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editorial
Vážení čtenáři,
od komunálních voleb uplynuly dva roky. Jste spokojeni
s tím, jakým směrem se vaše
městská část pod současným
vedením radnice ubírá, nebo
naopak patříte mezi kritiky?
Co se podle vašeho názoru daří
a kde jsou nedostatky? Téma
pro vás komentují politici,
které jste ve volbách v roce
2014 do čtyřkového zastupitelstva vyslali svými hlasy. Jak
uplynulé dva roky hodnotí zástupci vládnoucí koalice a co
na ně naopak říkají opoziční
politici? Do Vánoc zbývá pouhých pár týdnů, už tato neděle
bude první adventní. Nasáváte rádi vánoční atmosféru? Připravili jsme pro vás přehled akcí, které byste neměli vynechat. Nezapomínáme ani na školská témata, kromě zajímavostí ze škol a školek z Prahy 4 také přinášíme informaci
o tom, že zápisy do prvních tříd základních škol nebudou,
jak byli rodiče a děti zvyklí, v lednu, ale až v dubnu. Změnu
přináší novela školského zákona, má dětem, které by dostaly
odklad, dát více času na to, aby byly během zápisů na školu
připravené. Vracíme se i k tématu parkování v Praze 4, své
tentokrát k možnosti zavést na čtyřce modré parkovací zóny
řekli obyvatelé čtvrté městské části. Užijte se příjemný adventní čas.
Vaše Zuzana

Z obsahu:
str. 7
Causa: Dva roky od voleb
str. 10
Rozhovor s Emmou
a Barborou Srncovými
str. 13
Vánoce: Tipy na akce
str. 14
Doprava: Výluky
str. 20
Školství: Malí architekti

Vaše 4
Nezávislý měsíčník o dění na Praze 4
Vydává A 11, s. r. o., Bělehradská 568/92, P2
Registrace: MK ČR E 21850 IČ 27120805
Ročník III, vychází měsíčně
Náklad 54 000 ks
Datum vydání listopadového čísla 21. 11. 2016
Distribuci ZDARMA do schránek provádí
Česká pošta, s. p.
Seznam distribučních okrsků naleznete
na www.vase4.cz
Adresa redakce:
Dejvická 9, 160 00 Praha 6
tel.: 603 239 737, e-mail: zuzana@vase4.cz
www.vase4.cz
Příjem inzerce:
Šéfredaktorka:
Věra Lazáková
Zuzana Půrová
zuzana.purova@a11.cz lazakova@a11.cz
tel: 775 677 099
tel.: 776 394 016

str. 23
Školství: Zápisy

Marketing:
Petr Belica
petr.belica@a11.cz

Libor Rys
libor.rys@a11.cz
tel.:602 444 693

str. 24
Luštění

Grafika:
Bohumil Havránek
zlom4@a11.cz

Sekretariát:
Ondřej Matěj Hrubeš
ondrej@a11.cz

str. 26
Téma čtenářů: Parkování

V případě nedoručení časopisu
pište na e-mail: ales@a11.cz
nebo volejte tel.: 603 239 737
Předplatné poštou
nebo e-mailem: ales@a11.cz
Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Vaše 4 není periodikem žádného politického
subjektu.
Vydavatel neodpovídá za věcný obsah
uveřejněných inzerátů.
Přetisk a jakékoli šíření
pouze se souhlasem vydavatele.

V příštím čísle:
Reality, zdraví, sport,
bydlení, auto–moto
Uzávěrka podkladů
a inzerce 2. 12. 2016
Časopis vychází 12. 12. 2016

INZERCE V4-1105

www.vase4.cz

3

aktuality

Děti dostaly
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, RENATA ŘÍHOVÁ

příležitost zlepšit svou školu
ožnost, jak zlepšit prostředí své
školy, dostaly děti ze čtyř základních škol Prahy 4. Do soutěže „Lepší škola“ se zapojily základní školy Ohradní, Mendíků, Na Líše a Bítovská. Své
nápady na to, co chtějí ve své škole nebo
v jejím okolí zlepšit, mohly děti posílat pro-

M

střednictvím mobilní aplikace „Lepší místo“ do 6. listopadu. Z každé školy budou vybrány tři ﬁnálové nápady do veřejného hlasování. Na konci února děti představí své
nápady před nezávislou porotou. Na základě obou hlasování pak budou vyhodnoceny
dva nejlepší nápady.

Pomozte Ježíškovi

s dárky pro děti z dětských domovů
o pátého ročníku projektu Strom
splněných přání, pořádaného organizací Dejme dětem šanci, se letos
zapojily děti z 34 dětských domovů. Děti
napsaly „Dopis Ježíškovi“ a samy si mohou
vybírat vánoční překvapení, která si přejí
najít pod stromečkem. Koupit lze dárek dětem až do 12. prosince na webových stránkách www.stromsplnenychprani.cz. Obec-

D

ně prospěšná organizace Dejme dětem
šanci sídlící v Nuslích, nabízí komplexní
pomoc konkrétním dětem a mladým lidem
vyrůstajícím v dětských domovech na jejich cestě do samostatného života. Veřejnosti umožňuje podpořit konkrétní dítě,
které je něčím zaujme, formou, která je pro
ně přijatelná jak po stránce lidské, tak ﬁnanční.
INZERCE V4-1107

4

www.vase4.cz

Loutkový festival
Zvoneček
ulturní centrum Novodvorská
bude od čtvrtka 24. listopadu až
do soboty 26. listopadu patřit
druhému ročníku loutkového festivalu
Novodvorský Zvoneček. Všední dny
jsou určeny hlavně mateřským školkám z Prahy 4. Od pátku se pak dveře
festivalu otevřou dokořán pro malé
i velké návštěvníky.

K

Pohádka
pro děti na Dobešce
a11. prosince je naplánováno
představení pro nejmenší diváky v divadle Dobeška. Shlédnout
budou moci děti představení divadla
Kapsář O pejskovi a kočičce. Dobeška
ale na prosinec a listopad chystá pro
děti celou řadu akcí, například na 27.
listopadu pásmo koled Slyšte, slyšte
pastuškové aneb vánočka nazdařbůh.

N
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Bibliobus OSKAR

Hřiště budou mít
koše na tříděný odpd
elkem 120 košů na tříděný odpad
bude rozmístěno u dětských
hřišť a sportovišť ve čtvrté městské části, konkrétně v Braníku, Hodkovičkách, Krči, Lhotce, Michli, Nuslích,
Podolí a Záběhlicích. Praha 4 požádala
o ﬁnanční podporu Státní fond životního prostředí.

C

Ukázky hry
pétanque
kázky mistrů hry pétanque, ale
také zábavná soutěž pro všechny se koná ve velkém sálu Kulturního centra Novodvorská, a to v úterý 6. prosince. Začíná se přesně v 13.00
hodin a hrát se bude celé odpoledne.
Zúčastnit se mohou akce, která představí hru pétanque, původně společenskou hru ze starověkého Říma, mládež,
školáci i senioři.

U

zajíždí na Prahu 4
ravidelná návštěva mobilní pobočky
Městské knihovny Praha v areálu
Hobby centra 4, Bartákova 1200/4,
Praha se uskuteční v pondělí 21. listopadu
od 15.00 do 17.00 hod. Další návštěvy Bibliobusu Oskar, který parkuje vždy u vchodu
do pavilonu C, jsou naplánovány na 5. a 19.
prosince. Mobilní knihovna nabízí k volné-

P

mu vypůjčení knižní novinky a spoustu
krásných dětských knížek. Součástí nabídky jsou i DVD s pohádkami a dalšími
ﬁlmy, a také množství audioknih na CD.
Hlavní výhodou Bibliobusu Oskar je bohatá
výbava knižních, v kamenných pobočkách
kvůli zájmu a rezervacím nedostupných,
novinek.

Žáci bojovali

o pohár v malé kopané
o turnaje v malé kopané starších
žáků o Pohár pražských škol se letos
zapojilo šestnáct základních škol ze
čtvrté městské části. V prvním kole, kde
hrál každý s každým, se utkala čtyři družstva po čtyřech hráčích. Z každé skupiny
pak postoupily dva nejlepší celky, které
svedly souboj o jedno postupové místo

D

v pražském ﬁnále. Vítězi turnaje se stali
hráči ze Základní školy Bítovská, na druhém místě se umístilo družstvo Základní
školy Na Chodovci. Třetí místo vybojovali
po penaltovém rozstřelu chlapci ze Základní školy Horáčkova. Celkem se turnajů
zúčastnilo 230 hráčů a bylo sehráno 34 zápasů.

INZERCE V4-1127

BUDOUCNOST VAŠEHO BYDLENÍ
NEMUSÍ BÝT VE HVĚZDÁCH
www.rkevropa.cz/nusle
praha4@rkevropa.cz | +420 731 679 200
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Poznejte kousek Itálie díky
restauraci Il Primo Piatto.
Ochutnejte nové menu, které nabízí
velký výběr italských specialit.
Domácí těstoviny, saláty, plody
moře a nezbytné dobré víno.
Vánoční večírek v Il Primo Piatto

■ Kapacita až 200 osob
■ Kompletní cataringové služby
■ Bohaté zkušenosti s přípravou
akcí různých velikostí
■ Možnost zajištění zábavy na
Váš večířek

INZERCE V4-1129

Ať chceme nebo ne, Vánoce jsou za
dveřmi. Všichni si vzájemně každoročně přejeme klidné svátky, ale nějak zapomínáme, že bychom se tím
také mohli řídit. Zkusme se letos
v předvánočním čase na chvíli zastavit, odpočinout si, potkat se s přáteli
a prožít s nimi pár hezkých chvil.
A tam směřuje můj listopadový tip.
Najděte si během následujícího
měsíce chvilku a zajděte do Dominikánského dvora v Braníku, kde je každý den od 16.00 do 24.00
hodin otevřená dočasná Zemská hospůdka. Na čepu je vždy devět
různých piv z produkce Zemského pivovaru. Ochutnáte piva,
která jinde jen tak nenajdete. Na svátky navíc pivovar neuvařil
pouze další kořeněné vánoční pivo, ale vydal se cestou zimního
piva ve stylu Pale Ale Bitter, které vám v prosinci představí pod
názvem Zimní Slunovrat. Tato svrchně kvašená dvanáctka s obsahem alkoholu 4,4 % a vyšší hořkostí, než na kterou jsme zvyklí
z tradičních českých ležáků, bude jistě stát za to.
Myslím, že bude ideální k předvánočnímu rozjímání s přáteli.
Tak na zdraví a klidné svátky!
Vaše Šárka
pořadatelka Českého pivního festivalu a Prague Beer Week,
vášnivá pivní degustátorka a budoucí sládková
www.sarkapijepivo.cz

Řekněte názor

na místo svého bydliště
eřejná setkání, během
kterých může veřejnost
říct svůj názor na prostranství v místě svého bydliště,
se budou konat na čtyřce v průběhu listopadu. Veřejná setkání
se budou konat 22. listopadu od

V

18.30 v KC Novodvorská, dále
23. listopadu v 18.30 v ZŠ Školní a 24. listopadu od 18.30 v ZŠ
Poláčkova. Další setkání je naplánováno na 29. listopadu,
v ZŠ Jižní a 30. listopadu v ZŠ
Mendíků.

INZERCE V4-1118

PLÁNUJETE
MIMINKO?
Začněte GRAV-INem!

www.grav-in.cz

Chcete snadněji a rychleji otěhotnět?
GRAV-IN, jediný doplněk stravy na českém trhu obsahující indol-3-karbinol, zinek a vitamín
B6. Hormonální rovnováha ženy je určující pro snadné a brzké otěhotnění. Proto vás GRAV-IN,
prostřednicvím zinku (přispívá k normální plodnosti a reprodukci a také k udržení normální
hladiny testosteronu v krvi) a vitamínu B6 (podporuje regulaci hormonální aktivity), výrazně
přiblíží ke splnění vašeho přání.

