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editorial
Vážení čtenáři,
už jste si zvykli, že je rok 2017
nebo se té šestky na konci
pořád ne a ne zbavit? A jak
jste na tom s novoročními
předsevzetími? Dáváte si je
a hned zkraje roku je úspěšně
porušíte, vůbec jim nevětříte
anebo se do svých plánů zakousnete a celý rok je dodržujete? Přejeme vám, abyste rok
2017 strávili a prožili přesně
podle svých představ, ať už
s předsevzetími nebo bez
nich. Měsíce a týdny po začátku nového roku jsou důležité pro rodiče dětí, a to jak těch
nejmenších, tak i odrostlejších. Chystají se jednak zápisy
do mateřských a základních škol, jednak přijímací zkoušky
na střední školy. Jaké jsou letos novinky a kdy děti důležité
chvíle čekají? Přinášíme vám ale více informací ze školství,
a to hlavně ze života škol ve čtvrté městské části. Pořádáte
ve škole zajímavou akci, máte studenta či žáka, kterého by
čtenáři měli poznat nebo se chcete pochlubit nějakým úspěchem? Dejte nám o tom vědět. Věnujeme se i výstavbě v Hodkovičkách. Jak se k tématu stavějí politici, kteří byli zvoleni
do zastupitelstva Prahy 4, a jak místní, kterých se výstavba
týká nejvíce?
Vaše Zuzana

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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Vítězové klání

Hasiči
dostali dotaci

v kompostování

ítěze zná pátý ročník soutěže základních a mateřských škol ze čtvrté
městské části, které se utkaly v kompostování. Zúčastnilo se celkem jedenáct
mateřských a pět základních škol. O vítězích rozhodla mimo jiné kvalita kompostu
a také jejich dokumentace. První místa za

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ

V

kvalitu kompostu si odnesli zástupci ZŠ Filosofská – objekt Jitřní a MŠ Bota z objektu
Na Bučance. V případě hodnocení dokumentace ke kompostovacímu procesu uspěla Základní škola Jílovská a Filosofská,
z mateřinek potom Jitřní a Trojlístek z objektu Bezová.

íce než jeden a čtvrt tuny víček
od plastových lahvích, což je přepočteno na peníze 8500 Kč, které zamířily na transparentní účet – to
je výsledek předvánočního svozu víček,
jež jsou sbírány na pomoc tříleté Elince
ze Spořilova. Dítě trpí oboustrannou
vadou sluchu a peníze se použijí na
nákup speciálního naslouchadla. Další
svoz víček proběhne za čtvrt roku. Do
sběru víček se mimo jiné zapojily i školy
v Praze 4.

V

pro těhotné

Ř

F

Lidé sbírají
víčka pro Elinku

Kurzy Aperia
adu kurzů, které budoucím maminkám mohou usnadnit péči o novorozené miminko, připravila nezisková
organizace APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství. Na únor je vypsána celá
řada kurzů, například 2. února je to Šestinedělí a péče o novorozence, 4. a 5. února
kurz předporodní přípravy, dále se v průběhu února sejde podpůrná skupina pro

inanční dar ve výši 45 tisíc korun
dostal od čtyřky hasičský záchranný sbor hlavního města
Prahy. Peníze jsou určeny na nákup
základního vybavení a nářadí, které
hasiči při svých zásazích používají.

ženy po císařském řezu nebo se budou konat kurzy o správné manipulaci s miminkem či kurz o správném kojení. Nezisková
organizace APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, podporuje rodiče a nastávající rodiče ve zvládání rodičovství, slaďování práce a rodiny a v náročných
situacích. Nově sídlí v Praze 4 nedaleko náměstí Bratří Synků.
INZERCE V4-0112

Vaše realitní kancelář
Harmony
Co nás čeká v roce 2017 v obchodu s realitami? P4Hodkovičky
Loňský rok byl v obchodu s realitami mimořádný díky
zlepšující se ekonomické situaci a levným hypotékám.
Skokově se změnil poměr nabídek a poptávek bytů. Před
2 lety se byt prodával měsíc až dva, nyní zájemci stojí
“fronty” během pár hodin od nabídky. Zvýšený zájem o
koupi zvedl ceny bytů, zájemci jsou ochotni zvýšit kupní
cenu, aby byt získali pro sebe. Často se nyní stává, že se
můžete setkat s informací, že prodej bytu se uskuteční
formou výběrového řízení, kdy klienti mohou svůj zájem
o byt doložit nabídkou vyšší ceny. Byt pak získává ten ze
zájemců, který nabídne vyšší cenu. Díky změně poplatníka daně z nabytí z prodávajícího na kupující v
závěru roku a úpravám hypotečního zákona očekáváme,
že se situace ohledně trhu s byty uklidní a trochu
zpomalí. Není již možné vzít si 100% hypotéku, na
Také chcete prodat byt? druhou stranu bude možné mimořádně splácet každým
Rádi Vám pomůžeme. rokem bez vysokých pokut.
Kontakt: 605 721 944, Napište nám své zážitky a zkušenosti s prodejem bytu,
harmony@re-max.cz nejzajímavější příspěvek odměníme! Hezký rok 2017!

