nuseláček v Táborské č. 65 
pořádá keramické výtvarné dílny 
pro všechny generace. Nejbližší se 
uskuteční 7. a 21. 10., vždy od 16.00 
do 18.30 h. Info na tel. 731 152 444.

naše tipy
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Dne 3. října oslavila 80. na-
rozeniny Helena Kašparová 
ze Spořilova. Hodně štěstí, 
zdraví a pohody do dalších 
let přejí synové Petr, Zdeněk 
a Karel s rodinou.

Dne 5. října oslaví 
90. narozeniny eva Po-
lanská z Podolí. Hodně 
zdraví, spokojenosti, 
životní optimismus do 
dalších let přeje zdr. 
sestra Lída a přítelkyně 
Monika, Vlasta, Slávka, 
Marie a Olga.

Dne 6. října se dožívá 90 let Marie Gottfriedová 
z Krče. K tomuto obdivuhodnému životnímu 
jubileu naší milé Marušce srdečně přejeme vše 
nejlepší, mnoho štěstí a pevné zdraví v dal-
ších následujících letech. Též hodně elánu do 
četných cest po světě a mnoho hezkých dní pro-
žitých v pohodě na oblíbené zahrádce. Na závěr 
přejeme oslavenkyni mnoho vlídné a laskavé 
nálady, kterou ona sama plnými hrstmi rozdává 
nám všem. Kamarádky.

Dne 12. října oslaví 
85. narozeniny Helena 
Padrtová z Novodvorské.
Hodně zdraví, spokoje-
nosti a životní energie 
tak jako doposud přeje 
manžel a celá rodina.

Dne 16. října oslaví 90. na-
rozeniny Anežka Orlíková 
ze Spořilova. Je obětavá 
maminka a kamarádka, 
která je ochotná kdykoliv 
pomoci. Do dalších let hod-

ně zdraví, štěstí, spokojenosti a mnoho životní 
energie a optimismu tak jak doposud jí přejí 
kamarádky Líba a Marie.

Dne 24. 10. oslaví man-
želé Miloslava a Roman 
Honzátkovi z Krče 
65. výročí svatby. Jejich 
harmonické soužití ob-
divují jejich děti Radka 
a Miroslav s rodinami 
a přejí hlavně hodně 
zdraví, radosti a energie.

společenská rubrika PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH MČ PRAHA 4
ŘíJen 2019
národní technická knihovna 
– prohlídka s průvodcem

8. 10. od 10.00 h., sraz před 
knihovnou, Technická 6, P6

přihlášky na bezpl. lince 800 100 128 od 
23. 9. – 25 míst; poplatek 50 Kč

Vzdělávací program pro seniory 
v Dendrologické zahradě 
Průhonice – ovocné stromy 
(cca 2 hodiny)

8. 10. od 13.00 h., sraz 
u hlavního vchodu u po-
kladny, bus 385, 363 z Opa-
tova do Čestlice, V Oblouku

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128 
od 30. 9., 30 míst; cena 35 Kč/os.

Zápis do kurzů „Pc pro senio-
ry 2019“

Středa 9. 10. od 9.00 do 
12.00 h., velký sál Nuselské 
radnice

Přineste s sebou vyplněné přihlášky!

emauzy - prohlídka s průvod-
cem

10. 10. od 14.00 h., sraz 
u vstupu do objektu

Pozor změna! Přihlášky na bezpl. lince 
800 100 128 od 30. 9. – 25 míst; sníž. 
vstupné 60 kč

kurz trénování paměti 
(5 týdnů vždy po 90 minutách: 
14. 10.; 21. 10.; 4. 11.; 18. 11. 
a 25. 11.)

Začíná se od pondělí 
14. 10. od 10.00 do 11.30 h., 
sál č. 205, 2. p. Nuselské 
radnice

Pozor změna! Přihlášky na bezpl. lince 
800 100 128 od pondělí 7. 10.; počet 
míst 18; kurz je poskytován zdarma

Zima za dveřmi, bylinky po-
můžou – povídání o bylinkách 
s paní Maruškou 

15. 10. od 10.00 h., malý sál 
Nuselské radnice

Přihlášky na bezpl. lince 800 100 128 
od 7. 10. – 30 míst

Zvyšování finanční gramot-
nosti seniorů – praktický 
seminář

15. 10. od 14.00 h., sál 
č. 205, 2. patro Nuselské 
radnice

přihlášky na bezpl. lince 800 100 128 
od 7. 10. – 20 míst 

keramika – 1. část – tvoření 
pod dohledem lektorky

17. 10. od 10.00 h., Klub 
Nuseláček, Husův sbor, 
Táborská 65

přihlášky na obě části na bezpl. lince 
800 100 128 od 7. 10. – 15 míst; 
příspěvek na materiál 50 kč na obě 
části kurzu

Nový cyklus přednášek dr. Hav-
lovcové o Pražském hradě – Praž-
ský hrad za Přemyslovců (1.)

17. 10. od 14.00 h., malý 
sál, 3. patro Nuselské 
radnice

přihlášky na bezpl. lince 800 100 128 
od 14. 10. – 50 míst

Literární odpoledne s hercem 
Jiřím Brožem na téma – Setkání 
s otou Pavlem

22. 10. od 14.00 h., malý 
sál Nuselské radnice

přihlášky na bezpl. lince 800 100 128 
od 14. 10. – 50 míst

austrálie – interaktivní přednáš-
ka spojená s trénováním paměti 

24. 10. od 10.00 h., sál č. 205, 
2. patro Nuselské radnice

přihlášky na bezpl. lince 800 100 128 
od 14. 10. – 20 míst

interiéry Pražského hradu – pro-
hlídka s průvodcem (Nechte si čas 
na kontrolu při vstupu do hradu!)