Žádejte ve své lékárně.
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Praha 4

dva roky po volbách
Před dvěma lety si obyvatelé Prahy 4 zvolili nové vedení
radnice. Volby sice tehdy vyhrálo hnutí ANO, vlády se ale
nakonec ujala Trojkoalice s Petrem Štěpánkem (SZ) coby
starostou v čele spolu s TOP 09 a ČSSD. Toto povolební
uskupení ale vydrželo jen pár měsíců.
ůvodně uzavřela Štěpánkova Trojkoalice povolební spolupráci s ČSSD
a TOP 09, vydržela ale „vládnout“
Praze 4 pouhých několik měsíců. Trojkoalice uzavřenou smlouvu vypověděla kvůli
údajnému porušení koaliční smlouvy
a uzavřela novou koalici s částí hnutí ANO,
ODS a hnutím Pro Prahu. To mohlo být pro
mnohé překvapivé, protože starosta Štěpánek v minulosti na adresu ODS ani exstarosty Pavla Caldra (hnutí Pro Prahu) nešetřil kritikou. Postupné spojení Štěpánka
s ODS je jen obtížně pochopitelné. Zejména
proto, že jejím členem přímo na Praze 4 je
třeba Marek Benda. Nelze tedy rozhodně
mluvit o nové a očištěné ODS.
Spolupráce Štěpánka s ODS, klubem
STAN Tučňák, který vznikl po rozštěpení
hnutí ANO na dva kluby, a hnutím Pro
Prahu nicméně pokračuje. A Štěpánek si
svoji koalici pochvaluje. „Máme funkční koalici, která zapojuje obyvatele do správy
naší městské části. Občané se u nás mohou

P

aktivně účastnit jednání komisí a výborů
a mají v nich své zástupce,“ říká s tím, že
se radnici povedlo říci stop hazardu, daří se
pokrýt poptávku po místech ve školkách, či
že se otevřelo Branické divadlo.
A koalice funguje i podle předsedy klubu
zastupitelů hnutí Pro Prahu Jana Schneidera. „Zpočátku se naše hnutí Pro Prahu
ocitlo v opozici, ale to nervalo dlouho. Slepenec – Trojkoalice, TOP 09 a ČSSD – byť
měl pohodlnou většinu hlasů, si obrazně
řečeno „vjel do vlasů“. ANO se mezitím začalo rozpadat na dvě frakce a na změny
„bylo zaděláno“. S ohledem na to, že nepovažujeme křik z opozičních lavic za to nejlepší, co můžeme pro naše voliče udělat,
tak jsme kývli na účast v sice křehké, ale
pro nás ještě přijatelné koalici,“ vysvětluje
Schneider, proč šlo hnutí do koalice se Štěpánkem.
Opozice má ale jiný názor, dva roky po
volbách jakoby prý Praha 4 uvízla v bezčasí, nekoncepční bezradnosti a v přešlapo-

vání na místě. „Kde je nový dům seniorů
Hudečkova? Koalice se stále nedohodla ani
na „politickém zadání“ pro změnu projektu! Proč se neopravuje dům seniorů Jílovská? Čeká se, jak dopadne dům seniorů
Hudečkova. Proč už se dva roky čeká se
stavbou azylového doma Horáčkova?
Zatím vznikla jen situační studie. Kde je
nějaký plán na rozvoj sociálních nebo zdravotních služeb? Kde je nová koncepce školství? Ta předchozí přestala platit v roce
2014,“ ptá se například předseda opoziční
ČSSD Petr Horálek, podle něhož se současné vedení radnice nemůže chlubit ani
omezením hazardu, jak zmiňuje starosta
Štěpánek. Podle Horálka nulovou toleranci
hazardu na hlavním městě navrhla ČSSD,
zatímco Štěpánkova koalice chtěla zachovat kasina na sporných místech.
Předseda další opoziční strany Filip Vácha (TOP 09) také připomíná nesplněné
předvolební sliby, jako je například znovuotevření koupaliště Lhotka. „Investice se
nerealizují nebo nabíraly neuvěřitelné
zpoždění, například koupaliště Lhotka,
Branické divadlo,“ poznamenává Vácha.
Jste spokojeni s tím, jakým směrem se
ubírá městská část nebo vám rozhodnutí vedení radnice vadí? Napište nám na mailovou adresu zuzana.purova@a11.cz.

Kdo vyhrál volby
Hnutí ANO 2011
Trojkoalice
TOP 09
ČSSD
ODS
Hnutí Pro Prahu
Volební účast

21,69 procenta
19,00 procenta
18,01 procenta
12,74 procenta
9,76 procenta
7,43 procenta
35,62 voličů
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Specialista prodeje inzerce po telefonu
NÁPLŇ PRÁCE:

POŽADUJEME:

NABÍZÍME:

■ prodej tištěné inzerce pro regionální čtrnáctideníky prostřednictvím telefonického oslovování
■ správa a péče svěřeného portfolia klientů
■ efektivní plánování a prodej balíčků inzerce
■ práce se stávajícími klienty a budování obchodních vztahů
■ komunikace a vytváření obchodních nabídek
■ vyhledávání nových obchodních příležitostí

■ zkušenosti s prodejem po telefonu
■ zájem o mediální prostředí
■ vynikající komunikační, prezentační a argumentační dovednosti
■ orientace na zákazníka a výsledek, schopnost zaujmout a přesvědčit
■ obchodní talent, samostatnost, zodpovědnost, pozitivní přístup k práci

■ příležitost k profesnímu a osobnímu rozvoji,
možnost kariérního růstu
■ zajímavé platové podmínky v závislosti na
obchodních výsledcích (ﬁxní mzda + zajímavá
provizní složka)
■ kreativní a motivující práci v příjemném prostředí a kolektivu
■ ﬁremní akce, produktové zaškolení
■ mobilní telefon, notebook
■ práce na HPP nebo IČ; smlouva na dobu neurčitou
■ nástup ihned

Své CV zasílejte na: A11, s. r. o. – Libor Rys, libor.rys@a11.cz, tel.: 774 212 008

www.vase4.cz
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Dva roky

od komunálních voleb
Petr Štěpánek,
Trojkoalice/SZ,
starosta MČ Praha 4
Máme funkční koalici, která zapojuje
obyvatele do správy naší městské části. Občané se u nás mohou aktivně účastnit jednání komisí a výborů a mají v nich své zástupce. Občanům i opozici jsme otevřeli
časopis Tučňák, který navíc v letošním roce
prochází významnou graﬁckou a obsahovou změnou.
Řekli jsme stop hazardu v naší městské části a ministerstvo ﬁnancí již odebralo první licence.
Úřad má nového tajemníka, který připravil reorganizaci důležitou pro chod radnice, máme nový odbor kultury, sportu a grantové politiky a nové samosprávné oddělení sociálních služeb
a zdravotnictví.
V letošním roce byla úplně pokryta poptávka po místech ve školkách, mj. díky dostavbě MŠ Němčická. Bylo znovu otevřeno Branické divadlo. Zateplujeme školské objekty, abychom snížili jejich
energetickou náročnost a ušetřené peníze mohli využít ku prospěchu našich obyvatel. Do rozpočtu hlavního města Prahy se podařilo prosadit několik miliard na zakrytí Spořilovské ulice s parkovou úpravou jako ochranu zdraví obyvatel proti kamionům.
Spolupracujeme s Ropidem na zlepšení MHD podle podnětů občanů. Ze tří nových tramvajových linek v celé Praze jezdí dvě
v Praze 4 a kvalitnější autobusové spojení s úřadem zajišťuje například metrobus 134 z Podolí. Ve spolupráci s ČT postupně revitalizujeme Park na Kavčích horách.

Jan Schneider,
Pro Prahu,
předseda klubu zastupitelů
Volební poločas je zbytečným, ale pravidelným novinářským tématem již roky. Je
poněkud škoda, když se tiskový prostor
v měsíčníku takto promrhá, ale budiž. Takže bych rád ještě jednou poděkoval všem,
kteří nás před dvěma lety volili a bylo jich
7,43 %, což není málo. Nicméně v zastupitelstvu, čítajícím 45 hlav, máme jen dvě místa, tedy na hlasy pouhých 4,44 %. Je jasné, že s tímto počtem hlasů toho mnoho nenaděláme. Zpočátku se naše Hnutí Pro Prahu ocitlo v opozici, ale to
nervalo dlouho. Slepenec – Trojkoalice, TOP 09 a ČSSD – byť měl
pohodlnou většinu hlasů, si obrazně řečeno „vjel do vlasů“. ANO
se mezitím začalo rozpadat na dvě frakce a na změny „bylo zaděláno“. S ohledem na to, že nepovažujeme křik z opozičních lavic
za to nejlepší, co můžeme pro naše voliče udělat, tak jsme kývli
na účast v sice křehké, ale pro nás ještě přijatelné koalici. Díky
tomu se nám podařilo například nenechat usnout v zapomnění obnovu koupaliště Lhotka a snažíme se korigovat problémy územ-
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ního rozvoje a dopravy. Cizí nám není ani problematika jeslí, kde
ukazujeme celé Praze, jak se to má dělat, a věříme, že podobná
dobrá stopa po nás zůstane i v oblasti podpory aktivního a důstojného života našich seniorů a zdravotně znevýhodněných občanů.

Viktor Janouškovec,
STAN, Tučňák,
předseda klubu zastupitelů
Dva roky od voleb je polovina volebního
období. Ani mne tedy nepřekvapuje téma
dnešního vydání. Logicky se nabízí zhodnocení uplynulých dvou let.
Z věcí, které se podařily, je určitě třeba
zmínit efektivní prodej a pronájem bytových a nebytových prostor a zlepšení hospodaření radnice. Podařilo se nám dosáhnout úspory přes 20 milionů korun na provozu IT. Realizovali jsme řadu výběrových
řízení, které zlevnily provoz radnice, např. na dodávky pytlíků pro
pejskaře. Podařilo se nám omezit aktivity developerů na Praze 4,
resp. dosáhnout jejich lepší komunikace s místními obyvateli. Za
všechny lze uvézt pozitivní příklad projektu nové výstavby v Braníku, kde je ﬁnální plán výstavby všeobecně velmi dobře přijímán.
Samozřejmě jsou projekty, které bohužel trvají delší dobu, než
jsme si představovali. Mezi ně patří zprovoznění koupaliště
Lhotka nebo zlepšení dopravy a parkování. Stejně tak u některých
developerských projektů spolupráce ještě úplně ve shodě s místními občany nefunguje.
Dva roky OD voleb ovšem znamená i dva roky DO příštích voleb
a máme ještě relativně stále dost času rozpracované aktivity dotáhnout do úspěšného konce. Aby byly volby v roce 2018 pro voliče
co nejsrozumitelnější, rádi bychom dosáhli toho, že Praha 4 bude
opět jenom jeden volební obvod.

Filip Vácha,
TOP 09,
předseda klubu zastupitelů
Smutná bilance. Jakou máme situaci na
Praze 4 dva roky po volbách? Bohužel nedobrou. Současné koalici (Trojkoalice,
ODS, STAN (Tučňák), HPP) se nedaří řádně řídit naši obec.
Investice se nerealizují nebo nabíraly neuvěřitelné zpoždění např. (Koupaliště
Lhotka, Branické divadlo). Neopravují se chodníky, občané si
oprávněně stěžují na stav zeleně na Praze 4. Rozvoj Prahy 4 se
prakticky zastavil. Nedaří se ani při správě městských společností.
Pro příklad můžu uvést nezdařený odprodej 4 Energetické.
Kdo očekával po volbách otevřenou radnici, musí být zklamán.
Pryč jsou předvolební sliby pana starosty Štěpánka, jak aktivně
bude zastupovat občany a bojovat s developery. Jak se bolestně

politika
přesvědčili obyvatelé Pankráce a Hodkoviček.Koalice spotřebovává spoustu energie pouze k tomu, aby udržela pohromadě. Její
složení je různorodé a programové priority jednotlivých stran
značně odlišné. Důkazem toho je vznik nepotřebného Výboru pro
energetické úspory. Tento výbor bohužel nemá výsledky. Překvapivě se nevěnuje energetickým úsporám. V zápisech výboru se
můžeme dočíst o tom , že jeho předseda Ing. Ivo Vaněk EUR.ING.
uvažuje o zavedení automatických autobusů na Praze 4, o spolupráci s armádou ČR na robotu, který brání perimetr a jiné nekoncepční podivnosti.
Nemyslím si, že by se pan starosta Štěpánek zbláznil a někdy
tyto projekty realizoval, ale zůstává otázkou, proč rada nechává
pana Vaňka ve své dobře placené funkci, když výbor evidentně nepřináší výsledky? Odpověď je patrně prostá. Proto, že pan Vaněk
pomáhá udržet současnou koalici u moci. Takový přístup není
správný a rozhodně nepřispívá k rozvoji Prahy 4.