Na Pankráci 20, Praha 4
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www.realityharmony.cz

U zátiší k prodeji 3+kk,
novostavba
90m2, 2 terasy,
garážové st.
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harmony@re-max.cz

731 618 464
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aktuality
Branické divadlo
zahraje dětem
ětské představení se bude konat
4. února v Branickém divadle.
V plánu je představení O kouzelné kuličce. Inscenace kejklíře Vojty Vrtka a herce a muzikanta Jana Brůčka
navazuje na tradici jarmarečních divadelníků a kejklířů. Na děti tak budou
čekat kejklířské a artistické techniky,
živá hudba a loutkoherectví spojené
s činohrou.

D

Literární a výtvarná
soutěž zná vítěze
iterární a výtvarná soutěž „Místo
zvané domov“ zná vítěze. Vyhlášena byla v září a hlásit se mohly
děti z mateřských a základních škol.
Děti z mateřinek mohly malovat obrázky, děti z prvního stupně základních
škol téma zpracovaly výtvarně či literárně a starší děti hlásily do soutěže literární příspěvky.

L

Šachový turnaj
juniorů a seniorů
tvrtý ročník šachového turnaje,
v němž se k šachovnicím proti sobě
posadí senioři a junioři ze čtvrté
městské části se bude konat ve čtvrtek 26.
ledna od 14.00. Proběhne v Základní škole

Č

Jílovská. Zúčastní se šachisté seniorského
věku nad 63 let a junioři do 15 let. Podmínkou účasti je trvalé bydliště na území
čtyřky nebo docházka do některé ze čtyřkových škol.

Napište knihu
a soutěžte

outěžit mohou s vlastním dílem
v rámci Mezinárodního dne knihy
děti z Prahy 4. Klání Malí velcí spisovatelé má pro letošní rok vyhlášené téma
„Strašidelná povídka z místa, kde žiju“. Děti mohou využít široký záběr, povídku mohou napsat, nakreslit, s ilustracemi nebo
bez nich, přihlásit mohou i svůj komiks.
Utkat se o vítězství mohou jak jednotlivci,
tak i celé třídy nebo jen skupinky děti. Soutěž je určena pro všechny žáky základních

S

škol, podmínkou je jejich trvalé bydliště
v Praze 4. Času mají potenciální spisovatelé na napsání své prvotiny dostatek,
knihy je možné přihlásit až do 17. března.
Je třeba je donést na recepci úřadu městské části Praha 4. Kniha musí být zabalená
a označená heslem „Malí velcí spisovatelé“.
Dále je třeba uvést věk, jméno a příjmení,
adresu, kontaktní telefon a e–mail na dospělou osobu. Minulý rok děti z Prahy 4 přihlásily více než stovku svých děl.

INZERCE V4-0113
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Vaše Šárka,
pořadatelka Českého pivního festivalu a Prague Beer Week,
vášnivá pivní degustátorka a budoucí sládková
www.sarkapijepivo.cz
INZERCE V4-0131

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.
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Vánoční večírek v Il Primo Piatto

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

Výstava

pedagogů školy
edagogové Střední a vyšší
odborné školy reklamní
a umělecké tvorby Michael vystavují své práce v galerii
Czech Photo Centre. Ta sídlí
v ulici Na Zlatě 1, v Praze 5. Záštitu nad projektem převzal mi-

P

nistr kultury Daniel Herman.
Během vernisáže výstavy byl
minulý týden také pokřtěn kalendář střední a vyšší odborné
školy Michael pro rok 2017. Výstava potrvá v galerii až do 19.
února.

INZERCE V4-0139

PLÁNUJETE
MIMINKO?

Žádejte ve své lékárně.

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.

INZERCE V4-0140

Na jaře roku 2016 bylo v Kunraticích obnoveno vaření piva. To poslední se na Tvrzi Kunratice uvařilo
v roce 1901. Muﬂona, jak se pivo na
počest volně žijícího stáda muﬂonů
v nedalekém Kunratickém lese jmenuje, si tak můžete vychutnávat už
téměř celý jeden rok. Já jsem se do
Pivovaru Kunratice vypravila na
prohlídku a moc se mi tam líbilo.
Takovou exkurzi si snadno domluvíte i vy, stačí minimálně jeden den předem do pivovaru napsat
e–mail nebo zavolat. Každý všední den odpoledne tady přijímají
skupiny od pěti do třiceti účastníků. Zakoupit a odnést si
s sebou domů tady můžete i malý pětilitrový soudek piva, který
vám v pivovaru později rádi opětovně naplní. K nedělnímu obědu není nic lepšího než sklenice vychlazeného piva, které se navíc
může pochlubit tím, že je neﬁltrované, nepasterizované a takzvaně živé. Teď už zbývá jen uvařit ten výborný nedělní oběd. Na
zdraví.