24. 10. od 14.00 h., sraz 
po kontrole na II. hradním 
nádvoří u kašny

přihlášky na bezpl. lince 800 100 128 
od 21. 10. – 30 míst, vstupné 125 kč/
os. malý okruh

anežský klášter – prohlídka 
s průvodcem

31. 10. od 10.00 h., sraz 
u pokladny kláštera, 
Anežská 12

přihlášky na bezpl. lince 800 100 128 
od 21. 10. – 25 míst; snížené vstup-
né 120 kč/os 

vietnam vzdálený a blízký – 
zajímavé vyprávění o Vietnamu 
(ukázky tradičních výrobků, 
tradic i pokrmů)

31. 10. od 14.00 h., malý 
sál, 3. patro Nuselské 
radnice

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128 
od 21. 10.; 50 osob; vstup zdarma

liSToPaD 2019
keramika – 2. část – zdobení 
a glazura

5. 11. od 10.00 h., Klub 
Nuseláček, Husův sbor, 
Táborská 65

přihlášky na obě části na bezpl. lince 
800 100 128 od 7. 10. – 15 míst

Neseďte doma, přijďte za námi 
(6) – „od lidové písně po oper-
ní árie“ (zábavné odpoledne 
plné písní)

5. 11. od 14.00 h., slav-
nostní sál Nuselské radnice

výdej vstupenek 22. 10. od 8.00 do 
8.30 h., přepážka č. 34 (vlevo od poda-
telny), přízemí MČ Praha 4, Antala 
Staška – 100 míst – jen na vlastní OP!

Prohlídka stálé expozice v ČNB 
lidé a peníze

7. 11. od 9.00 do 10.15 h., 
sraz před ČNB, Na Příkopě 28, 
P1

přihlášky na bezpl. lince 800 100 128 
od středy 30. 10. – 10 míst; zdarma

Tradiční turnaj ve stolním te-
nise (pro ženy i muže od 63 let)

7. 11. od 14.00 h., 
ZŠ Jílovská

přihlášky na bezpl. lince 800 100 128 
od středy 30. 10. – 30 míst

Prohlídka synagog – s průvod-
cem (opakování)

12. 11. od 10.00 h., sraz 
před IC Maiselova 38/15

přihlášky na bezpl. lince 800 100 128 
od 4. 11. – 30 míst; vstupné 88 Kč/os.

Sapa – největší vietnamská 
tržnice – místo levných nákupů 
– prohlídka s průvodcem

14. 11. od 10.00 h., sraz 
před areálem SAPA – Libuš-
ská 319/126, P4 (zastávka 
197, 113 Sídliště Písnice)

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128 
od 4. 11. – 30 míst

Chcete-li zařadit gratulaci  
vaší blízké osobě (od 65 let výše) 

žijící v MČ Praha 4, zašlete její foto 
a stručný text gratulace včetně místa 

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

Zveřejnění je bezplatné.
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Přijďte si vyzkoušet práci 
s keramickou hlínou

Máte rádi, když vám pod rukama vzniká něco 
krásného a zároveň užitečného? Vyzkoušejte si 
práci s keramickou hlínou pod vedením zkušené 
lektorky. MČ Praha 4 nabízí ukázkovou hodinu 
keramiky, první část (vlastní tvorba) proběhne 
17. 10. od 10.00 h. v klubu Nuseláček (Hu-
sův sbor, Táborská 65) a druhá část (glazura, 
tvoření) 5. 11. od 10.00 h. Přihlášky na obě části 
kurzu jsou přijímány na bezplatné lince 800 100 
128 od 7. 10. Počet míst je omezen. Vybírá se 
příspěvek na materiál v hodnotě 50 Kč. (red)

Přednáška vás seznámí 
s vietnamem

Zajímavé povídání o Vietnamu od jihu až po sever 
je připraveno na základě vlastních zkušeností 
cestovatelky Zdenky Dubové při poznávání pří-
rodních krás, tradiční kultury a života obyčejných 
Vietnamců. Je málo zemí na světě, kde vás na 
každém kroku dokáže fascinovat nepoznané 
a přitom tak blízké. Vietnam je totiž jako jedna 
velká tržnice. Pro účastníky besedy, která se usku-
teční 31. 10. od 14.00 h. v malém sále Nuselské 
radnice, bude kromě prezentace s komentovaným 
výkladem připravena ochutnávka pravé viet-
namské kávy a tradiční vietnamské gastronomie, 
ukázka tradičního vietnamského kroje Ao Dai 
a rovněž loutky tradičního vodního loutkového 
divadla. Přihlášky přijímány na bezplatné lince 
800 100 128 od 21. 10. od 8.00 h. (red)

centrum elpida - vzdělávací a kulturní centrum pro seniory

Út 8. 10. 9.00–12.00 h. 
Prevence demence - Individuální poradna.

Čt 10. 10. 14.45–16.45 h. 
Podzimní lucernička - Recy věci.

Pá 11. 10. 10.00–12.00 h. 
Moje hnízdo
Výtvarná dílna s arteterapeutickými prvky.

Čt 17. 10. 14.15–15.45 h. 
historie poutnictví a putování

Z cyklu Poutě nejen Svatojakubské.