Petr Horálek,
ČSSD,
předseda klubu zastupitelů
Dva roky od voleb uplynuly jako voda.
Prvních sto dní hájení dávno minulo, takže
při hodnocení práce koalice (Strana zelených – KDU-ČSL – ODS – STAN-Tučňák –
Hnutí pro Prahu) si nemusíme brát rukavičky, ale spíš boxerské rukavice. Vedení
městské části dělá tak zoufale málo, že
i těch chyb najdeme v jejich práci relativně málo. Problémy ale leží
spíše tam, kde se nic nedělá. Praha 4 jakoby uvízla v bezčasí, v nekoncepční bezradnosti, v přešlapování na místě, kdy v lepším případě dobíhají projekty z minulých období (např. rekonstrukce
domů v Táborské ulici nebo budovy Branického divadla). Jinak panuje těžké ticho po pěšině, kdy si koalice prosadila nikoli „klid na
práci“, ale „klid na funkci“.
Kde je nový dům seniorů Hudečkova? Koalice se stále nedohodla ani na „politickém zadání“ pro změnu projektu! Proč se neopravuje dům seniorů Jílovská? Čeká se, jak dopadne dům seniorů Hudečkova. Proč už se dva roky čeká se stavbou azylového
doma Horáčkova? Zatím vznikla jen situační studie. Kde je nějaký

plán na rozvoj sociálních nebo zdravotních služeb? Kde je nová
koncepce školství? Ta předchozí přestala platit v roce 2014. Bude
dostatek sociálních bytů? Nebo máte třeba pocit, že se Praha 4
stává „zeleným městem“, když už má „zeleného starostu“? Kdepak, vládnou tady pevnou (nebo štědrou?) rukou developeři, což
nejvíce cítí obyvatelé na Pankráci a v Hodkovičkách díky plánovaným projektům Rezidenční park KAVČÍ HORY a obytný soubor
Hodkovičky Nad řekou.
Radnice se stala závislá na příjmech z prodeje bytů a pozemků
jako narkoman na heroinu. Jak se ale budou generovat zisky pro
další investice, až už nebude z čeho brát? Kde chce radnice získat
dostatek peněz na další rozvoj městské části? Na tuhle otázku jakoby nikdo nehledal odpověď – po nás potopa! Místo toho se vedení
chlubí pseudoúspěchy typu úspora vozového parku (vyřazení jednoho nebo dvou aut z provozu skutečně neřeší hospodaření městské části) nebo omezením hazardu (nulovou toleranci přitom na
hlavním městě navrhla ČSSD, zatímco Štěpánkova koalice chtěla
zachovat kasina na sporných místech). Mluví se o tom, že komise
a výbory na radnici se otevřely veřejnosti, jenže současně s tím se
klíčová témata a rozhodnutí přesunula na uzavřená jednání rady
(např. debata o zónách placeného stání). Hlavně že se vynakládá
asi milion korun ročně na plat uvolněného předsedy naprosto zbytečného výboru pro energetické úspory, což není nic jiného než „legální úplatek“, aby koalice měla dostatek hlasů v zastupitelstvu.
A z radničního časopisu Tučňák od prosince zmizí pravidelná anketní stránka pro zastupitele (v minulosti ji prosadila ČSSD), aby
opozice byla co nejméně vidět.
Tato koalice už nemá vnitřní sílu na radikální změnu stylu
a tempa své práce. Ta energii, která koaličním stranám a hnutím
ještě zbyla, se vynakládá na vymezování zón politického vlivu ve
stylu „ty si dosaď dalšího člověka do 4–Majetkové a my si na
oplátku zaměstnáme dalšího člověka na radnici“. Vždyť jenom
hádka o nájemce Branického divadla trvala rok po ukončení rekonstrukce! Aktuálně na sebe Zelení a ODS hází špínu kvůli budoucí podobě Táborské ulice. Ale na rozvod to nevypadá, spíš další
nechutnou manželskou hádku. Obávám se, že koalice to „nějak
došmudlá“ do nemastného neslaného konce funkčního období.
V nejlepším případě otevře těsně před komunálními volbami koupaliště Lhotka a bude doufat, že všichni zapomenou na sliby na
zprovoznění v létě 2015/2016/2017. Naštěstí můžeme tlačítko
„restart“ zmáčknout ve volbách v říjnu 2018.

Listopadové číslo časopisu Sorry
právě v prodeji.

Objednejte si předplatné na
www.sorry.cz,
nebo na telefonním čísle
225 985 225. (Po až Pá 8.00–18.00 hod.)
Roční předplatné za 499 Kč (11 čísel)
Speciální balíček roční předplatné + tričko jen za 699 Kč

Nestačí vám náš humor na papíře?
Máme ho pro vás i na tričku.
www.vase4.cz

Přidejte se... Facebook.com/sorrycz
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osobnost Prahy 4
Vztah matky Emmy Srncové
s její dcerou Barborou, by se
dal považovat za ideální.
Nejenže skoro celý svůj
život vedle sebe bydlí, ale
dokonce se setkávají i ve
svým uměleckých
činnostech, jako je například
projekt Muzeum úsměvů.
I přesto, že se mezi nimi
občas zablýská, nikdy
netrpěly „ponorkou”.

PŘIPRAVILA JAKUB HLAVÁČ, FOTO ANGELO PURGERT

Emma a Barbora Srncovy:

Na čtyřce jsme šťastné
● Jak dlouho už na Praze 4 žijete?
Emma: Já již od roku 1968.
Bára: Po celý svůj život.
● Jakou největší změnu zde vidíte?
Emma: Když jsem zde začala žít, bylo za
námi kukuřičné pole a v okolí ticho a krásná zeleň.
Bára: To si pamatuji i já, ráda vzpomínám
na projížďky na kole. Což si dnes, poté co
zde vybudovali dálnici, představit už skoro
nedokážu.
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● Jsou to změny spíše pozitivní, nebo
negativní?
Emma: No nevím, máme sice všude kolem supermarkety, takže nemusíme stát
fronty v malém krámku u nádraží, ale také
už nemáme radost z toho, když si něco seženeme. Ona i doprava je lepší, na druhou
stranu je ale zase hlučná. Kolem rostou
obří stavby a krásné zahrady se mění na zastavěnou plochu. I u nás v ulici se stále bojuje proti novostavbě, kde má být asi dvacet

bytů a třicet garážových stání. To vše na pozemku, který má kolem devíti set metrů
čtverečních a navíc by měl být situován
v chráněné lipové aleji, kudy jezdil prezident Masaryk k příteli Antalovi Staškovi.
Bára: Mrzí mě, že developeři nectí vilovou zástavbu a snaží se hlavně vydělat. Bohužel tím se vše odosobňuje. V dobách
mého mládí jsme se tu všichni znali, byla to
spíše taková vesnice.
● Chtěly byste žít někde jinde?
Emma: Přesto všechno bych neměnila
a jsem tady šťastná.
Bára: Ani já bych neměnila, je to můj domov a mám to tu ráda.
● Máte velkou rodinu, povede se vám
někdy, abyste se u nějaké příležitosti setkali všichni?
Emma: Posledně jsme se v plném počtu
setkali na mé padesáté narozeniny, což
bylo před 25 lety. Od té doby se rodina rozrostla o nové děti a partnery, takže se teď
scházíme spíše po částech.
● Jaký vztah mezi sebou máte?
Emma: Dobrý. Já sice v této době trávím
hodně času na Šumavě, ale jsem moc ráda,
že moje rodina pobývá v Krči a všechno to
tam opatruje.
● Bylo to vždy takové?
Emma: Myslím, že v rámci možností, máme v rodině dobré vztahy. Moje děti a vnuci
o mě docela pečují.
● Ještě stále bydlíte v sousedních domech?

osobnost Prahy 4
● Na jakou svou roli vzpomínáte nejraději vy, Báro?
Bára: Já musím souhlasit s mámou, Boženka byla můj největší herecký počin.
● Emmo, nevadí vám trochu, že už Bára
nehraje a začala vám „fušovat“ do řemesla?
Emma: To vůbec ne, já jsem naopak šťastná, že mi začala Bára „fušovat“ do řemesla.
Ostatně má na to právo a nadání. Jen má
trochu problém s tím, že oba rodiče jsou výtvarníci, takže mezi námi trochu lítá, ale až
bude mít na malování více času, bude z ní
jasná Barbora Srncová se svým vlastním
stylem.
● Plánujete další výstavy?
Emma: Ano, naše další výstava nás čeká
v Chodovské tvrzi a bude probíhat od letošního listopadu do ledna příštího roku. Bude
tam i velké plátno, kde se bude promítat
krátký ﬁlm Návštěva litograﬁcké dílny.
Emma: S dcerou Bárou vedle sebe bydlíme, ale dokonce spolu i pracujeme v našem
Muzeu úsměvů.
● Vypadá to, že se vidíte docela často,
nemáte někdy „ponorku“?
Bára: My ponorku nemáme, ani mít nemůžeme. I přes to, že jsme dvě lvice, takže
se mezi námi občas zablýská, ale za chvilku
opět vysvitne sluníčko.
● Jaká byla vaše poslední herecká role,
Báro?
Bára: Naposledy jsem natočila hezkou
pohádku Písař a princezna, to bylo moc
milé natáčení. Kdysi jsem bohužel musela
odmítnout natáčení pohádky kvůli dovolené, doteď mě to mrzí. Pohádky se totiž
neodmítají.
● Je zde ještě možnost, že se k herectví
vrátíte?
Bára: Já jsem nepověsila herectví na
hřebík, jak se o mně psalo. Jen s ohledem
na práci kolem internetového obchodu
www.srncova.cz nemohu brát časově náročné nabídky, například nakonečné seriály.
● Emmo, chtěla jste, aby vaše dcera byla
herečka, nebo jste se jí to naopak snažila vymluvit?
Emma: Vzhledem k tomu, že jsme v té
době s jejím otcem Jiřím Srncem pracovali
u něj v Černém divadle, tak nás nic jiného
ani nenapadlo. Když se k tomu přidalo to,
že Barunka chtěla být odmala princeznou,
bylo to vše jasné. Jenom toho koně, co si do
Krče přála, jsme jí naštěstí vymluvili.
● Jakou roli své dcery máte nejraději?
Emma: Vím, že nejznámější je jako Rampepurda ze seriálu Bylo nás pět, ale mně se
stejně nejvíc líbila jako Boženka Skovajsová v seriálu Detektivní příběhy kanceláře
Ostrozrak.
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osobnost Prahy 4
Bára: V nadcházejícím roce
mámu čekají kulaté 75. narozeniny. Tak to bude pěkný začátek. Oslava máminých kulatin
vyvrcholí v Českém Krumlově.
Od dubna do září přestěhujeme
naše Muzeum úsměvů právě
tam. V celém patře nově zrekonstruovaného kláštera bude
přes sto olejových obrazů, budou se promítat ﬁlmy a o víkendech bude i program pro děti.
● Nehádáte se o to, kdo lépe
maluje?
Emma: Kdepak, rozhodně se
nehádáme. Naopak, spíše si navzájem mezi sebou radíme.

● Co vám v poslední době
udělalo radost?
Bára: Mám radost z knihy
mého muže Petra Rajcherta,
která se jmenuje „Ruku na srdce, náhody neexistují“. Nejen
že ji sám napsal, ale ilustroval ji
můj táta. Takže se mi ti dva nejdůležitější muži spojili v jednom díle, což je krása.
● Jaké jsou vaše plány do budoucna, o čem sníte a po čem
toužíte?
Bára: Tvořit a být s lidmi, které mám ráda.
Emma: Chci být zdravá
a šťastná.

Emma Srncová
Narodila se 22. srpna 1942 v Praze. Dvacet let strávila v Černém divadle Jiřího Srnce. Pod vlivem výtvarníků, kteří v divadle působili,
začala tvořit. Doma i ve světě uspořádala bezpočet výstav.

Barbora Srncová
Narodila se 5. srpna 1969 v Praze a už od dětství se věnovala herectví. Vystudovala pražskou konzervatoř. Barboru Srncovou znají filmoví i seriáloví diváci, například ze snímků Špačkovi v síti času, Lotrando a Zubejda nebo seriálu Bylo nás pět. Věnuje se i malířství.
INZERCE V4-1102

INZERCE V4-1119

Dárkový poukaz
Darujte fotografování
nebo se přijďte vyfotit sami!

Děti

Rodiny
Portrét

Zásadní kniha
o zdravé výživě

Nová
biokuchařka
Hanky
Zemanové
Autorka se rozhodla svou původní Biokuchařku
přepracovat a rozšířit tak, abyste v ní našli aktuální
informace o biopotravinách, nových výživových trendech
(raw, bezlepková strava, superfood aj.) i ekologickém
zemědělství a mohli z ní čerpat inspiraci pro svůj
každodenní život. Kniha obsahuje přes 80 nových receptů
a je určena i těm, kteří už mají původní vydání doma.