Co vás čeká ve fotoateliéru
Jsem fotograf. Kromě focení také přednáším na fotografické škole a věnuji se charitativním projektům. Ale na focení
mě mrzí, že se mě lidi někdy bojí. Občas si připadám jako
zubař. Jenže já Vám ubližovat nebudu.
Představte si to, právě jste dostali nové místo a jak je dnes
zvykem, ženou Vás k fotografovi. Přeci chcete ve firemním
bulletinu vypadat báje ně. Tak se připravíte na tu slavnou návštěvu, na kterou se těšíte asi tak stejně jako na trhání zubu.
O přípravách Vám napíšu příště. Jsem taky úplně obyčejný
člověk. Navíc se sám nerad fotím. Dokonce tak moc, že pro
svou profilovku jsem jel 200 km za svým kamarádem fotografem. A nehodlám jí v tomto století měnit.
Nyní ale zpět do ateliéru. V ateliéru na Vás čeká fotograf –
tedy já. A většinou vizážistka. Vizážistka je vybavena pudrem,
abyste se neleskli. A pokud dámy chtějí, také dalšími líčidly.
Dále jsou tu silná světla. Silná, až oslňující světla. Občas
mám totiž takové divné pokyny. Například: „usmívejte se, zavřete oči a až řeknu tři, tak je otevřete.“ To je asi ta nejhorší
část, cca tři vteřiny stát s úsměvem před cizími lidmi a přitom
je ani nevidět.
Protože jakmile Vás vyfotím, tak Vám fotografie ukážu.
Pak znova, až je stáhnu do PC – pošlu je emailem k výběru.
Ty nejlepší záběry upravím a předám. Elektronicky a případně
vytištěné. Takže už se fotografa nebojíte?
Těším se na Vás ve svém ateliéru.
S pozdravem, Angelo Purgert
FOTOANGELO
A: Srbská 1, Praha 6 (otevřeno po dohodě)
T: 776 120 100, E: fotoangelo@fotoangelo.cz
W: www.fotoangelo.cz, FB: @photoangelo

causa
Straní radnice čtvrté městské části developerovi, který
plánuje výstavbu velkokapacitního projektu v historické
zástavbě Hodkoviček nebo naopak stojí na straně
místních? O to se přou hodkovičtí s Prahou 4.

Straní radnice

developerovi?
raha 4 tvrdí, že s investorem a developerem, kteří plánují vybudovat na
místě bývalých skleníků obytný soubor Hodkovičky Nad řekou, vyjednala výraznou úpravu projektu a odmítla původní
návrh zástavby bodovými výškovými objekty a prosadila nižší zástavbu.
„Podařilo se nám zamezit výstavbě až
dvacetipatrové budovy, kterou zde mohl
developer postavit,“ uvedl starosta Petr
Štěpánek (Trojkoalice/SZ). „A navíc jsme
kromě výsadby nového parku dohodli výstavbu školky s třemi třídami a dětským
hřištěm přírodního charakteru, kterou
budou využívat jak noví obyvatelé, tak i dosavadní obyvatelé této lokality. Ke snížení
zástavby a vybudování mateřské školy se
investor zavázal ve smlouvě s městskou
částí,“ doplnil.
Jenže místní lidé sdružení do Spolku
Bydlení v Hodkovičkách a Spolku Přátelské
Lysiny jsou úplně jiného názoru. Ve společném prohlášení se píše, že Praha 4 nepodporuje Hodkovičky, nepodporuje občany,

P

naopak občané Hodkoviček jsou z radnice M. Č. Prahy 4 zoufalí.
„Proklamace starosty Mgr. Petra Štěpánka a jeho souputníků o tom, že současná podoba projektu je výsledkem jednání mezi veřejností a developerem je zcela
urážející a lživá. První veřejné jednání radnice Prahy 4 s místními obyvateli se událo
až dne 12. 12. 2016, tedy v době, kdy již bylo pod peticí podepsáno vice než tři tisíce
obyvatel a kdy již pan starosta měl s developerem podepsanou smlouvu a nadto
pouhé čtyři dny před jednáním zastupitelstva dne 16. 12. 2016. Smlouvu podepsal
i přes nesouhlasné stanovisko Komise pro
místní rozvoj, že developer neplní podmínky stanovené nejen Komisí pro místní
rozvoj ale také Radou Prahy 4 a spolky.
Konkrétně se jedná např. o obcházení zákona zjištění vlivu projektu na životní prostředí tzv. EIA, která zřejmě není pro
„zeleného“ starostu nikterak důležitá.
Uzavřená smlouva je pro občana nevýhodná, výhodná naopak pro developera.“