Pá 18. 10. 10.45–12.15 h. 
Právní zastoupení osob
Právní minimum pro seniory.

St 23. 10. 13.30–15.00 h. 
Maria callas - Opera žije!

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

v říjnu opět začnou počítačové kurzy pro seniory 

Jméno: ...........................................................................................................................................

Trvalé bydliště .............................................................................................................................

Telefon........................................................................... Datum nar. .........................................
Zaškrtněte úroveň: a) úplní začátečníci b) falešní začátečníci
c) mírně pokročilí d) pokročilí e) speciální (dle upřesnění)

Zakroužkujte prosím základní školu, do které budete docházet na vzdělávací kurz:
ZŠ Bítovská 1246/1 (Michle)
ZŠ Jílovská 1100 (Braník)
ZŠ Jižní 1750/10 (Spořilov)
 

PŘihlÁška do počítačového kurzu (podzim 2019) 

ZŠ Kavčí hory, ul. K Sídlišti 840/2 
ZŠ Sdružení 1080 (Nusle)
ZŠ Táborská 45 (Nusle) 
ZŠ Školní (Braník)

Letos již pojedenácté nabídne MČ Praha 4 ve 
spolupráci se základními školami seniorům pod-
zimní kurzy výuky práce s počítačem, které dosud 
absolvovalo více než 5 500 účastníků. Podmínkou 
účasti v kurzu je trvalý pobyt na území MČ Praha 4 
a věk nad 63 let. Kurzy v délce 90 minut budou 
probíhat po dobu 8 týdnů, vždy 1x týdně v odpo-
ledních hodinách v základních školách uvedených 
v přihlášce. Veškeré výdaje hradí MČ Praha 4.

Jak se přihlásit?
1) Vyplňte (čitelně) přiloženou přihlášku.
2) Vyberte si školu a kurz, který chcete studo-
vat, a vyznačte vše na přihlášce, promyslete 
a označte ještě další (náhradní) kurz či školu.
3) Přihlášku si vystřihněte, vyplňte a mějte ji 
spolu s OP připravenou pro registraci na radnici.
4) Registrace bude probíhat ve středu 9. října 
od 9.00 do 13.00 hod. ve velkém sále ve 3. pat-

ře Nuselské radnice, Táborská 500/30. Budete 
zapsáni dle pořadí, v jakém k registraci přijdete. 
Výuka na školách začne v týdnu od 14. října 
a bude trvat 8 týdnů po 90 minutách!

DůleŽITé INfORMACe: 
Je nutné se přihlásit osobně (možný je zástup 
s podepsanou plnou mocí), jakákoliv jiná forma 
přihlášení (telefonem, e-mailem apod.) nebude 
platná! Dřívější odevzdání přihlášky na Úřadě 
MČ Praha 4 není možné. Počet míst JE OMEZEN 
kapacitou kurzu. Po naplnění kapacity nebudou 
další přihlášky u registrace přijímány. Kurz 
bude otevřen pouze v případě, že se naplní 
kapacita alespoň ze 75 %. 
Kontaktní osoba v MČ Praha 4: Jarmila Suková, 
referentka Odboru školství, prevence a rodinné 
politiky, odd. rodinné politiky, tel. 261 192 415, 
e-mail: jarmila.sukova@praha4.cz.

Místo konání pondělí úterý čtvrtek

ZŠ Bítovská 15.30–17.00 úplní začátečníci 
M. Waidinger (15)

15.30–17.00 pokročilí - základy 
programování M. Waidinger (15)

ZŠ Jílovská 15. 20–16. 50 mírně pokročilí
T. Dollinger (13)

ZŠ Jižní 15. 00–16.30 falešní začátečníci 
J. Valášek (15)

ZŠ Kavčí hory 14.30–16.00 digitální fotografie 
a video M.Vocílka (12)

ZŠ Kavčí hory 14.30–16.00 práce s internetem 
(nakupování, objednávky, 
vyhledávání) J. Králová (15)

ZŠ Sdružení 14.00–15.30 mírně pokročilí V. 
Mikoláš (12)

ZŠ Školní 14. 30–16.00 falešní začátečníci 
Š. Fráňová (15)

ZŠ Táborská 15. 00–16.30 úplní začátečníci 
F. Prokop (15)

ZŠ Táborská 16. 30–18.00 falešní začátečníci 
F. Prokop (15)

Praktický seminář  
finanční gramotnosti
Obsahem semináře jsou témata, jako je finanční 
rozpočet a hospodaření domácnosti, jak si vy-
brat správného mobilního operátora, správnou 
finanční instituci, dále ochrana spotřebitele, 
následky neuvážených finančních rozhodnutí 
a jejich řešení. Projekt je realizován na území 
hlavního města Prahy s finanční podporou 
Magistrátu hlavního města Prahy v rámci 
Programu na podporu vzdělávání seniorů na 
území hlavního města Prahy. Seminář je zdarma 
a uskuteční se 15. 10. od 14.00 h. v sále č. 205 
ve 2. patře Nuselské radnice. Přihlašujte se na 
bezplatné lince 800 100 128 od 7. 10. (red)
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SC-381458/21