Již od 1490,- Kč
OBJEDNÁVEJTE NA
WWW-FOTOTRENER.CZ
ANGELO PURGERT
T: 776 120 100
E: FOTOANGELO@FOTOANGELO.CZ
W: WWW.FOTOANGELO.CZ
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vánoce

Kam vyrazit

o Vánocích

ánoční sbírka oblečení
pro Foreweare a Borůvka Praha o. p. s. se koná
24. listopadu od 15.00 do
19.00 hodin. Přinést můžete
oblečení v jakékoli kvalitě včetně doplňků. Vybrané nositelné
oblečení poputuje do charitativního obchůdku Koloběh a z nenositelného oblečení, které
nelze zúročit jinak, ušije chráněná dílna recyklované výrobky. Můžete tu také nakoupit
recyklované dárečky z dílny Forewear a vyzkoušet si, co všechno jde ze starých věcí vyčarovat.
Před školou a v areálu Základní školy Mendíků v sobotu
26. listopadu a ve čtvrtek 1.
prosince před a v areálu základní školy Ohradní se koná
akce, která představí, jak slaví
Vánoce různé národnostní
menšiny, které s námi v České
republice žijí. Vrcholem programu budou vystoupení folklorních sdružení národnostních menšin. Součástí akce by
měly být i stánky s občerstvením, společné zdobení stromečku, zpěv koled a dětský bazárek.
Na pódiu v prostoru u metra
Budějovická vystoupí děti z mateřských a základních škol, které od 17.00 hodin vystřídá zpěvačka, textařka a skladatelka
Magdaléna, která právě vydává

V

vánoční CD. Své překrásné vánoční gospely bude od 17.30
hodin zpívat za doprovodu klavíru a souboru Leona Gyongyosi. Na akci, která se koná
1. prosince od 14.00 do 18.00
hodin, nebude chybět ani rozsvícení vánočního stromu, prodej vánočních výrobků z chráněných dílen a soutěže či
workshopy pro děti.
Jako každý rok, tak i letos donesou na radnici malí skauti
a skautky z Prahy 4 Betlémské
světlo. Vánoční plamínek bude
převzat v pondělí 22. prosince
a jako symbol míru a přátelství
si může vánoční světlo do svých
domovů odnést i kdokoli další.
Zapálit si vlastní světlo bude
možné na recepci úřadu městské části 22. prosince od půl jedenácté dopoledne.
Plamínek z Betléma, místa
narození Ježíše Krista, svítí
o Vánocích v domovech po celém světě od roku 1986, kdy ho
skauti a skautky poprvé přivezli do rakouského Lince. Český svaz skautů se do akce zapojil po pádu komunismu. Skauti
z Prahy 4 letos opět nabízejí
nést jeho prostřednictvím přání
lidí dobré vůle i občanům celé
městské části.
Série adventních koncertů se
bude konat na Nuselské radnici, a to vždy od 17.00 hodin.
Program je naplánován takto:

■ I. adventní týden, 24. listopadu – Předvánoční čas v hudbě staletí. Komorní smíšený
sbor BYZANTION,
■ II. adventní týden, 1. prosince – Koncertní program.
Martina Kociánová – zpěv a Kateřina Englichová – harfa,
■ III. adventní týden, 8. prosince – Sólový i čtyřruční koncert mezinárodně uznávaného
českého klavírního virtuóza
a pedagoga prof. Libora Nováčka a jeho hosta,
■ IV. adventní týden, 13. prosince – Nejkrásnější česká hudba vánoční – Dětská opera Praha.
I letos v prosinci zavítá známá trojice Mikuláš, čert a anděl
na různá místa po čtyřce, aby
pobavila a obdarovala hodné
i méně poslušné děti nadílkou
a pobavila je i dospěláky. V neděli 4. prosince vyrazí Mikulášské trio hned na dvě místa.
V 10.00 hodin vypukne Mikulášská oslava s bohatým programem pro celou rodinu,
spoustou zábavy a samozřejmě
mikulášskou nadílkou ve Žlutých lázních. Pohádkové putování s Mikulášem připravil ve
svém areálu také Dům dětí
a mládeže Hobby centrum 4 na
neděli 4. prosince od 16.00
hodin. Děti čeká velká zábavná
tradiční hra s popletenými pohádkovými postavami, na je-

jímž konci čeká na všechny Mikuláš se svými věrnými pomocníky – andělem a čerty. Za
splnění úkolů u pohádkových
postav dostanou děti od Mikuláše dárek.
Odpoledne pro děti, dospělé
a seniory plné pohádek a tvoření pořádá 2. prosince od
15.30 hodin ve svém areálu Vltavanů Dům dětí a mládeže
Hobby centrum 4. Pohádkové
představení „Vánoční putování
s anděly“ zahraje divadlo Pruhované panenky, výtvarné dílničky připraví zkušení lektoři.
Těšit se můžete také na výrobu
svíček ze včelího vosku, andělíčků z korálků a ovčího rouna
a zdobení perníčků.
Na čtvrtek 15. prosince od
15.00 hodin jsou ve zdejším pavilonu D připraveny pro děti
a mládež kreativní dílny, vystoupení kroužku kouzelníků
a dramatických kroužků, představení „Živý Betlém“. Hezká
akce před začátkem vánočních
svátků a přivítání paní Zimy
„Putování za hvězdou“ je připravena na středu 21. prosince
od 17.00 hodin. Děti s rodiči se
mohou vydat na procházku
s lampiony a lampičkami od
Hobby centra 4 do parku na
Pankráci. Cestou je čeká setkání s andělíčky, zpívání vánočních koled či zdobení ptačího
stromu v parku.
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PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO ARCHIV

Za pár dnů, letos 27. listopadu, začíná
advent. Většina z nás se snaží před svátky
stihnout, co se dá. Napéct cukroví,
nakoupit dárky a různé drobnosti, uklidit…
Advent by měl být ale spíše dobou
rozjímání a dobročinnosti. Vyberte si
některou ze čtyřkových předvánočních akcí,
můžete pomoci dobré věci, pořídit vánoční
drobnosti nebo poznat zajímavé tradice.

doprava

Dopravní omezení
ve čtvrté městské části

S dopravními uzavírkami, omezeními a změnami musejí
počítat obyvatelé Prahy 4. Týkají se jak řidičů, na které
čekají nejrůznější uzavírky a objížďky, tak i cestujících
hromadnou dopravou.
adventní době budou v Praze posíleny některé spoje, a to zejména
během posledního listopadového
a všech prosincových víkendů. Metro pojede vždy v období od 14.00 do 20.00 hodin
na všech linkách metra ve zkrácených intervalech, místo 7,5 minuty přijede spoj
vždy po šesti minutách. Ve všední dny od
28. listopadu do 23. prosince pojedou
všechny linky metra podle jízdního řádu
pondělí – čtvrtek a v pátek odpoledne bude
provoz posílen. Některé tramvajové linky
potom budou vypravovány ve dvouvozových soupravách a posíleny budou i autobusové spoje.
V Praze 4 je přitom i nadále třeba počítat
s výlukou tramvají v úseku Náměstí Bratří
Synků – Spořilov. Skončit by však výluka
měla už v sobotu 26. listopadu.
Do té doby i nadále linka číslo 11 je ve
směru od I. P. Pavlova ze zastávky Nuselské
schody odkloněna přes zastávku Otakaro-

PŘIPRAVILA RED, FOTO ONDŘEJ MATĚJ HRUBEŠ

V

va do zastávky Náměstí Bratří Synků
v ulici Na Zámecké, kde je ukončena, třináctka je ve směru od I. P. Pavlova ze zastávky Bruselská odkloněna do obratiště
Zvonařka, kde je ukončena a čtrnáctka
ve směru od Karlova náměstí ze zastávky
Divadlo Na Fidlovačce je odkloněna přes
zastávku Otakarova do zastávky Náměstí
Bratří Synků v ulici Na Zámecké, kde je
ukončena.

Výluka potrvá
do soboty
Dále linky 53 a 55 jsou ve směru do centra odkloněny přes zastávku Náměstí
Bratří Synků a linka 56 je ve směru od Sídliště Petřiny zkrácena do zastávky Otakarova. V denním provozu je třeba i nadále
využít náhradní autobusovou doprava
X11, v noci jezdí náhradní spoj X56.
Jinak pojedou do konce výluky i autobusy, linky číslo 124 a 139 jsou mezi za-

stávkami Michelská – Ukrajinská obousměrně vedeny po objízdné trase přes dočasně zřízenou zastávku Nad Vinným
potokem, 150 je v úseku Michelská – Bělocerkevská obousměrně odkloněna přes zastávky Nad Vinným potokem, Ukrajinská,
Bohemians a Koh-i-noor a 188 je v úseku
Kloboučnická – Bohdalecká obousměrně
odkloněna přes zastávky Ukrajinská, Bohemians, Koh-i-noor, Vršovický hřbitov
a Bohdalec. Dále linka číslo 196 je ve směru
od Kačerova zkrácena do dočasně zřízené
zastávky Nad Vinným potokem, v omezeném rozsahu provozu je zavedena linka
číslo 206.

Potíže čekají
i na řidiče
Motoristé musejí počítat s několika uzavírkami v Praze 4. Do konce listopadu potrvá kvůli stavebním pracím a výkopům
spojeným s budováním plynovodní a kanalizační přípojky uzavírka ulice Pod Děkankou, mezi křižovatkami ulic Procházkova
a Lomnického.
Až do 12. prosince je potom třeba počítat
s neprůjezdným levým jízdním pruhem
v ulici 5. května, a to před sjezdem do ulice
Na strži, ve směru z centra města. Do 27.
listopadu se bude pracovat v ulici Severozápadní I, mezi křižovatkami ulic Roztylské náměstí a Sliačská, na opravě povrchu
vozovky, provoz je převeden do protisměru.
A do konce letošního roku je uzavřena
ulice V Hodkovičkách, mezi křižovatkami
ulic Nad údolím a Nad lesem.
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TIP NA
VÁNOČNÍ
DÁREK

Elektrický
moped

VÝKON
MOTORU
Bezúdržbový
600wattový
motor

OD
12 LET

BRZDY
Přední ventilované
brzdové kotouče,
zadní bubnové
brzdy

BEZ
ŘIDIČSKÉHO
OPRÁVNĚNÍ

RYCHLOST
A DOJEZD
25 km/h, dojezd
40 km

HMOTNOST
Lehký, vážící
59 kg i s baterií

BEZ
REGISTRACE
VOZIDLA

BATERIE
Vyměnitelná
baterie, která se
dá nabít v každé
domácí zásuvce

NABÍJEČKA
Plně automatická
iO 1.01 CCS, čas
nabíjení 5 hodin

Vánoční akční cena

54 990 Kč

s DPH

Název Zelos pochází od jména řeckého boha Zelose a znamená
urputný výkon. Ten, kdo chce být opravdu nezávislým, pro
toho je Power-Roller Zelos opravdu vhodným společníkem.

Davide Tealdi
Essere Design

www.power-roller.cz

kultura
První mezinárodní baletní škola u nás, First International
Ballet School, ve spolupráci s předními sólisty Baletu
Národního divadla, pro vás připravili kouzelný příběh
naplněný vánočními zázraky, baletní představení
Louskáček, Vánoční sen. Představení bude uvedeno
v omezeném počtu 5 repríz, v termínech: 5.–6. a 12.
prosince 2016 a 10. a 18. ledna 2017, v divadle Hybernia.
O tom, jak probíhají přípravy a na co se můžete těšit, nám
povídal sólista Baletu Národního divadla a člen skupiny
Dekkadancers Marek Svobodník.