Radnice ale dále zdůrazňuje, že se podařilo dohodnout výstavbu mateřské školy,
revitalizaci Zátišského potoka s výsadbou
zeleně a navýšení ploch občanské vybavenosti. Ani s tím ale obyvatelé Hodkoviček
nesouhlasí. „Zaprodat místní obyvatele za
jednu školku o třech třídách za projekt,
který způsobí znehodnocení území, urbanistických hodnot, a ve kterém dojde k nárůstu až o dva tisíce obyvatel, zaprodat za
revitalizaci parku, který by developer stejně musel učinit, nelze přece v civilizované
společnosti považovat za úspěch jednání.
A docílit výměny pětiset bytů co do výšky
za pět set bytů co do šířky, to už je úplný výsměch všem slušným lidem. Navíc, prezentovaná výška nadzemních podlaží 4–7 NP
je klamavá, jelikož podzemní podlaží jsou
umístěna nad stávajícím terénem. Reálná
výška objektů je tedy 5 až 9 NP. Nelze opominout další fakt a tím jsou další již realizované nebo připravované developerské
projekty v Hodkovičkách či blízkém okolí,
které též budou mít široký dopad, o kterém
se však též veřejně nemluví.“
Petice proti výstavbě se projednávala na
prosincovém zasedání čtyřkové zastupitelstva. Opoziční klub TOP 09 během jednání
navrhl usnesení, které by umožnilo opětovné projednání projektu s občany a developerem. „Rada vedená starostou Petrem
Štěpánkem (SZ) selhala nejen ve své povinnosti dbát o optimální rozvoj Prahy 4,
ale i ve své povinnosti projednat významné
stavební projekty s občany,“ míní předseda
klubu TOP 09 Filip Vácha.
Jak se podle vašeho názoru radnice Prahy 4 staví k projektu výstavby v Hodkovičkách? Stojí na straně obyvatel nebo developera? Napište nám svůj názor na adresu
zuzana.purova@a11.cz.

INZERCE V4-0138

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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Výstavba

v Hodkovičkách
Alžběta Rejchrtová,

Trojkoalice/SZ,
radní pro územní rozvoj a výstavbu
Protože kolem tohoto projektu se nahromadilo mnoho polopravd a dokonce i lží,
považuji za nutné zdůraznit, že městská
část Praha 4 nic nestaví, staví developer,
a městská část nemůže developerovi výstavbu na jeho vlastních pozemcích zakázat. Může s ním však vyjednat podmínky,
které sníží zátěž pro stávající obyvatele a vytvoří jim takové prostředí a služby, které budou využívat. Přesně to Rada městské
části Praha 4 udělala, dokonce přiměla developera k tomu, aby nevyužil územním plánem daný koeﬁcient zastavěnosti a v druhé
etapě výrazně snížil výšku budov a oddělil je od stávající zástavby
asi stometrovým zeleným pásem. Podmínky schválila Komise
územního rozvoje a výstavby napříč politickými stranami, my
jsme je zasmluvnili, takže jsou vymahatelné.
Odmítám nařčení, že nekomunikujeme s veřejností. S obyvateli
Hodkoviček jsme opakovaně jednali. Projekt byl projednáván v Komisi územního rozvoje a výstavby, pochopitelně za účasti obyvatel. Chápu znepokojení obyvatel Hodkoviček nad tímto projektem,
ale výstavbě výškových budov jsme opravdu zabránili.

Jarmila Machová,

ANO 2011,
zastupitelka MČ Praha 4
Petice občanů k projektu Hodkovičky
Nad řekou byla projednávána na posledním
Zastupitelstvu MČ Praha 4. Patříme k těm
stranám a hnutím, které nejsou ve vedení
radnice, a proto nemáme všechny potřebné
informace. O to více očekáváme, že předkládané body Radou MČ Praha 4 zastupitelstvu budou náležitě vysvětleny a podpořeny argumenty. A to je
i případ projektu Hodkovičky Nad řekou. Obdrželi jsme sice dokumenty jak od občanů Hodkoviček, tak od developera, ale už ne od
Rady MČ Praha 4. Již zpočátku projednávání tohoto bodu byly
vzneseny mnohé dotazy k osvětlení okolností uzavření smlouvy
radnice a developera. Zdaleka ne na všechny dotazy však bylo odpovězeno. Nejsme o záležitosti informováni do té míry, abychom
se mohli s plnou odpovědností vyjádřit k tomu, na čí straně je
pravda. Dvě hodiny projednávání nakonec skončily konstatováním
zastupitelstva, že dva body z 11 dohodnutých podmínek smlouvy
nebyly splněny. Naše postavení „opozice“ nám neumožňuje aktivní řešení vzniklé situace a jsme v pozici, kdy bohužel můžeme
jen kontrolovat, jakým způsobem Rada MČ Praha 4 situaci, do
které se sama dostala, vyřeší. Jsme pro rozvoj MČ Praha 4 a nepovažujeme slovo „developer“ za „sprosté slovo“, nicméně chceme, aby jakýkoli takový projekt byl realizován tak, aby nebyly
ohrožovány zájmy našich občanů.
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Zdeněk Kovařík,