VÝKUP AUTOMOBILŮ
VŠECH ZNAČEK
PLATBA
IHNED

VŠECH ZNAČEK
PLATBA
IHNED

NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHY
Tel.: 604 868 055

SC-381530/09

SC-381561/07

NAD LESNÍM DIVADLEM 1354, PRAHA 4

 241 493 633, 222 941 998, 603 501 166

ZEDNICKÉ 
 OBKLADAČSKÉ

PRÁCE

www.siml.cz

MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
VČETNĚ ÚKLIDU

lakýrnické práce lze provést i v dílně

SC-381562/09

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

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

Rozpočty a konzultace zdarma!

www.malirlakyrnik-praha.cz
Tel./fax: 241 494 620 • mobil: 777 291 927
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SC-381563/09

BALKAP, s.r.o.
23 let jsme tu s Vámi

Malířství   
Lakýrnictví                                                    

                       Madla na zábradlí
            Podlahy - Zednictví         

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

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

REKONSTRUKCE 
KOUPELEN A KOMPLETNÍ 

PŘESTAVBY BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA 

ROZUMNÉ CENY.
Osobní cenová kalkulace 

a konzultace zdarma.
Tel. 777 317 278

SC-381564/09

SC-391049/08

Mytí oken
čištění koberců 

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

SC-391049/16

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

Tel.: 724 006 275

SC-391145/31SC-391048/08

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

☛☛
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MASÉRKA DO DOMU
regenerační masáže 
odstraňující únavu

šetřím váš čas i peníze
Marcela Krejzová 

603 440 480
SC-391087/06

 VELKÉ
     VELIKOSTI?

„Ano, máme...!”
Nový obchod ROMANTYK

Nuselská 1497/70
Tel.: 608 51 96 97

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

Tram.: 11 a 14 stanice Horky

DÁMSKÉ + PÁNSKÉ
XXL až 8XL

SC-391094/08

Nuselská 159/114, 140 00 - Praha 4 +420 602 121 199 www.boticrestaurant.cz

POLEDNÍ MENU
ZIMNÍ A LETNÍ

ZAHRÁDKA

Welcome drink zdarma pro dvě osoby (platí při předložení tohoto kupónu)

SC-391779/04

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY
ZUBNÍ ORDINACE 

SE ZAMEŘENÍM NA PROTETIKU
(nové typy zubních náhrad, korunek a můstků)

máme smlouvy se zdravotními pojišťovnami

Poliklinika Budějovická, 
Antala Staška 1670/80, Praha 4

červená budova - 2. patro, MUDr. Paneš
Telefon: +420 777 455 275, +420 261 006 232

SC-391821/02

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 
A DAŇOVÉ EVIDENCE

PERSONALISTIKA A MZDY
ZASTUPOVÁNÍ PŘED ÚŘADY

Nabízíme:
• vedení účetnictví – podvojné 

účetnictví mzdové 
pro obchodní i 

• vedení daňové evidence
• zpracování všech 
daňových přiznání

Help Fin CZ s.r.o.
Táborská 979/5, 140 00 Praha 4

Telefon: 728 995 053 
a.herberova@help-fin.cz

NEPOTŘEBUJETE ZMĚNU, 
POMŮŽEME VÁM

SC-391878/05

Pojďte pracovat jako realitní 
makléř pod zaškolením makléře 
se 14ti letou praxí v oboru.

Kontakt: Martina Kozová 
Váš realitní makléř     
Jednatel pobočky
Mobil: +420 777 263 316
E-mail: martina.kozova@rkevropa.cz

základní podoba 
značky - inverzní
Základní použítí barevnosti loga je modré logo (nápis 
EVROPA REALITNÍ KANCELÁŘ) a symbol (E)  
s oranžovým trojúhelníkem v modrém kruhu na bílém 
podkladu.

SC-391802/02

Pro kalkulaci, objednávku 
nebo rezervaci inzerce 

kontaktujte inzertní 
oddělení: Renáta Čížková, 

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



inZerce

PŘIJÍMÁME 
NOVÉ PACIENTY

Vstupní a preventivní
prohlídky zdarma

Objednejte se

www.dentmedico.cz

ÚSMĚV TO
ŘEKNE ZA VÁS

PŘIJÍMÁME 
NOVÉ PACIENTY

Vstupní a preventivní
zdarma

Objednejte se

www.dentmedico.cz

ZUBNÍ KLINIKA

+420 225 990 990 
(přijímáme i SMS)

Urešova 1757
Praha 4 

SC-391879/01SC-391540/03

SC-391937/02
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PřISTAVOVáNí KONTeJNerů NA ObJeMNý ODPAD – říJeN
Stanoviště Zavezení:   den hodinaStanoviště Zavezení:   den hodina