Marek Svobodník:
PŘIPRAVILA RED, FOTO PAVEL HEJNÝ

Louskáček, Vánoční sen se blíží
● Proč jste se rozhodl pro vytvoření nové inscenace Louskáček?
Když tahle nabídka ze strany FIBS přišla, nechal jsem si to, sakra, projít hlavou.
Víte, ona to není legrace, je to výzva jak
hrom, a to představení musí být prostě
dobrý. Na druhou stranu jsem dostal možnost spolupracovat vedle žáků FIBS také
s profesionálními tanečníky, takže už to začalo být o něco snazší, pořád ale máte
z toho respekt. Nakonec jsem na nabídku
kývnul a na práci se těším. Fúze profesionálních tanečníků s dětmi na jevišti má
určitě něco do sebe, ale jen v případě, že se
bavíme o Louskáčkovi.
● Takže vedle dospělých tanečníků bude
představení obsazeno i mnoha dětskými
rolemi, jak se vám s dětmi pracuje?
S FIBS spolupracuji už více než tři roky.
Letos v létě mimo sezonu jsem tam dokonce vedl workshop. Škola má mnoho žáků
a každým rokem jich je víc a víc. Někdy je
to k zbláznění, pletou se vám jména a tak…
No však si to umíte asi představit. Nicméně
všechny děti obsadit nemohu, zato však si
budu moci vybírat. Myslím, že s Veronikou
Iblovou, zakladatelkou a vedoucí pedagožkou FIBS, si velmi rozumíme. Vždy mi dobře poradila. Typologii a schopnosti svých
studentů zná dokonale. Občas to nechápu,
jak je to tak možné. Každopádně práce
s dětmi vyžaduje obrovský nadhled, ale
také trpělivost. Je to o „hledání cest a klíčů“. A já vím, že tam, kde je nemám nebo
ztrácím, je naštěstí má Veronika.
● V jakém tanečním stylu bude připravovaný Louskáček?
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No, když odpovím, že bude klasický, je to
stejné, jako když se vás někdo zeptá, zda
bude letos v zimě sněžit. Narovinu, bez
dobré klasické taneční techniky, tance na
špičkách nevyjímaje, to prostě nepůjde.
Avšak prioritou tohoto baletu pro mne
vždycky byla a bude atmosféra víc než výkony, čímž nechci shazovat laťku, ale rozumějte, vánoční atmosféra není jen baletní
estráda. V podstatě je důležité najít balanc
mezi oběma řečenými protipóly.
● Kde čerpáte inspiraci?
Tak v rámci Louskáčka mám za sebou
účinkování ve čtyřech inscenacích a mimo
to člověk hodně nakouká jinde po divadlech
nebo taky na YouTube – to je vůbec hodně

moderní. Pak zůstávají v paměti vzpomínky na to, co bylo působivé, co nikoliv, co vím,
že už tehdy by se dalo udělat lépe nebo jinak
a tak dále. A pak také samotná hudba. Ta inspiruje vlastně vždycky úplně nejvíc. Obrazotvornost při poslechu z hudby zbožňuju.
Je to po rodině a kapele můj další koníček.
● Bude váš Louskáček v něčem speciﬁcký?
To určitě bude. Přinejmenším bude „svobodníkovskej“. Kdo mě trochu zná, nebo
alespoň současnou tvorbu DEKKADANCERS, může mít relativně jasno. Ale opravdu jen relativně. Předloha a zadání je jasné,
takže fantazii úplně na špacír si pustím
jindy.
● Jste jedním z tvůrčích pilířů mladého a úspěšného souboru DEKKADANCERS, budete čerpat i ze svých zkušeností v rámci této aktivity?
Do určité míry ano. „Dekkáči“, ač jsou
všichni z Národního, jsou pankáči. To je
taky zkušenost. Panika u mě hrozit rozhodně nebude. No a pak bych valnou část
z nich rád využil. Určitě se tam najde dost
takových těch „roken–rolí“, které nejsou
důležité, ale divák o nich ještě druhý den
bude vědět. A pak když Dekkadancers, tak
humor přece!
● Jak jste se vůbec vy sám k baletu dostal?
Tak to je hodně dlouhej příběh. Ledaže
byste chtěli ještě jeden rozhovor.
Představení bude uvedeno v omezeném
počtu 5 repríz, v termínech: 5.–6. a 12. 12.
2016 a 10. a 18. 1. 2017, v divadle Hybernia. Předprodej vstupenek Ticketportal.

volný čas

Charitativní bazar
na Habrovce

Příjemné s užitečným můžete spojit v případě, že se
zapojíte do dalšího ročníku tradičního Charitativního
bazaru na Habrovce. Věnovat do něj můžete nepotřebné
knihy, DVD, CD, gramodesky, domácí potřeby nebo třeba
oblečení. Stihnete tak nejen předvánoční úklid, ale
pomůžete potřebným.
nihy, DVD, CD, gramodesky, domácí
potřeby, malý nábytek, malá elektronika, hračky, ale i třeba sklo, keramiku, porcelán, nádobí a stejně tak oblečení, a to dětské i dospělé, boty nebo
sportovní potřeby. To vše pořadatelé charitativní předvánoční akce rádi přijmou a pomohou tím potřebným. Máte něco z toho
doma a vlastně to vůbec nepotřebujete?
Podpořte dobrou věc.

K

„Přineste cokoli, co vám již doma nebo ve
vašem okolí neslouží ke správnému účelu
a vstupte do doby adventu v příjemné společnosti,“ zve všechny Lucie Kirschová, organizátorka akce, která je také připravena
zodpovědět všechny případné dotazy, a to
na mailové adrese lucie.kirsch@volny.cz.
Vánoční bazar se bude konat ve velkém
sálu u farnosti sv. Františka v Krči na Habrovce 27. listopadu. Začíná se v 9.00 hodin

a končí v 15.00 hodin odpoledne. Příjem
darovaných věcí ale bude probíhat o den
dříve, tedy v sobotu 26. listopadu od 13.00
hodin, a to v prostorách sálu/kavárny Habrovka.
Kromě toho, že na dobrou věc přispějete
nepotřebnými věcmi, si také z charitativního bazaru můžete nějakou tu drobnost
odnést domů. K dostání bude vánoční sortiment, ale také vánoční dárky z širokého
nabízeného sortimentu bazarového zboží.

Co můžete darovat
■ Knihy, DVD, CD, gramodesky, domácí
potřeby, nábytek, malá elektronika,
hračky, ale i třeba sklo, keramiku, porcelán, nádobí, oblečení, a to dětské i dospělé, boty nebo sportovní potřeby.
■ Charitativní vánoční bazar se bude
konat ve velkém sálu u farnosti sv. Františka v Krči na Habrovce, během první
adventní neděle 27. listopadu. Začíná se
v 9.00 hodin a končí v 15.00 hodin.

INZERCE V4-1130

Prezentujte své produkty či služby
ve Vánoční příloze
lokálního pražského magazínu Vaše 4
(vánoční tipy, dárky, trhy, akce)

Vaší nabídku uvidí
více jak
100 000 obyvatel
Prahy 4!!!
Inzertní uzávěrka: 2. 12. 2016
Pro více informací volejte Věru 775 677 099
nebo pište na e-mail: vera.lazakova@a11.cz
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servis

Kontejnery

na objemný odpad
o kontejnerů je možné
odložit starý nábytek,
koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy,
staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty.
Do velkoobjemových kontejnerů nelze odkládat živnosten-

D

ský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky,
barvy, rozpouštědla, motorové
oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak
pneumatiky, elektrospotřebiče,
televizory a PC monitory, počítače, lednice a sporáky.

1. 12. 16.00–20.00
1. Jivenská x Adamovská
2. Ctiradova x Mečislavova
3. Zálesí x Sulická
4. Nad Pískovnou x Přechodní
5. Vavřenova

3. V Zálomu x Na Jezerce
4. Zapadlá x Zelený pruh

2. 12. 16.00–20.00
1. Halasova x U Strže
2. K Výzkumným ústavům
3. Valtínovská x Hornokrčská
4. Pod Višňovkou
5. Mezivrší x Nad Šálkovnou
6. M. Cibulkové x U Jedl. ústavu
7. Pod Dálnicí č.1
5. 12. 16.00–20.00
1. Pod Terebkou (nad schody)
2. Jeremenkova x Sitteho
3. Pod Děkankou x Nad Spádem
6. 12. 16.00–20.00
1. Pekárenská x Prostřední
2. Pod Lysinami 2 (u trafačky)
3. Zelený pruh x Za pruhy
7. 12. 16.00–20.00
1. U Pernštejnských x Družstevní
2. Družstevní ochoz x Zdařilá

8. 12. 16.00–20.00
1. Murgašova
2. Zachova x Nad Svahem
3. Korandova x Havlovického
9. 12. 16.00–20.00
1. Michelská x U Michelského
mlýna
2. Žilinská
3. Vzdušná x Na Rovinách
4. Klánova x U Vodotoku
5. Podolská x K Vysoké cestě
12. 12. 16.00–20.00
1. Nad Lesním divadlem x
Němčická
2. Vrbova (u garáží)
3. Lopatecká x Doudova
4. Na Vrstvách x Pod Pekařkou
13. 12. 16.00–20.00
1. Kotorská (u jeslí)
2. Boleslavova x Božetěchova
3. Herálecká I. x Pacovská
4. Pod Krčským lesem x V Jehličí
5. U Habrovky x U Krčské vodárny

14. 12. 16.00–20.00
1. Kamenitá
2. Jílovská (u Alberta)
15. 12. 16.00–20.00
1. Plamínkové (u garáží)
2. Jiskrova x Na Mlejnku
3. Podolská x U Vápenné skály
16. 12. 16.00–20.00
1. Lukešova x Bohrova
2. Na Zlatnici x Na Podkovce
3. Branická x K Ryšánce
4. Sinkulova x Na Klikovce
5. V Hodkovičkách x Jitřní
6. Pod Jalovým dvorem
19. 12. 16.00–20.00
1. Na Květnici (u stanoviště tříděného odpadu)
2. Sdružení x Nad Studánkou
3. Horáčkova X Bartákova
20. 12. 16.00–20.00
1. Pod Vršovickou vodárnou III.
2. Baarova x Telčská
3. Bítovská

21. 12. 16.00–20.00
1. Psohlavců x Věkova
2. Ružinovská x Kukučínova
3. Nad Havlem x U Krčského
nádraží
22. 12. 16.00–20.00
1. Na Líše x Na Novině
2. Jihlavská (proti garážím)
3. Jihozápadní V. x Jižní IX.
4. Na Chodovci (parkoviště proti škole)
27. 12. 16.00–20.00
1. Sládkovičova
2. Fillova x Rabasova
3. Jižní XVI.
28. 12. 16.00–20.00
1. Mirotická x Čimelická
2. Choceradská x Senohrabská
3. Severovýchodní IV. x Severní
29. 12. 16.00–20.00
1. Viktorinova
2. Ohradní x Na Křivině
3. Podolská x Pravá

Kontejnery

na drobná elektrozařízení
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o kontejnerů na drobná
elektrozařízení je možné
odkládat drobná elektrozařízení, jako jsou například
kalkulačky, rádia, drobné počí-

D

tačové vybavení, discmany, telefony a další. Do kontejnerů
naopak nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky nebo
úsporné žárovky.

■ Hudečkova x Kubištova
■ Na Větrově 69/56
■ Jihlavská x Bítovská

■ Mečislavova 3 (na chodníku)
■ Podolská x Pravá
■ Na Líše (parkoviště u školy)

servis

Stanoviště

Sběrné dvory

pro sběr kovových obalů v Praze
1. Podolská x Pravá
2. Pacovská x Jankovská
3. Vavřenova (u obchodu)
4. Hlavní x Choratická
5. Na Líše
6. Jižní IX (ve slepém konci)
7. Otakarova
8. Zálesí x Sulická
9. Nad Lesem 10
10. Branická x K Ryšánce
11. Jiskrova x Na Mlejnku

12. K Výzkumným ústavům
13. Sinkulova x Lopatecká
14. Humpolecká x Herálecká I
15. Na Veselí x Soudní
16. Na Květnici
17. Ohradní x Michelská
18. Děkanská vinice I x U Děkanky
19. Na Rovinách 46
20. U Krčské vodárny x Hornokrčská

Nepoužité léky
do koše a popelnice nepatří
Léky jsou platnou legislativou deﬁnovány jako nebezpečný
odpad, a podle toho je také třeba s nimi zacházet. V žádném případě není možné vyhazovat nepoužité léky do popelnic. Nejjednodušším způsobem, jak se léků „zbavit“, je odevzdat je přímo
v lékárně. Každá lékárna je povinna nepoužité léky od občana
převzít. Případně je také možné použitá či neupotřebená léčiva
odevzdat i na sběrných dvorech hl. m. Prahy či v rámci mobilního svozu nebezpečných odpadů.

■ Pod Šancemi 1, Praha 9
tel: 284 098 581
■ Proboštská 1, Praha 6
tel: 736 518 204
■ Za zastávkou 3, Praha 15
tel: 733 164 810
■ Bečovská, Praha 22

tel: 731 122 905
■ Zakrytá, Praha 4
tel: 731 122 891
■ Jilemnická, Praha 19
tel: 731 626 416
■ Puchmajerova, Praha 5
tel: 731 142348

Kontejnery
na použitý textil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2x ul. Jankovská
ul. Durychova
2x ul. Chodovská
2x Antala Staška
Jílovská x Novodvorská
ul. Branická (č. 161–171)
1x V Štíhlách x Štúrova
Roztylské nám. (u Tesca)
2x Kotorská x Hvězdova
Branická x Mezivrší

11. Podolská x Pravá
12. Na Líše (u školy)
13. Pod Lysinami x Na Lysinách
14. Michelská x U Plynárny
15. Hlavní x Choratická
16. Na Veselí x Soudní
17. Na Zámecké x Nám. Bratří
Synků
18. Durychova (u pošty)

SUMA – vánoce se zárukou

Vánoce se blíží mílovými kroky a tak řada
z nás intenzivně řeší, čím obdarovat své
blízké. Stejně jako v minulých letech, nebude
jistě pod vánočním stromkem
ani letos chybět elektronika
a výpočetní technika.
ada z nás v této oblasti
tápe a tak se naskýtá
otázka, jak vybrat takový dárek, aby udělal radost a ne
starost. Jak vybrat tak, aby vše
fungovalo?
U nás není důvod se výběru
dárků z oblasti výpočetní techniky obávat. Jsme tu pro vás
a s výběrem vám rádi pomůžeme. Najdeme pro vás optimální
řešení, a pokud bychom se přesto společně obdarovanému netreﬁli do jeho přání, není problém nevhodný dárek vyměnit.

cenu poukazu, tak text který
na něj máme napsat. Naše
dárkové poukazy lze použít
k nákupu v naší kamenné

dosti – rádi k této atmosféře
přispějeme.
S ﬁrmou SUMA mám ty
nejlepší zkušenosti, nakoupila jsem zde vánoční dárky
minulý rok a ani letos nepůjdu jinam.