ODS,
předseda klubu zastupitelů
Hodkovičky se po dlouhých letech od
schválení stále platného územního plánu
a řadu let po povodních roku 2002 dostaly
i ve své rovinaté části přiléhající k Modřanské ulici do ohniska zájmu investorů. Což
při obecně nepříliš vydařené komunikaci
zástupců investorů s místními obyvateli
přináší řadu obtíží, negativních reakcí a nepochopení. Největší oblastí je prostor bývalých skleníků, kde komise a poté i rada stanovily celý soubor podmínek pro investora. Naplňován je však pouze
částečně, což považuji za velkou chybu ze strany investora.

Pavel Caldr,

Pro Prahu,
zastupitel MČ Praha 4
Asi nikoho nepřekvapí, že výsledek projednávání petice spolků a občanů k záměru
výstavby obytného souboru Hodkovičky
Nad řekou na posledním loňském jednání
zastupitelstva mi radost neudělal. Domnívám se, že projekt i v redukované či změněné podobě stále ještě do lokality nepatří
a natrvalo by poškodil současný charakter
Hodkoviček. Co mě ale při jednání dokázalo nadzvednout, byl fakt,
že představitelé developera vedli v podstatě silový monolog, který
postrádal ducha respektu k protistraně, byť se respektem oháněli.
To není dobré.
Komise územního rozvoje a následně i rada si osvojila 11 podmínek, které je třeba nejprve splnit, aby vůbec městská část zaujala konečné stanovisko k projektu. Je smutné, že hned o splnění
či plnění prvních dvou (společná EIA na obě etapy a územní řízení
pro 1. etapu společné pro bytové domy, školku i park) stejně jako
já pochybovalo velké množství zastupitelů. Někteří, včetně mě, to
pak řekli i natvrdo – developer si z nás dělá legraci. Bohužel ostrá
verze usnesení, která by vzala petici na vědomí, konstatovala neplnění podmínek rady a vrátila záměr zpět k novému projednání,
neprošla. Schválená verze je bezzubá a oprávněně u petentů vzbudila nevoli, byť nějaké usnesení být přijato muselo. Pevně ale
věřím, že není vše ztraceno a dialog, vedoucí k rozumnému kompromisu, se podaří nastartovat.

Filip Vácha,

TOP 09,
předseda klubu zastupitelů
Na poslední schůzi Zastupitelstva Městské části Praha 4 byla projednávána petice
občanů Hodkoviček, kteří nesouhlasí s developerským projektem Hodkovičky Nad
řekou. To za situace, kdy Komise územního
rozvoje a výstavby, poradní orgán rady
městské části ve které jsou zastoupeni členové koalice i opozice, doporučila radě vydat nesouhlasné stanovisko s projektem. Po bedlivém zvážení všech argumentů navrhl
klub TOP 09 usnesení, které by umožnilo opětovné projednání
projektu s občany a developerem. Zároveň mohly být splněny podmínky, které si městská rada sama určila.

politika
Proto jsme navrhli dva níže uvedené body.
1. Zastupitelstvo městské části Praha 4 bere na vědomí petici
spolků Bydlení v Hodkovičkách a Přátelské Lysiny a občanů k výstavbě obytného souboru Hodkovičky Nad řekou.
2. Ukládá Radě městské části Praha 4 vydat nesouhlasné stanovisko k projektu do územního řízení obecného souboru Hodkovičky Nad řekou a celý záměr znovu projednat s občany v komisích
a Radě městské části Praha 4 vzhledem k tomu, že nebyly splněny
podmínky z usnesení rady č. 12 R623/216 z 12. zasedání konaného dne 14. 5. 2016.
Bohužel musím konstatovat, že tento návrh podpořily plně
pouze kluby TOP 09 a ČSSD. Ostatní kluby Trojkoalice, STAN,
ODS, ANO a Hnutí pro Prahu svým hlasováním znemožnily jeho
přijetí.
Rada vedená starostou Petrem Štěpánkem (SZ) selhala nejen
ve své povinnosti dbát o optimální rozvoj Prahy 4, ale i ve své povinnosti projednat významné stavební projekty s občany. Strana
zelených nejenže nejedná podle svého předvolebního slibu, že
bude tvrdě bojovat s developery. Porušuje i další slib, že bude občany plně informovat. Veřejné fórum s občany Hodkoviček se konalo pouze jednou, a to těsně před zastupitelstvem a po podpisu
smlouvy se stavitelem! Nikdo se nemůže divit občanům Hodkoviček, že toto jednání považují za rozhodnutí o nich bez nich.
Zastupitelstvo MČ Prahy 4 nakonec schválilo návrh ODS, který
sice bere na vědomí petici, ale neúkoluje radu ke změně současného stavu. Jinými slovy, strany koalice se otočily zády k možnosti
napravit svá pochybení.