Jivenská x Adamovská 1 16:00 - 20:00

Čestmírova x Mečislavova 1 16:00 - 20:00

Pod Terebkou - nad schody 1 16:00 - 20:00

Zálesí x Sulická 1 16:00 - 20:00

Vavřenova 1 16:00 - 20:00

Pekárenská x Prostřední 2 16:00 - 20:00

Nad Pískovnou x Přechodní 2 16:00 - 20:00

Jeremenkova x Sitteho 2 16:00 - 20:00

Pod Děkankou x Nad Spádem 2 16:00 - 20:00

Mezivrší x Nad Šálkovnou 3 16:00 - 20:00

Pod Lysinami 2 - u trafačky č. TS 5178 3 16:00 - 20:00

Zelený Pruh x Za pruhy (u parkoviště) 3 16:00 - 20:00

Vrbova (u garáží) 3 16:00 - 20:00

U Pernštejnských x Družstevní 4 16:00 - 20:00

Pod Dálnicí č. 1 4 16:00 - 20:00

Družstevní ochoz x Zdařilá 4 16:00 - 20:00

Lopatecká x Doudova 4 16:00 - 20:00

V Zálomu x Na Jezerce 7 16:00 - 20:00

Kotorská (u jeslí) 7 16:00 - 20:00

Valtínovská x Hornokrčská 7 16:00 - 20:00

Pod Višňovkou 8 16:00 - 20:00

Murgašova 8 16:00 - 20:00

Zachova x Nad Svahem 8 16:00 - 20:00

Marie Cibulkové x U Jedličkova ústavu 8 16:00 - 20:00

Herálecká I. x Pacovská 9 16:00 - 20:00

Zapadlá x Zelený pruh 9 16:00 - 20:00

Psohlavců x Věkova 9 16:00 - 20:00

U Habrovky x U Krčské vodárny 10 16:00 - 20:00

Na Vrstvách x Pod Pekařkou 10 16:00 - 20:00

Halasova x U Strže 11 16:00 - 20:00

Nad Lesním divadlem x Němčická 11 16:00 - 20:00

Pod Krčským lesem x ružinovská 11 16:00 - 20:00

Vzdušná x Na rovinách 11 16:00 - 20:00

Korandova x Havlovického 11 16:00 - 20:00

boleslavova x božetěchova 14 16:00 - 20:00

Na Květnici - u stanoviště tříd. odpadu 14 16:00 - 20:00

Horáčkova x bartákova 14 16:00 - 20:00

Michelská x U Michelského mlýna 15 16:00 - 20:00

Žilinská 15 16:00 - 20:00

K Výzkumným ústavům 15 16:00 - 20:00

Klánova x U Vodotoku 15 16:00 - 20:00

Podolská x K Vysoké cestě 16 16:00 - 20:00

Plamínkové (u garáží) 16 16:00 - 20:00

branická x K ryšánce 16 16:00 - 20:00

Jílovská (u Alberta) 16 16:00 - 20:00

Na Líše x Na Novině 17 16:00 - 20:00

Jihlavská (proti garážím) 17 16:00 - 20:00

Lukešova x bohrova 17 16:00 - 20:00

bítovská 17 16:00 - 20:00

Na Zlatnici x Na Podkovce 18 16:00 - 20:00

Sinkulova x Na Klikovce 18 16:00 - 20:00

V Hodkovičkách x Jitřní 18 16:00 - 20:00

baarova x Telčská 21 16:00 - 20:00

Pod Jalovým dvorem 21 16:00 - 20:00

ružinovská x Kukučínova 21 16:00 - 20:00

Kamenitá 22 16:00 - 20:00

Jiskrova x Na Mlejnku 22 16:00 - 20:00

Nad Havlem x U Krčského nádraží 22 16:00 - 20:00

Podolská x U Vápenné skály 23 16:00 - 20:00

Sládkovičova 23 16:00 - 20:00

Na Veselí x V Občanském domově - změna! 24 16:00 - 20:00

Fillova x rabasova 24 16:00 - 20:00

Mirotická x Čimelická (u ulice Novodvorská) 24 16:00 - 20:00

Jihozápadní V. x Jižní IX. 24 16:00 - 20:00

Pod Vršovickou vodárnou III. 25 16:00 - 20:00

Na Chodovci (parkoviště proti škole) 25 16:00 - 20:00

Jižní XVI. 25 16:00 - 20:00

Choceradská x Senohrabská 25 16:00 - 20:00

Severovýchodní IV. x Severní IV. 29 16:00 - 20:00

Viktorinova 30 16:00 - 20:00

Ohradní x Na Křivině 30 16:00 - 20:00

Podolská x Pravá 31 16:00 - 20:00

Praha 4 – Devátý ročník Dne architektury 
zve na prohlídky jindy nepřístupných staveb, 
urbanistické procházky po známých i nezná-
mých místech s poutavým výkladem odborníků, 
workshopy, přednášky či filmové projekce po 
celé republice. V Praze 4 se zájemcům v sobotu 
5. října otevře s poutavým výkladem novokla-
sicistní budova Podolské vodárny, která byla 
postavena podle projektu Antonína Engela. 
V neděli v poledne můžete vyrazit prozkoumat 
budovu vodárny zvenčí s historikem architek-
tury Kryštofem Drnkem, který připomene její 
vývoj i výjimečné architektonické podoby. Od 
16.00 h. se zde bude promítat portugalský film, 
který představí minimalisticky čisté stavby 
architekta Portugalce Manuela Airese Mateuse. 
Rezervace nutné přes GoOut.
Nusle - Ještě stále se můžete přihlásit do kurzů 
jógy, které pro vás připravilo studio jógy Shanti 
Garden (V Horkách 8) s podporou MČ Praha 4. 
Jóga pro maminky s miminky: kurzy každé úterý 
od 10.00 do 11.00 h. (do 29. října). Jóga pro děti 
s výukou angličtiny: pro děti 6-10 let vždy ve 
středu od 15.00 do 16.00 h. a pro děti 11-15 let od 
16.15 do 17.15 h. (až do 29. ledna 2020). Jóga pro 
seniory: každé pondělí od 11.00 do 12.30 h. (do 
21. října). Více informací na www.shantigarden.cz. 
Ceny kurzů jsou dotovány MČ Praha 4.
Podolí – V areálu Žlutých lázní se v sobotu 