Ř

prodejně, nebo z pohodlí domova, u vánočního cukroví,
v našem e-shopu.
Nakoupenou
techniku
i dárkové poukazy vám můžeme dárkově zabalit, či uskladnit a předat až před Štědrým dnem.
Vánoce by měli být svátky
klidu, pohody, setkání a ra-

SUMA spol. s r.o.,
Antala Staška 1074/53a,
Praha 4
Telefon: 241 021 999
e-mail: suma@sumanet.cz
www.sumanet.cz
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Nebojte se přijít s napsaným přáním, kterému třeba
nerozumíte – dáme to dohromady a vybereme tak,
aby váš dárek udělal radost.
Pokud vůbec nevíte jakou
techniku darovat, připravíme vám dárkové poukazy.
U našich dárkových poukazů si můžete zvolit jak

volný čas

Čtyřka vsadila
na mladou generaci

Žáci a studenti mateřských, základních, základních uměleckých
a středních škol z Prahy 4, kterým není lhostejné bezprostřední
okolí, ve kterém žijí, si mohou vyzkoušet práci architektů
a designérů. Praha 4 společně s „Architekty ve škole“ pro ně
vyhlásila soutěž „Pomozte architektům při obnově Synkáče.“

PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO ARCHITEKTI VE ŠKOLE

něny na internetových stránkách Architektů ve škole
www.architektiveskole.cz.

Zde se pak střetávají a kříží
hned čtyři tramvajové tratě
propojující Nusle s Novým Městem pražským, Vinohrady, Vršovicemi a Michlí. Po severní
a východní straně náměstí je
vedena tramvajová kolej, která
slouží jako nouzové tramvajové
obratiště. Ulice Bělehradská,
Na Zámecké, Čestmírova, Nuselská, Sezimova a Boleslavova
nyní představují spíše dopravní
centrum se zbytkovými plochami zeleně.
Nuselská čtvrť se snaží udržet si půvab předměstského koloritu především díky službám
drobných živnostníků. Množství obchodů a provozoven tu
nabízí různorodé služby a všemožné zboží od prodeje hřebíků až po kulinářské speciality.

Nuselské náměstí
– historie a současnost Kdo jsou
Čtvercové parkové náměstí Architekti ve škole

outěžní týmy i jednotlivci
mají za úkol vytvořit inspirující návrhy, jak při
plánované revitalizaci proměnit Náměstí Bratří Synků a jeho
bezprostřední okolí tak, aby se
stalo dobrým, příjemným a bezpečným místem pro život.
„Před vypsáním oﬁciální architektonicko-urbanistické soutěže na jaře 2017 nás zajímá
váš názor. Udělej tým, nebo
můžeš být sám či sama za sebe,
důležitý je nápad. Napiš text,
nakresli nebo vymodeluj návrh,
sestav koláž námětů. Staň se
architektem – designérem.
Hranice je deﬁnována Náměstím Bratří Synků,“ uvádí architektka Kristýna Stará na webu
architektiveskole.cz.

S

Náměstí a jeho okolí
přístupné všem
Náměstí Bratří Synků by se
mělo proměnit v městský prostor, jehož hlavní funkcí už nebude jen rušný dopravní uzel.
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Mělo by se stát příjemným místem pro odpočinek a trávení
volného času. Pod heslem „Přístupné všem“ očekávají pořadatelé od soutěžících náměty, které by vedly k obnově lokálního
centra Nuslí a případně podnítily další rozvoj blízkého okolí.
Celková rozloha řešeného území bez přilehlých ulic činí téměř 9 tisíc metrů čtverečních.
Neotřelé nápady mladých
„architektů“ budou inspirací
k vytvoření městského prostoru na Náměstí Bratří Synků
v návaznosti na okolní ulice.
Návrhy soutěžících se stanou
součástí zadání urbanistickoarchitektonické soutěže, která
by měla být vyhlášena na jaře
2017.
Datum pro odevzdání soutěžních návrhů je stanoveno na
15. února 2017. Výsledky soutěže pak budou vyhlášeny
v březnu příštího roku. Podrobné informace, soutěžní podmínky a podklady, jsou zveřej-

s tržištěm, které úhlopříčně
protínala trať elektrické dráhy,
vzniklo v roce 1903. V průběhu
historie neslo název Riegrovo
a Metodějovo. V roce 1948 bylo
náměstí pojmenováno na Bratří
Synků. Na náměstí dodnes stojí
„Lípa republiky“. Byla zde vysazena v roce 1945 na místě původní lípy z roku 1918, která
byla poražena v roce 1940 zfanatizovanými německými okupanty.
Náměstí Bratří Synků leží
v srdci Nuslí a v blízkosti historického centra hlavního města
Prahy, které bylo prohlášeno
Pražskou památkovou rezervací. Úhlopříčně jím probíhá
tramvajová trať směrem od
Michle a Pankráce k nedaleké
nuselské křižovatce Otakarova.

Architekti ve škole jsou jedním z šířeji zaměřených projektů podporujících proměny
měst a krajiny skrze vzdělávání
dětí od nejútlejšího věku v tématech architektury, urbanismu a prostorového plánování.
Cílem projektu je nejen sdílená
zkušenost, inspirace pro výuku, ale také neustálé hledání
možností interpretace témat
architektury, forem jejího zprostředkování a možností jejího
postupného začleňování do
vzdělávacího systému České republiky.
Platforma Architekti ve škole
se snaží rozvíjet povědomí společnosti o architektuře, urbanismu, krajině a zejména vztahu krajiny a člověka a jejich
vzájemném vlivu.

školství

Děti slavily

Evropský den jazyků
Do oslav Evropského dne jazyků se zapojila i Základní
škola Filosofská na Praze 4, která je školou s dlouholetou
tradicí kvalitní výuky cizích jazyků. Netradiční školní den
plný poučných her a soutěží zorganizovali učitelé jazyků
za vydatné pomoci žáků 8. a 9. ročníků.
a oslavu Evropského dne jazyků se
celá Základní škola Filosofská proměnila 26. září v malý jazykový
Babylon. Starší žáci spolu s pedagogy připravili pro ty mladší bohatý a zajímavý program. Cílem bylo poutavým způsobem lépe
seznámit mladší žáky s cizími jazyky, které
se na škole vyučují. Výzdoba jednotlivých
stanovišť rozmístěných po škole navodila
dětem atmosféru a kulturu francouzsky,
německy a španělsky mluvících zemí.

PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO ARCHIV ŠKOLY
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Děti zdolávaly
švýcarské hory
Z připravených prezentací se děti dozvěděly spoustu zajímavostí. Nejen s historií
a kulturou Francie, ale i se svým životem,
je seznámil „Napoleon“. Velký úspěch mělo
„Švýcarsko“ v malé tělocvičně, kde děti
zdolávaly překážky švýcarských hor. Nechyběla ani ochutnávka tradičních jídel,
jako například španělského tapas nebo tortilly. U stanovišť s jídlem se děti také dozvěděly zajímavosti o národní kuchyni dané
země.
„V naší škole máme moc šikovné děti
i učitele. Jimi připravená akce u příležitosti
Evropského dne jazyků, se vydařila a měla
úspěch. Žákům prvního stupně mohla pomoci při jejich budoucím výběru druhého
jazyka. Starší žáci se pobavili, přiučili
a všichni jsme si užili netradiční školní
den,“ řekla Václava Mašková, ředitelka ZŠ
Filosofská.
Evropský den jazyků je iniciativou Rady
Evropy ve Štrasburku a každoročně se od
roku 2001 slaví dne 26. září. Při této příležitosti se v Evropě pořádá celá řada akcí, ať
už to jsou aktivity pro děti a s dětmi, televizní a rozhlasové programy, hodiny výuky
jazyků či konference. Tématem jednotlivých aktivit je oslava jazykové rozmanitosti v Evropě a propagace učení se cizím
jazykům.
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Přímí účastníci novodobých dějin

žijí mezi námi
Mládež na čtyřce hledá pamětníky významných historických
událostí 20. století, kteří budou ochotni podělit se s nimi o své
vzpomínky a příběhy. Soutěž „Žijí mezi námi“ má dětem z Prahy 4
umožnit, aby se netradičním způsobem seznámily s naší
nedávnou minulostí.

■ Zajímají vás naše nejnovější dějiny? A víte, že jejich
účastníci žijí mezi námi? Pomozte je najít.
■ Vyhledejte ve svém okolí
ty, kdo byli součástí významných historických událostí
20. století, a objevte jejich
příběh.
■ Natočte se „svým“ pamětníkem či pamětnicí životopisný rozhovor, zpracujte
ho na krátký ﬁlm nebo textový materiál a zapojte se do
soutěže.
■ Se svým nápadem se přihlaste u vašeho učitele dějepisu.
■ Vyhlášení výsledků proběhne v únoru příštího roku.

ákovské týmy mají za
úkol vyhledat ve svém
okolí pamětníka nebo pamětnici zajímavé historické
události nebo období, natočit
s ním životopisný rozhovor
a zpracovat buď krátký ﬁlm,
nebo brožuru či plakát s textem
a fotograﬁemi.
Příběhy svých sousedů, pamětníků významných historických událostí, zaznamenávají
od října 2016 do ledna 2017 žáci druhých stupňů základních
škol, členové ﬁlmových, ani-

mačních a jiných zájmových
kroužků a gymnázií z Prahy 4.
Patronkou soutěže nazvané
Žijí mezi námi je spisovatelka
Milena Štráfeldová, autorka
knihy „Trestankyně – Příběh
Růženy Vackové“. Kniha vypráví příběh intelektuálky, která nejen kázala vznosná a vznešená slova, ale také se jimi
řídila. Co má větší cenu: žít
v bezpečném závětří, ovšem za
cenu kompromisů, nebo si stát
odvážně za svým a uchovat si
čisté svědomí? Kolikrát ve 20.

účastnit se mohou děti ve
dvou věkových kategoriích, a to jednotlivci mezi
třinácti až patnácti lety a jednotlivci mezi šestnácti až osmnácti lety. V každé z vyhlášených kategorií bude vybráno
pět nejlepších výtvarných prací. Ty budou oceněny odbornou
literaturou. Nejlepší díla vybere
hodnoticí komise, v ní zasedne
například coby čestná předsedkyně náměstkyně primátorky
hlavního města Prahy Eva Kislingerová, posuzovat budou dále přihlášená umělecká díla
třeba Miluše Poupětová, Lukáš
Urbánek, Rudolf Mejsnar nebo
Miroslav Smaha. Potenciální
účastníci mají na výtvarné
ztvárnění zadaného tématu čas
do 25. listopadu.
„Mám radost, že jsem mohla
společně s pořadateli odstartovat výtvarnou soutěž pro mladé
tvůrce a velice se těším na jejich
díla inspirovaná životem Elišky
Přemyslovny,“ uvedla čestná

Výtvarná soutěž:

Ž
PŘIPRAVILA RED

století stáli lidé v Československu před touto volbou? Pro Růženu Vackovou ale otázka takto
vůbec nestála. Neochotu přistoupit na kompromis dokázala
tato univerzitní profesorka už
za nacistické okupace, kdy byla
za účast v odboji odsouzena
k smrti.
A znovu po únoru 1948, kdy
ji soud poslal za mříže na dvaadvacet let za „špionáž ve prospěch Vatikánu“. V komunistických věznicích nakonec prožila
15 let. Přesto je její jméno ve-

Žijí mezi námi

Z
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řejnosti málo známé. Román
Trestankyně přibližuje její život
na pozadí „šťastného“ 20. století.