Petr Horálek,

ČSSD,
předseda klubu zastupitelů

V Hodkovičkách opravdu houstne atmosféra. Petici proti developerskému projektu
Hodkovičky Nad řekou podepsalo už více
než tři tisíce lidí. Na prosincovém zastupitelstvu Prahy 4 jsme tak mohli slyšet rázná
vystoupení desítek obyvatel, která kriticky
mířila především na starostu Petra Štěpánka a radní pro územní rozvoj Alžbětu Rejchrtovou. Opakovaně
se vznášela otázka, zda už investor splnil aspoň požadavky rady
městské části přijaté v červnu 2016. Zástupce investora tvrdil že
ano. Pan starosta se přímé odpovědi vyhnul, odpovědná paní radní
k tomu raději mlčela. Většina zastupitelů i občanů ale měla naštěstí jasno: nesplnil!
Zaprvé obě etapy projektu nebyly společně posouzeny procesem
EIA, tedy posouzením vlivu stavby na životní prostředí. Zadruhé
územní řízení pro první etapu nezahrnuje plánovanou mateřskou
školku. Z tohoto důvodu prošlo (i díky rozporům v koalici) usnesení, ve kterém zastupitelstvo tento názor potvrdilo. Bohužel už
ale neprošlo usnesení, ve kterém zastupitelstvo zavazovalo radu,
aby vydala nesouhlasné stanovisko k projektu ﬁrmy FINEP do
územního řízení a celý záměr projednala znovu s občany v komisích. Pro návrh hlasovali pouze zastupitelé ČSSD a TOP 09 (ani
opoziční hnutí ANO se k nám nepřidalo). Nikdo z rady mi nedokázal odpovědět, proč vedení radnice svolává veřejné setkání s občany až po té, co je schválena a podepsána smlouva mezi městskou
částí a developerem. Vždyť to pořadí mělo být obrácené. Nikdo z koalice mi rovněž neodpověděl, proč rada nerespektovala usnesení
své vlastní odborné komise pro územní rozvoj, která 5. prosince
doporučila projednat stavební záměr znovu od začátku. Je evidentní, že minimálně část vedení radnice jde developerovi na ruku.

Po ukončení debaty v zastupitelstvu jsme jako klub ČSSD oﬁciálně požádali o odvolání paní radní Alžběty Rejchrtové z funkce
z důvodu absolutního nezvládnutí komunikace s veřejností jak
u projektu Hodkovičky Nad řekou, tak u (ještě většího) projektu
Rezidenční park Kavčí Hory. Koalice bohužel náš návrh shodila ze
stolu. Mám takový neblahý pocit, že z Prahy 4 se za společné vlády
Strany zelených a ODS stává akciová společnost 4-Developerská.

Viktor Janouškovec,
STAN, Tučňák,
předseda klubu zastupitelů

Projekt Hodkovičky je s ohledem na svoji
velikost přirozeně hodně sledovaný a diskutovaný. Řady debat jsem se zúčastnil
a většina hlasů se vždy shodla na tom, že
výstavba v oblasti bývalých skleníků v Hodkovičkách být může. Připomínky byly vždy
spíš k rozsahu výstavby a výšce budov. Náš
klub přivítal iniciativu místních občanů, která chce zajistit, aby
projekt neohrozil kvalitu bydlení v Hodkovičkách a dopravu v okolí. Související petici dokonce řada našich členů podepsala. V rámci
svých možností se snažíme i v činnosti Rady městské části, zastupitelstva a komisí pomoci k naplnění požadavků petice. Podíleli
jsme se například na stanovení podmínek, které musí být splněny
před zahájením realizace projektu. Ačkoli projekt Hodkovičky stále vzbuzuje hodně emocí, myslím, že se vyvíjí pozitivním směrem.
Zpětně viděno, mohla někdy lépe fungovat komunikace mezi developerem a místními občany. Ale důležitý bude výsledek.
INZERCE V4-0147