5. 10. (10.00–18.00 h.) uskuteční zabijačka a sta-
ročeská pouť. Pestrý program nabídne pouťové 
atrakce, tržiště, souboj s medvědem, výtvarné 
dílny, kartářku, hadí ženu, staročeskou muziku, 
soutěž v síle a další zábavu. Vstup je pro děti 
a doprovod zdarma. Dětské kostýmy a masky 
s tematikou pouti vítány!
Kamýk - MC Balonek, Ke Kamýku 686/2, 
pořádá podzimní bazar dětského zboží. Příjem 
zboží: pátek 18. 10. 15.00–18.00 h. | sobota 19. 
10. 10.00–13.00 h., 14.00–17.00 h. Prodej pouze 
za hotovost: neděle 20. 10. 10.00–13.00 h., 
14.00–18.00 h. | pondělí 21. 10. 10.00–12.00 h., 
13.30–18.00 h. | úterý 22. 10. 9.30–12.00 h. 
Výdej peněz a neprodaných oděvů: čtvrtek 
31. 10. 10.00 – 12.00 h., 13.30 – 18.00 h. Info na 
http://www.mcbalonek.cz/index.php/bazar-
-detskych-veci.
Pankrác – Organizace A doma, z.s., ve spolu-
práci s Café Na půl cesty připravila pro občany 
Prahy 4 ve věku 55+ bezplatné přednášky. Už 
7. října proběhne od 10.00 do 11.30 h. v Café 
Na půl cesty přednáška na téma Jak správně 
reklamovat a vracet zboží. Součástí akce je 
i bezplatné poradenství a možnost zeptat se na 
vše, co vás zajímá v oblasti vašich spotřebitel-
ských práv. Další přednáška se uskuteční 14. 11. 
od 11.00 do 12.30 h. na téže adrese s názvem 
Kurz asertivity aneb jak se nenechat odbýt. 
Kurz poskytne účastníkům informační mini-
mum, jak být úspěšný v komunikaci v osobních 
i formálních vztazích. Obě akce jsou zdarma, 
jsou součástí projektu organizace A doma, 
z.s., s názvem Firma vstřícná seniorům a jsou 
hrazeny z Magistrátu hl. m. Prahy a Evropského 
strukturálního a investičního fondu. (red)

naše tipy

Chcete pracovat jako chůva?
Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 hledá do svých řad aktivní ženy, které mají rády děti. Výhodou je vzdělání 
a praxe v oboru pedagogickém, zdravotním nebo sociálním. Nejdůležitějším je však pěkný vztah k dětem. Za 
dostačující kvalifikaci se považuje i vlastní zkušenost s dětmi a vnoučaty. ZZ MČ Praha 4 nabízí práci na do-
hodu o provedené práce za odměnu 120–170 Kč/hodinu. Pro bližší informace a dotazy neváhejte kontaktovat 
koordinátorky paní Langerovou (mobil: 775 474 617) nebo paní Dvořákovou (mobil: 775 474 618). 

Práce

PřISTAVOVáNí KONTeJNerů NA ObJeMNý ODPAD – LISTOPAD

Jivenská x Adamovská 01 16:00 - 20:00

Čestmírova x Mečislavova 01 16:00 - 20:00

Zálesí x Sulická 01 16:00 - 20:00

Vavřenova 01 16:00 - 20:00

Pod Terebkou - nad schody 04 16:00 - 20:00

Pekárenská x Prostřední 04 16:00 - 20:00

Nad Pískovnou x Přechodní 04 16:00 - 20:00

Jeremenkova  x Sitteho 04 16:00 - 20:00
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Přistavení biokontejnerů
Stanoviště Datum hodina
Paprsková x V Kole 5. 10.2019 9:00 - 12:00
Pekárenská x Prostřední 5. 10.2019 9:00 - 12:00
Lukešova x Bohrova 5. 10.2019 13:00 - 16:00
Na Zlatnici x Na Podkovce 5. 10.2019 13:00 - 16:00
V Křovinách x Gončarenkova 6. 10.2019 9:00 - 12:00
(parkoviště se separem)
Nad Obcí II (slepý konec) 6. 10.2019 9:00 - 12:00
Zapadlá x Zelený pruh 6. 10.2019 13:00 - 16:00
Rosečská 1736/15  6. 10.2019 13:00 - 16:00
Mezi Lysinami x V Mokřinách 12. 10.2019 9:00 - 12:00
(u separu)
Zachova x Nad Svahem 12. 10.2019 9:00 - 12:00
Korandova x Havlovického 12. 10.2019 13:00 - 16:00
Nad Koupadly x Nad Zátiším 12. 10.2019 13:00 - 16:00
(u separu)
Nad Lesem č.or. 10 13. 10.2019 9:00 - 12:00
Údolní - parkoviště 13. 10.2019 9:00 - 12:00
Jihovýchodní IX (u trafačky) 13. 10.2019 13:00 - 16:00
Psohlavců x Ohnivcova 13. 10.2019 13:00 - 16:00
V Hodkovičkách x Jitřní 19. 10.2019 9:00 - 12:00
Jižní IX x Jihozápadní V 19. 10.2019 9:00 - 12:00
U Krčské vodárny x Krčská 19. 10.2019 13:00 - 16:00
Severovýchodní IV x Severní IV 19. 10.2019 13:00 - 16:00
Ve Studeném x Skaláků (u separu) 20. 10.2019 13:00 - 16:00
Klánova x Na Dubině 20. 10.2019 13:00 - 16:00
Kamenitá 20. 10.2019 13:00 - 16:00
Vlnitá x Nad Křížkem 20. 10.2019 13:00 - 16:00
V Ondřejově x Nad Kolonií 26. 10.2019 9:00 - 12:00
Branická x K Ryšánce 26. 10.2019 9:00 - 12:00
Za Skalkou x Nad Lomem 26. 10.2019 13:00 - 16:00
Jiskrova x Na Mlejnku 26. 10.2019 13:00 - 16:00
U Družstva práce 58 (u separu) 27. 10.2019 13:00 - 16:00
Dolnokrčská x Nad Obcí I 27. 10.2019 13:00 - 16:00
Vzdušná x V Zahradní čtvrti 27. 10.2019 13:00 - 16:00
Jižní XVI 27. 10.2019 13:00 - 16:00