Život Elišky Přemyslovny

Výtvarné soutěže na téma Život Elišky Přemyslovny se mohou
zúčastnit všechny pražské děti. Výtvarné klání je součástí projektu
Pocta Elišce Přemyslovně & posledním Přemyslovcům. Podpořilo
ho i Ministerstvo kultury ČR.
předsedkyně hodnoticí komise,
náměstkyně pražské primátorky, Eva Kislingerová. Zájemci
o účast v soutěži nejsou nijak
omezeni formu výtvarného vyjádření.
Musejí však dodržet tu podmínku, že přihlášené dílo musí
mít maximální velikost formátu
A2, v případě plastických děl je
třeba dodržet maximální rozměr 30 x 20 x 10 cm.

Každé přihlášené dílo musí
být na rubu či připevněném
štítku označeno názvem díla,
jménem a příjmením autora,
věkem autora, kontaktní adresou a popisem inspirace vztahující se ke vzniku díla. Zasílat
je třeba soutěžní příspěvky na
adresu Mariánské náměstí 2,
110 01, Praha 1 k rukám náměstkyně primátorky Evy Kislingerové. Zásilku je třeba oz-

načit heslem Soutěž: Život Elišky Přemyslovny.
Ztvárnit mohou žáci a studenti na svých dílech cokoliv, co
shledají jako tematicky správné
v historických souvislostech
doby, kdy Eliška Přemyslovna
žila. Jen pro příklad se na výtvarných dílech mohou objevit
třeba hračky, kostýmy, šperky
nebo místa pobytu Elišky Přemyslovny a mnoho dalšího.

školství
Zápisy dětí do prvních tříd základních škol
v Praze 4 proběhnou 4. a 5. dubna 2017.
Rodiče, děti, základní školy i jejich
zřizovatelé se ale připravují už nyní. Na
území Prahy 4 mají rodiče možnost pro své
děti vybírat z bohaté vzdělávací nabídky.
Novinku v termínu zápisu přinesla novela
školského zákona.

Zápisy prvňáčků
ovelou školského zákona
se zápis k plnění povinné školní docházky posouvá ze zimního období na termín 1. až 30. duben.
Městská část Praha 4 se dohodla s řediteli základních škol
na jednotném termínu zápisu
ve dnech 4. a 5. dubna 2017.
Školy budou zároveň na svých
webových stránkách informovat rodiče o dnech otevřených
dveří.
Problém uspokojit poptávku
rodičů školy čtvrtého pražského obvodu nemají. „Kapacita
základních škol je dostačující,
ve školním roce 2016/2017 je

N

využita na 79,7 procenta. V letošním školním roce nastoupilo
celkem o 359 žáků více než
loni, nárůst je pozvolný. Od roku 2020, u některých škol od
roku 2018, by měl podle demograﬁcké studie následovat pozvolný úbytek dětí,“ uvedl Jiří
Bigas, tiskový mluvčí Městské
části Praha 4, která je zřizovatelem celkem dvaceti základních škol.
První třídy letos navštěvuje
1233 dětí, rozděleny jsou do 55
tříd s průměrně 22 žáky. „Lze
předpokládat, že podobná situace nastane i v příštím školním
roce,“ doplnil Jiří Bigas.

Mateřské školy zřizované
Městskou částí Praha 4 v letošním školním roce navštěvuje
1238 předškoláků. Ne všichni
ale nastoupí do prvních tříd
základních škol zřizovaných
městskou částí. Na území Prahy 4 mají rodiče možnost vybrat ze vzdělávací nabídky
i další školy – soukromé, církevní nebo alternativní Montessori
školy.

Zájem o základní školy ze
strany rodičů je dán proﬁlací
škol. Některé se ve větší míře
zaměřují na výuku cizích jazyků, jiné na výuku matematiky, informatiky a přírodovědných předmětů, další dávají
přednost sportovním disciplínám. „Větší zájem rodičů zaznamenáváme u škol s jazykovým zaměřením,“ dodal mluvčí
radnice.

Kdo jde k zápisu
■ Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku,
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku,
pokud mu není povolen odklad.
■ Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok,
pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře
nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky
lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
■ Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do
konce června příslušného školního roku, může být přijato
k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, jeli přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
■ Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do
konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty
druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do
konce června doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný
zástupce.
Zdroj: MŠMT

www.vase4.cz
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se posouvají na jaro

luštení
Křížovka o ceny
Zašlete správně
vyluštěnou tajenku
mailem na adresu
soutez@a11.cz
a tři vylosovaní
obdrží knihu Hektor
a tajemství lásky od
Francoise Lelorda.

V tajence naleznete citát Daga Hammarskjölda.

INZERCE V4-1124

Oslovte svou inzercí obyvatele v okolí Prahy

Věra Lazáková, tel.: 775 677 099, vera.lazakova@a11.cz

Náš REGION – ZÁPAD
Jiří Čermák, tel.: 774 488 909, jiri.cermak@a11.cz

Náš REGION – JIH
Jan Kábrt, tel.: 774 488 915, jan.kabrt@a11.cz

Náš REGION – SEVER
Anna Edit Doležalová, tel.: 775 042 208, edit.dolezalova@a11.cz
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veřejný prostor

Tichý svět propojuje
svět slyšících a neslyšících
Portréty dvojic osobností stejných profesí, které se ale
přece jen něčím liší, přináší kalendář, který vás může
provázet nadcházejícím rokem 2017. Za jeho vznikem stojí
tým organizace Tichý svět, která již deset let podporuje
z Podolí neslyšící.

P

Tlumočený zpě̌v Pavla Nohy.

Lenka Hatašová a neslyšící fotografka
Markéta Maradová.
Kalendář letos nafotila Markéta Maradová. „Vždycky jsem chtěla udělat kalendář
s podobnou tematikou. Neslyšící jsou lidé
jako ostatní, mohou být úspěšní v mnoha
profesích,“ vysvětluje s tím, že se všemi se
jí fotilo skvěle. „S některými jsem si i pěkně
popovídala. Před známými osobnostmi
jsem měla trošku trému, protože jsou to

časově zaneprázdnění lidé a fotografování
muselo proběhnout rychle,“ doplnila fotografka Markéta Maradová. Výtěžek z prodeje kalendáře poputuje zpět do Tichého
světa, podpoří jeho služby, třeba sociální
služby pro neslyšící, například Tichou linku, díky níž mohou neslyšící telefonovat.
Společnost Tichý svět, jejíž pobočka sídlí
v Praze 4 Podolí, pomáhá neslyšícím v České republice už deset let. Poskytuje jim nejrůznější pomoc a podporu, kromě zmíněné
Tiché linky třeba i online tlumočení do znakového jazyka, sociální a právní poradenství a podporu při hledání zaměstnání,
včetně programu pro žáky a absolventy
škol. Jednoduše nabízí Tichý svět takové
služby, které mají lidem pomoci začlenit se
do společnosti.

INZERCE V4-1128

INTERNET
OD 290 Kč
bez poplatků
a investic

VÍCE SE DOZVÍTE
WWW.AIRWAYNET.CZ
+420 245 00 65 65

INFOAIRWAYNET.CZ
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ortréty dvojic osobností stejných profesí, jejichž zařazení do kalendáře
má za cíl stírat rozdíly ve světě slyšících a neslyšících, přináší projekt organizace Tichý svět. Na fotkách se objeví moderátoři, herci, sportovci, spisovatelé, ale
třeba i učitelé, kteří dokazují, že pro volbu
povolání je důležitá láska k dané profesi
bez ohledu na stav sluchu.
Organizace Tichý svět vydává originální
kalendář již poosmé. Letos jeho vznik podpořily takové osobnosti, jako je Lenka Hatašová, Eva Samková, Iveta Vítová, Lenka
Zahradnická, Karel Voříšek, či Kaira Hrachovcová a další. Na snímcích se objevují se
svými profesními protějšky z řad neslyšících, jako je například mim Stanislav Kleisner, fotografka Daniela Hyklová, moderátorka a herečka Zlatuše Kurcová, atletka
Tereza Wagnerová, cyklista Pavel Pastrnek
nebo třeba kameraman Kamil Panský.
Vznik celého kalendáře byl letos v režii neslyšících zaměstnanců Tichého světa.

téma čtenářů

Placené parkování
v Praze 4

Zavést či nezavést ve čtvrté městské části,
stejně jako na jiných místech v Praze,
placené parkování? Jak řešit problémy
s nedostatkem parkovacích míst pro
rezidenty? Téma z minulého vydání
magazínu Vaše 4 zaujalo čtenáře. Přinášíme
výběr jejich reakcí.
nahy zajišťovat obyvatelům parkování v místě
bydliště tímto způsobem
vedou ve svém důsledku v podstatě ke snížení počtu parkovacích míst pro pražské občany,
v krajním případě až na polovinu. Je jasné, že ten kdo auto
opravdu používá (ne pouze
„skladuje“ na veřejném prostranství), tak v okamžiku kdy
odjede někam za prací, nákupem atd. a své místo ve „vyhrazené“ zóně opustí, v cíli své cesty jiné místo obsadí, zatímco to
„jeho“ zůstane prázdné. O tom
je možné se denně přesvědčovat např. v místě mého bydliště
na hranici mezi Prahou 2 a 4,
kdy celé ulice v katastru Prahy 2, kde jsou modré zóny vyznačeny, se po ránu vyprázdní
(namátkou Krokova, Lumírova, Slavojova aj.) a současně se
na území Prahy 4 všechna parkovací místa do posledního místa zaplní, přestože se městská
část 4 zjednosměrněním některých ulic snažila parkovací kapacity zvětšit (Marie Cibulkové,
Mikuláše z Husi, Na Topolce
aj.)
Nejsou-li pražské zastupitelské orgány schopny se dohodnout, kde by takové zóny měly
být vyznačeny a nedokážou zajistit jejich dostupnost pro
všechny pražské občany bez
ohledu na vnitřní „hranice“ jednotlivých oblastí, bylo by snad
lepší, kdyby řešení problémů
s parkováním bylo svěřeno ma-

S
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gistrátu. Dělit Prahu na městské části s odlišným systémem
parkování je nesmysl, zvlášť
když jejich hranice nejsou přirozeným způsobem vymezeny
ani prakticky nikde vyznačeny,
je pro motoristickou veřejnost
hlavolam.
Protože hlavní smysl zavedení parkovacích zón spočívá
v jejich dostupnosti pro rezidenty v době pracovního klidu,
mohlo by jedním z možných řešení být též ustanovení, že
v modré zóně bude v době pracovních aktivit občanů (např.
od 8.00–20.00) možné parkovat volně, zákaz by platil pouze
v noci. Bylo by to projevem
snahy umožnit pražským občanům svá vozidla skutečně používat, nejen mít je zaparkovaná před svým domem.
Luboš Hilgert
okud mají parkovací zóny
za účel chránit rezidenty,
aby měli šanci parkovat
svoje auto, pak by pro ně měly
být bezplatné. Jinak je placené
parkování jen další daň. Žádná
nová parkovací místa nepřináší, což je jediné řešení problému s parkováním. Až placené
zóny v Praze 4 vzniknou, budu
to muset respektovat a zaplatit,
protože mám auto. Ale stejně
nezaparkuji, protože se IPR
rozhodl revitalizovat Táborskou ulici a při té příležitosti
podstatně sníží počet současných parkovacích míst. Jediné

P

možné řešení situace z mé strany (pokud chci jezdit autem) je
pak: odstěhovat se.
P.S. Když už budu v dohledné
budoucnosti platit Praze parkování, měl bych mít možnost bez
další platby zaparkovat ve
všech částech Prahy s placeným parkováním a ne jen v Praze 4, ve které shodou okolností dnes ještě bydlím.
Ondřej Paur
ydlím v Nuslích a jsem
velmi nespokojena s tím,
jak naši zastupitelé neustále odkládají zavedení parkovacích zón pro rezidenty.
Denně jsme „zavaleni“ auty mimopražských řidičů. Veřejná
doprava v Praze je na vysoké
úrovni a mimopražské řidiče je
třeba donutit, aby k cestě za
prací používali vlaky a autobusy PID a svá auta odkládali u jejich zastávek. Také by měla být
nižší cena jízdenek, protože cena za jízdu autem je paradoxně
nižší než jízdenka MHD.
Jsou situace, kdy i já musím
jet po Praze autem (s malými
vnučkami, k lékaři) a jet na kole, jak doporučuje pan Štěpánek je prostě směšné. Paradoxně my, kteří v této oblasti
bydlíme, platíme pokuty za nesprávné parkování, zatímco mimopražští řidiči si mnou ruce,
jak zdarma pod našimi okny
parkují.
Můj vzkaz pro naše „zastupitele“: Začněte konat a nevymlouvejte se stále na magistrát!!! Už před dvěma lety bylo
pozdě!
Věra Duzbabová

B

problematice parkování
na Praze 4 po přečtení
materiálů v říjnovém čísle „Vaše4“ si dovolím jako člověk bydlící na sídlišti v blízkosti
stanice metra Pankrác již více
než 40 let konstatovat následující: pan Jan Schneider ve svém
příspěvku dokonale vysvětlil
a objevil jádro problému „…se
zaspalo, a to pořádně“. Politici