Junior produkční – marketing
Vydavatelství tištěných médií hledá do marketingu
posilu na pozici produkční. Náplní práce je
administrativa, příprava a realizace prezentací titulů
na veletrzích, kongresech a festivalech (stánky),
komunikace s předplatiteli, vyhodnocování
čtenářských soutěží včetně zajištění předání dárků
výhercům. Důležité předpoklady pro práci jsou
komunikativnost, dobrá uživatelská znalost excelu,
loajalita a ﬂexibilita.
Požadavky na uchazeče: ukončené SŠ vzdělání,
aktivní řidič (ŘP sk. B), zkušenost s produkcí vítána,
ale není podmínkou.
Nabízíme: zázemí v rozvíjející se společnosti,
kanceláře u metra nedaleko centra Prahy,
pružná pracovní doba, získání praktických zkušeností
v oblasti marketingu.
Zahájení spolupráce dle dohody – možno ihned.
V případě zájmu piště
na e-mail marketing@a11.cz

www.vase4.cz
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osobnost Prahy 4
Napadlo by vás se
v dospělosti začít učit na
hudební nástroj, tančit, hrát
divadlo, nebo třeba
malovat? Láká vás taková
představa, ale myslíte si, že
už na to prostě nemáte? Že
už na to není vhodná doba?
Mýlíte se. „I dospělí se mají
šanci něco nového naučit
a v něčem se rozvíjet. V naší
škole kurzy vedou skuteční
profesionálové,“ zdůrazňuje
ředitelka Studia DAG Lucie
Pečená, která níže
představuje i Mateřskou
školu PROSPECT. I ta je
v mnohém jedinečná.
● Představte našim čtenářům studio
DAG…
Jsme umělecká a sportovní škola, která
nabízí výuku formou volnočasových aktivit
a kurzů dětem, mládeži a dospělým. Toto
studio jsem založila jako první soukromou
uměleckou a sportovní školu v Praze již
před dvaceti šesti lety. Kromě pravidelné
výuky tance, hudby, dramatických, sportovních a výtvarných aktivit pořádáme víkendové workshopy, vystoupení, kde se
mohou naši „žáci“ předvést veřejnosti a také letní campy.
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Lucie Pečená:

Lidé si u nás plní své sny

● Kolik žáků už vaším studiem prošlo,
dá se to spočítat?
Spočítat to je složité. Zejména v počátcích, kdy nebyla nabídka takového vyžití
tak bohatá, jsme měli vždy při zápisu stovky zájemců.
● Dá se tedy říci, že si lidé u vás mohou
splnit své sny?
Určitě to tak je. Přicházejí k nám děti od
tří let, ale i dospělí, které například celý život lákalo naučit se hrát na nějaký hudební
nástroj, ale třeba jim to rodiče nedopřáli
nebo prostě nebyla příležitost. Teď se roz-

hodli, učí se a plní si sen. Pravděpodobně
asi již nebudou profesionálními hudebníky,
protože za tím jsou roky dřiny. Mohou si
ale hrát pro radost, mohou potěšit rodinu
nebo kamarády a díky vystoupením mohou, když na to mají chuť, i zahrát veřejně.
Potom přicházejí ti, kteří sice v mládí nějakou aktivitu dělali, ale potom z nějakého
důvodu přestali. Takže mají základy a u nás
si je oživují a dále se rozvíjejí. I dospělí se
mají šanci něco nového naučit, v něčem
se zdokonalit a odreagovat se od nelehkého
života běhu.
● Setkáváte se u svých dospělých žáků
s tím, že by se styděli?
Naše kurzy jsou vedeny v malých skupinách, pokud nejsou zcela individuální. Lidé
mají poměrně rychle možnost se poznat
a víme, že mezi nimi vznikají i přátelství.
Potkávají se tu sousedé, kteří se do té doby
ani neznali. Do kurzů chodí jen přihlášení
žáci a studenti a výuka je tak opravdu příjemná a komorní. A ještě k těm novým přátelstvím. Před lety k nám začali chodit desetiletí kluci na výuku historického šermu.
Dodnes se scházejí, svému koníčku se
u nás věnují. Dnes už to jsou dospělí muži,
mají své rodiny, ale společný zájem je spojil
v partu nerozlučných přátel. To mě velmi
těší a vidím, že naše práce má smysl.
● Abych mohla být žačkou studia DAG
centra, musím složit nějaké talentové
zkoušky?