harMonoGraM Mobilního sbĚru nebezPečného  
oDPaDu a sbĚru PotravinÁřských olejŮ  
z DoMÁcností (z FritovÁní aPoD.) 2019
Olej bude obsluhou mobilního svozu přebírán v uzavřených PET lahvích.
Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 601 389 243, 731 451 582.

st
23. 10. - 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
24. 10. - 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

čt
3. 10. - čt 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

čt
3. 10. - 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

Chovatelé mají povinnost nechat do konce roku čipovat své psy
Majitelé psů v České republice mají ještě tři 
měsíce na to, aby nechali svá zvířata označit mi-
kročipem. K 1. lednu 2020 totiž bude na základě 
novely veterinárního zákona povinné očkování 
psa proti vzteklině platné jen v tom případě, že 
tento pes bude označený mikročipem. 
Štěňata musí být takto označena nejpozději 
v době svého prvního očkování proti vzteklině, 
tedy v půl roce věku. Výjimku z povinného čipo-
vání budou mít pouze starší psi, a to v případě, 
že už jsou označeni jasně čitelným tetováním, 
které bylo provedeno před 3. červencem 2011. Za 
psa bez označení bude hrozit ve správním řízení 
uložení pokuty ve výši až 20 000 Kč.
Označení psů mikročipem provádějí soukromí 
veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykoná-
vat veterinární léčebnou a preventivní činnost, 

(jsou registrovaní u Komory veterinárních 
lékařů ČR: https://www.vetkom.cz/seznam-
-veterinaru). Dlouhodobě je označení psa, ale 
také kočky či fretky čipem povinné v případech, 
že s ním majitel cestuje do zahraničí, v řadě 
obcí tuto povinnost na lokální úrovni již roky 
ukládají místní vyhlášky. Povinná evidence 
psů v současné době funguje ve většině zemí 
Evropské unie.

čip usnadní identifikaci
Čipování představuje jednorázový úkon srov-
natelný s injekční aplikací. Mikročip o délce 
zhruba 1 cm je sterilně aplikován pomocí jehly 
do podkoží zvířete. Obal je vyroben z materiálů, 
na které organismus zvířete nereaguje jako na 
cizí těleso. Cena za čipování je od 500 Kč.

Zavedení povinného označení všech psů by mělo 
do budoucna především usnadnit identifikaci 
psů ze strany kontrolních orgánů, a tím také ze-
fektivnit monitoring chovů a kontrolu dodržování 
stanovených předpisů chovateli. Komplikovaná 
identifikace psů dnes mimo jiné často znesnad-
ňuje veterinárním inspektorům postihování 
problematických chovů velkého množství zvířat, 
tzv. množíren. U označeného zvířete bude mož-
né snadněji prokázat, kdo je jeho majitelem, což 
je přínosné i v případech krádeží psů, ale také 
v případech, kdy zvíře způsobí škodu, například 
zaviní dopravní nehodu, zraní člověka či pytlačí, 
a je potřeba identifikovat zodpovědnou osobu. 
Zatoulané řádně označené a evidované zvíře 
má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému 
původnímu majiteli než neoznačený pes. (red)

Konkurz na ředitele školy
MČ Praha 4 vyhlásila konkurzní řízení na 
místo ředitele ZŠ Nedvědovo náměstí v Podolí. 
Předpokládaný nástup je leden 2020. Podrobné 
informace podá Gabriela Michalicová, odbor škol-
ství, prevence a rodinné politiky, tel. 261 192 322, 
podepsaná přihláška s požadovanými doklady se 
musí doručit nejpozději do 25. 10. 2019 (včetně) 
poštou nebo osobně na podatelnu na adresu: 
MČ Praha 4, odbor školství, prevence a rodinné 
politiky, Antala Staška 2059/80b, Praha 4, 
PSČ 140 46. (red)
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na konec

Kniha s názvem Lásky, vrásky, 
bublinky autorky Libky Safr zachycuje 
postřehy a situace ze života autorky, 
která hledá ve vlastních zkušenostech 
odpovědi na otázky týkající se vztahu 
mezi mužem a ženou, sexu, ale 
i rodiny a mateřství. První dílo z řad 
beletrie autorka stylizovala do 
krátkých fejetonů či blogů, které 
humornou formou nastavují zrcadlo 
jak jí, tak samotným čtenářkám. 

Neméně podstatnou součástí knihy je důraz na ženskou 
sílu a důležitost sebelásky ve vztazích. Knihu vydalo 
nakladatelství Motto. Foto: Lenka Hatašová

Soutěžní otázka:
Čím se libka Safr proslavila?
a) návrhy klobouků 
b) návrhy ponožek 
c) návrhem trasy metra D

Odpovědi zasílejte na e-mail: martin.dudek@
ceskydomov.cz do 15. 10. 2019. Knihu získají tři autoři/
autorky správné odpovědi. Výherci ze zářijového čísla 
(správná odpověď a – Oznamuje se láskám vašim): Eliška 
Nová, Ota Krásová a Marie Kletečková. Gratulujeme!

soutĚŽ
soutĚŽte a vyhrajte 

knihu!