K

tohoto typu by měli řídit nějakou ubytovnu, kde lze pospávat, a ne tak složitý celek, jakým je Praha 4!! Pochopil bych,
kdyby napsal „nedokázal jsem
proti vůli ostatních členů...“
Starosta, ten se raději věnoval politikaření na velké radnici
a práce na jeho radnici obvodu
mu zřejmě stála, anebo také díky svému politickému původu
„nemá rád“ auta? V jeho kompetenci bylo uřídit na Praze 4
nájezdy developerů tak, aby tito co nejméně parazitovali na
obecním majetku, kam parkovací plochy patří a aby se v rámci developerských projektů plně o vozidla potenciálních
budoucích zaměstnanců v rámci své výstavby postarali. Pokud
tak developeři neučinili, je na
místě toto vyřešit opatřeními
radnice, třeba i parkovacími zónami, a to co nejdříve.
Obecně: jako občan Prahy 4,
pokud kamkoli vyjedu i do malých míst, abych navštívil nějakou pamětihodnost, je samozřejmostí, že po mně vystartuje
hned někdo s nataženou rukou,
abych pod hradem či jinou pamětihodností platil za parkování a pokud se pak hladový posunu do městečka, abych se
najedl apod., ihned po mně
chce někdo další platit znovu.
Místní samozřejmě neplatí. Nechápu proto, proč by měl být
problém se podobně začít chovat i v této pražské části, když
jiné části Prahy to umí.
Argument, že obyvatelé Spořilova si parkovací zónu nepřáli, byl jen pohodlnou výmluvou
pro odsun řešení celého problému na Praze 4, protože dosavadní návrh byl vcelku geniální
stavebnicí, ze které bylo možno
jednoduše oblast Spořilova vyjmout.
Na závěr bych chtěl jenom
podotknout, že je škoda, že komunální volby pro Prahu 4 nebyly, rád bych, a jistě ne sám, to
stávajícím politikům za jejich
nekonání spočítal.
Ing. Bohuslav Volf
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Po téměř pětileté pauze se začátkem
listopadu otevřelo divákům Branické
divadlo. Nový soubor zahájil působení
premiérou francouzské komedie Sébastiena
Thiéryho, Dva nahatý chlapi, v režii Jana
Nováka. Na představení se mohou těšit
i děti, zahrají jim hostující společnosti.

Branické divadlo

se otevřelo divákům
delní společnost principála Václava Čížkovského BCD CZ.
Budovu má v pronájmu na následující tři roky a pro diváky
chystá po dlouhé pauze divadla
celou řadu lákavých akcí.
Divadlo slibuje atraktivní repertoár, na divadelní prkna
budou diváky lákat taková
jména, jako je Uršula Kluková,
nebo Vilma Cibulková. Na pro-

arbora Mottlová, Jiří Racek a Václav Čížkovský
v hlavní rolích na pódiu,
hvězdní hosté v publiku. Na
premiéru dorazili třeba čestní
občané Prahy 4 zpěvák Václav
Neckář a ilustrátor a spisovatel
Jaroslav Němeček.
Nového nájemce Branického
divadla vybrala Praha 4 koncem července, stala se jím diva-
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gramu zůstane komedie Rayeá
Cooneyho Běž za svou ženou,
která byla uvedena v rámci
letošního ročníku Letního Divadelního Dvora v Dominikánském Dvoře v Braníku. Ten
bude v následujících letech fungovat jako letní scéna Branického souboru.
Fanoušci divadla se ale mohou těšit i na zahraniční hosty,

do Braníku přijede hostovat například Radošínské Naivné Divadlo a program bude připraven i pro děti, pro nejmenší
diváky budou v Branickém divadle hrát taktéž hostující společnosti SemTamFór či brněnské divadlo Radost. Informace
najdou příznivci Branického divadla na webových stránkách
www.branickedivadlo.eu.

MÓDA

Chcete inzerovat
ve Vaše 4?

PRO PLNOŠTÍHLÉ ŽENY

***
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!! Odvoz !!
starého nábytku
na skládku

Mediální agentura hledá

Vhodné
reklamní plochy,
Pro více informací prosím pište na info@a11.cz

INZERCE V4-1120

jako jsou štíty budov, ploty a podobně
k dlouhodobému pronájmu na reklamní účely

■

Vyklízení bytů, sklepů,
pozůstalostí, atd.
■ Naložíme a odvezeme
cokoliv.
■ Stěhování všeho
druhu.
■ Vše za rozumnou
cenu.
Telefon: 773 484 056

INZERCE V4-1114

Více na www.vase4.cz
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Volejte Věru
775 677 099
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INZERCE V4-1106

www.stylplus.cz

INZERCE V4-1112

***

STYL plus
V Olšinách 976/68, Praha 10
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školství

Mateřinka získala certifikát
Certiﬁkátem „Rodiče vítáni“ se může
chlubit Mateřská škola 4 Pastelky. Cílem
projektu, který značky školkám uděluje od
roku 2015, je posílit rozvoj kvalitní
spolupráce a komunikace škol s rodiči svých
žáků.
rojekt „Rodiče vítáni“ je
určený školám, školkám
a rodičům. Smyslem projektu je posílit rozvoj kvalitní
spolupráce a komunikace škol
s rodiči svých žáků. Mateřská
školka 4 Pastelky splnila všechna kritéria potřebná k získání
certiﬁkace a potvrdila tak, že se
posunuje správným směrem.
Mateřská škola 4 Pastelky
vznikla v lednu 2013 sloučením

P

Každá škola či školka, která
o certiﬁkát projeví zájem, musí
splňovat předepsaná kritéria.
Ta jsou zaměřena především na
dostupnost informací o škole,
možnost rodičů zapojovat se do
života školy nebo schopnost
školy doporučit rodičům odborníka při případných problémech dítěte.

Mateřské školy Sedlčanská
a Plamínková. V současné době
má čtyři odloučená pracoviště MŠ Sedlčanská, Plamínkové,
Kotorská a Plamínková 2. Celkem školku navštěvuje 420 dětí
rozdělených do 15 tříd.
Ve všech školkách pracují
s dětmi podle vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem „Svět kolem nás
i v nás“.

Rodiče ovlivňují
jídelníček dětí
Mezi dalšími požadavky je
například také možnost rodičů
ovlivňovat jídelníček nebo organizovat se do rodičovského
sdružení a vytvářet prostor, kde
se učitelé, rodiče a děti mohou
vzájemně potkávat a tak se společně podílet na proměně školního prostředí. Značku „Rodiče
vítání“ uděluje společnost zabývající se popularizací vzdělávacích témat EDUin.
S novinkami přichází mateřská škola 4 Pastelky pravidelně,
třeba začátkem letošního roku
otevřela Metodické centrum
pro předškolní vzdělávání. Metodické centrum má za cíl ověřovat didaktické možnosti propojení moderních a klasických
postupů v prostředí mateřské
školy. Určeno je pro pořádání
školení, workshopů a metodických dnů pro ostatní učitele. Ti
poznávají možnosti efektivního

Inovační centrum
Innocrystal s.r.o.

využití odborných materiálů,
digitálního edukačního obsahu
a interaktivních pomůcek ve
výchovně-vzdělávací činnosti.
Zúčastnit se mohou i rodiče
dětí. Metodické centrum funguje jen na několika školkách
v Česku. K efektivnímu využití
moderních informačních a komunikačních využívají školky
příručku Školka hrou.

Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Požadujeme samostatnost, komunikativnost, znalost Prahy 4,
Prahy 5, Prahy 10, případně Prahy 6. Zkušenost na obdobné pozici
výhodou. Práce na ŽL. Nabízíme zajímavou práci s jasně
definovanou a uchopitelnou klientelou. Férové ohodnocení!

Inovační 122, Zlatníky-Hodkovice

Innocrystal je futuristické inovační centrum, které bylo vystavěno v obci
Zlatníky-Hodkovice. Jeho primárním cílem je pomoc podnikatelům s rozvojem
jejich podnikání. Snažíme se, aby zde Vaše podnikání krystalizovalo.
Přijďte se podívat, rádi Vás provedeme budovou a ukážeme, jak můžeme pomoci
vašemu podnikání.
Těšíme se na Vás. Tým Innocrystal
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Volejte: 603 239 737, nebo pište: info@a11.cz

INZERCE V4-1121

KDY: 26. 11. od 14 do 17h KDE: Budova Innocrystal,

INZERCE V4-1110

PŘÍPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO ARCHIV MŠ 4 PASTELKY

Rodiče vítáni!

volný čas

Volnočasové akce
PŘIPRAVILA RED

pro čtyřkové seniory

Celou řadu aktivit si mohou v následujících týdnech
vyzkoušet senioři z Prahy 4. Připraveny jsou pro ně
adventní akce nebo zajímavé přednášky.
ro dříve narozené s trvalým bydlištěm se v předvánočním období bude
konat řada akcí. Například do hravé
poezie Jiřího Žáčka v doprovodu klavírních
melodií se bude možné zaposlouchat 29.
listopadu od 15.00 hodin ve slavnostním
sále Nuselské radnice. Předvánoční rozjímání s básníkem Petrem Skarlantem je připraveno na čtvrtek 1. prosince od 14.00
hodin v malém sále radnice.
V rámci pravidelných setkání „Neseďte
doma, přijďte za námi“, jsou na prosinec
připraveny dvě akce. Předvánoční posezení
„Veselé vánoční hody…“ s hudbou k tanci
i poslechu, kde jako host vystoupí Eva Pilarová, se uskuteční 8. prosince od 14.00

P

hodin v Kulturním centru Novodvorská.
Na čtvrtek 15. prosince je od 14.00 hod.
připraven v kostele Panny Marie královny
míru, Praha 4 – Lhotka, adventní koncert
tria Musica Dolce Vita (harfa, ﬂétna
a zpěv).
Zajímavý program připravil také Ústav
sociálních služeb v Praze 4. V tamním Klubu seniorů se bude konat přednáška paní
Hany Hejdové na téma Historie zábavně
„AUERSPERGOVÉ“. Naplánováno je povídání na středu 30. listopadu v 10.00 hodin
a vstup je zdarma.
Zajímavá může být pro seniory ze čtvrté
městské části i další přednáška, na které se
dozvědí podrobnosti a zajímavosti o tom,

jak správně chodit, stát a sedět, aby tělo nebolelo. Příchozí se dozvědí třeba jak držet
tělo, pokládat nohu nebo došlapovat. Mluvit o tomto tématu přijede na Nuselskou
radnici fyzioterapeutka. Přednáška se bude konat v pondělí 28. listopadu od 10.00
v malém sále Nuselské radnice, hlásit se je
možné od 21. listopadu.

Akce pro seniory
■ 29. listopadu od 15.00 hodin – hravá
poezie Jiřího Žáčka v doprovodu klavírních melodií
■ 1. prosince od 14.00 hodin – předvánoční rozjímání s básníkem Petrem
Skarlantem
■ 8. prosince od 14.00 hodin – předvánoční posezení „Veselé vánoční hody…“
s hudbou k tanci i poslechu
■ 15. prosince od 14.00 hodin – adventní
koncert tria Musica Dolce Vita (harfa,
ﬂétna a zpěv) v kostele Panny Marie
královny míru, Praha 4 – Lhotka

INZERCE V4-1111

Sedací souprava ANUBIS

V Oblouku 226, obchodní zóna Průhonice - Čestlice, telefon: 777 745 204
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ZÁNOVNÍ VOZY V KUNRATICÍCH!
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1,2 TSi, 1,4 TDi, 66 kW, 81 kW,
Ambition, Style, Monte Carlo,
Combi, r. v. 2015, 2016

Rapid Spaceback
1,2 TSi, 1,4 TSi, 1,6 TDi,
DSG, r. v. 2015, 2016

1,2 TSi, 1,4 TSi, 1,6 TDi, 2,0 TDi,
4x4, RS, DSG liftback, combi,
r. v. 2015, 2016

Style, L&K, 2,0 TDi, DSG,
4x4, lim., combi,
r. v. 2015
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2,0 TDi, Multitronic,
r. v. 2015
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1,2 TSi, 1,4 TSi, 1,6 TDi,
2,0 TDi, DSG, Comfortline,
Highline, r. v. 2015
"!./*.

>888>">
- .3

>88>">
- .3

  > ?.=
1,2 TSi, 1,6 TDi, ST, 4x4,
r. v. 2015
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2,0 TDi, DSG, lim.,
combi, r. v. 2015
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Váš autorizovaný partner:

AUTO JAROV - KUNRATICE
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