4. Pozor na cyklistu při odbočování vpravo

Při průjezdu křižovatkou je vždy potřeba pamatovat na to, že osoba na 
jízdním kole má přednost ve stejných situacích jako motorista. Pokud tedy 
například motorista odbočující vpravo dojede v křižovatce či před ní 
cyklistu pokračujícího rovně, musí dát motorista před odbočením přednost 
cyklistovi a umožnit mu bezpečný průjezd křižovatkou.

 Pokud při průjezdu křižovatkou pokračujete rovně, najeďte si 
raději blíže ke středu vozovky. Auto za vámi se tak nebude snažit vás 
nebezpečně předjet.

 Při odbočování vpravo se ujistěte, že vedle vás nejede cyklista, kte-
rý chce pokračovat rovně. Pokud ano, dejte mu přednost stejně jako jakémukoli 
jinému vozidlu. V žádném případě se ho nesnažte na poslední chvíli předjet.

Cyklisté:

Motoristé:

Při průjezdu křižovatkou je vždy potřeba pamatovat na to, že osoba 
na jízdním kole má přednost ve stejných situacích jako motorista. 
Pokud tedy například motorista odbočující vpravo dojede v křižo-
vatce či před ní cyklistu pokračujícího rovně, musí dát motorista 
před odbočením přednost cyklistovi a umožnit mu bezpečný průjezd 
křižovatkou.
Cyklisté: Pokud při průjezdu křižovatkou pokračujete rovně, najeďte 

si raději blíže ke středu vozovky. Auto za vámi se tak nebude snažit vás 
nebezpečně předjet.
Motoristé: Při odbočování vpravo se ujistěte, že vedle vás nejede cyklista, 
který chce pokračovat rovně. Pokud ano, dejte mu přednost stejně jako 
jakémukoli jinému vozidlu. V žádném případě se ho nesnažte na posled-
ní chvíli předjet.

Zdroj: praha.eu

jezdím jako člověk: pozor na cyklistu při odbočování vpravo

ochraňte svůj domov i sebe před ohněm
V českých domácnostech dochází každý rok 
k více než tisícovce požárů. Při nich umírají 
desítky lidí a stovky dalších jsou zraně-
ny. Proto Generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru ČR upozorňuje v nové 
informační kampani veřejnost na důležité 
zásady protipožární ochrany ve formě Bez-
pečnostního desatera. Smyslem kampaně je 
preventivně působit na spoluobčany ve snaze 
snížit počet obětí a výši škody na majetku při 
požárech. 

Bezpečnostní desatero požární ochrany
1. Čtěte návody
Instalujte a používejte tepelné a jiné spotřebiče 
v souladu s průvodní dokumentací výrobce.
2. Hlídejte otevřený oheň
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen sví-
ček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.
3. Pozor na cigarety
Při kouření a odhazování nedopalků do odpad-
kových košů nedopalky vždy dokonale uhaste.
4. Kontrola komínů

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalino-
vých cest.
5. Topte, jak se má
Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, 
popel ukládejte do nehořlavé nádoby.
6. Poučte své děti
Dejte z dosahu dětí zápalky a zapalovače, vy-
světlete jim nebezpeční vzniku požáru.
7. Vybavte svoji domácnost
Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost 
hasicími spreji a přenosnými hasicími přístroji.
8. Udržujte v pořádku uzávěry inženýrských 
sítí
Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávě-
ry vody a plynu musejí být řádně označeny 
a přístupné.
9. Kontrolujte elektrická zařízení
Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůro-
vých vedení.
10. Udržujte průchodné chodby a schodiště
V případě požáru oceníte, že budete moci 
z hořícího domu rychle utéct a zachránit členy 
rodiny.
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Nové byty chytře...
Nová „Nuselská“ je přírůstek rezidenčního konceptu společnosti Trigema.  

Do konce roku 2020 vznikne na území bývalého areálu Nuselských mlékáren bytový  

komplex se 146 jednotkami. Nová „Nuselská“ patří do konceptu Trigema Chytré bydlení.  

Další informace na www.chytre-bydleni.com nebo na lince 800 340 350. 

PENB: B Více informací naleznete na www.nova-nuselska.cz

Informace zobrazené v této inzerci nejsou návrhem na uzavření smlouvy.  
Poskytnutí  uvedených produktů nebo služeb je vázáno na splnění dalších podmínek,  
které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.

20190919_NSL_Tucnak_188x264.indd   1 19.09.19   18:45SC-391919/01



www.novodvorska-plaza.cznovodvorskaplaza

Dovolte dětem ukázat svůj talent v našich tvořivých dílničkách. 
Nejlepší výtvory zařadíme do hlasování v našich fotogaleriích 

a vítěze následně odměníme.

Pátek 27. 9. 2019 / Dekorativní tvoření z podzimních plodů

Sobota 12. 10. 2019 / Výroba létajících a dekorativních draků

Sobota 26. 10. 2019 / Vyřezávání dýní s malováním na obličej

Pro více informací sledujte náš FB profil nebo webové stránky.

PRO ŠIKOVNÉ PRSTÍKY

SC-391297/06