osobnost Prahy 4
Ne, u nás není třeba skládat žádné talentové zkoušky nebo přijímačky. Přihlásit se
mohou i naprostí začátečníci, kteří ve vybraném oboru nemají žádné zkušenosti.
● A kdo jsou vaši učitelé?
V našem studiu vyučují absolventi konzervatoří, HAMU, DAMU, JAMU, výkonní
umělci předních pražských scén, tanečníci,
herci, hudebníci, vrcholoví sportovci, umělečtí pedagogové a výtvarníci. Na kvalitě poskytované výuky nám velice záleží.
● Musíte při sestavování nabídky kurzů
reagovat na novinky, na to, co je zrovna
populární?
Ono je to s těmi moderními trendy těžké.
Něco nového se objeví a všichni to chtějí
dělat. Záleží například i na tom, co právě
propagují ve svých pořadech média. Takové
„hity“ ale většinou nemají dlouhý život. Na
novinky reagujeme, ale snažíme se klientům spíše nabízet tradiční a klasické aktivity, které mají pro ně význam. Na takové
technice se dá stavět a klient poznané využije i v dalším osobním rozvoji.
● Teď je poměrně běžné, že rodiče nechají dítě všechno zkusit, aby se našlo,
vybralo si to, co ho opravdu baví. Je to
správný přístup?

Já tomuhle moc nefandím. Když dítě
pořád utíká od jedné aktivity k druhé, chvíli
chodí na tohle, potom na tamto, ničemu se
nakonec nevěnuje pořádně. Znamená to,
že se pořádně v ničem nerozvine, nic se nenaučí a nemůže se v dané činnosti plně rozvinout. Není to bohužel tak, že čím více

kroužků dítě zkusí, tím víc toho umí. Rodič
by měl své dítě znát nejlépe, měl by vypozorovat, co ho baví, pro co má dispozice
a případné známky nadání. Dle těchto kritérií by měl dítěti vybrat jednu až dvě aktivity a ty by mělo dítě navštěvovat několik
let. Pak je tu naděje, že v dané disciplíně
dojde ke svému individuálnímu stropu
schopností, nebo se může i později v takovém oboru profesionalizovat. To se ale týká
dětí, které začnou s aktivní činností v předškolním věku.
● Sídlíte v Praze 4, jak se vám tady se
školou působí?
Na čtyřce jsme začínali a na čtyřce doufám i zůstaneme. Mnoho let působíme v ulici Táborská, tedy na domě je napsáno Pod
Terebkou. Tady máme k dispozici vybavené
učebny, taneční sály a zázemí.
● Zmínila jste, že kromě studia DAG vedete také Mateřskou školu PROSPECT.
Co to je za školku a je něčím zajímavá?
Mateřskou školu PROSPECT,s.r.o. jsme
v Praze 4 založili v roce 1994, jako jednotřídní předškolní zařízení s rozšířenou
uměleckou, sportovní a jazykovou výukou.
Projekt výuka uměním a sportem se osvědčil. V malém kolektivu se dětem můžeme
věnovat individuálně a daří se nám u dětí
vyhledávat a rozvíjet jednotlivé známky
nadání. Kromě aktivit, které jsou v ostatních školkách standardní, nabízí náš pestrý program ucelenou podobu předškolní
výchovy a výuky a také nadstavbu, kterou
jsme díky prostorovému a personálnímu
obsazení schopni dětem zprostředkovat.
Naší ﬁlozoﬁí je mimo jiné i to, že za úspěšným startem do života je dobrý začátek.
Naše školka je místem, kde rodiče chtějí
mít své děti, protože vzdělání je nejvíc, co
mohou svým dětem poskytnout. Vítány
jsou u nás děti cizinců, děti se speciálními
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osobnost Prahy 4
potřebami a děti nadané. Naši
absolventi jsou bez problému
přijímáni na prémiové základní
školy, které již mnoho rodičů
pro své budoucí prvňáčky vybírá.
● Říkáte, že vychováváte děti
uměním a sportem, co si pod
tím představit?
Kromě klasické náplně vzdělávacího plánu zařazujeme do
rozvrhu nabízených činností
výukové hravé bloky vedené odborníky v daném oboru. V průběhu školního roku děti chodí
na plavání, ledové a kolečkové
bruslení, na halové lyžování,
absolvují jízdy na koních, tréninky stolního tenisu, squashe,
tenisu, beach volejbalu a další
aktivity. K denním činnostem
patří angličtina napříč programem, taneční, hudební a sportovní přípravka, jóga, výtvarný
a rukodělný ateliér, dramatická
výuka a samozřejmě celkový
rozvoj dovedností a poznání.
Snažíme se u dětí tříbit vkus,
rozvíjet fantazii, vyhledávat talent a nadšení pro činnosti, kte-

ré vykonávají. Pomáháme jim
v jejich sebeuvědomění a dalšímu nasměrování. Jezdíme
s dětmi pravidelně na divadelní
představení, na výstavy, na koncerty a jiné společenské události. Akce mimo školku si pokaždé užijeme. Když třeba
jedeme do divadla, máme společenské oblečení, těšíme se na
atmosféru a prožitek kulturního zážitku. Po představení si
dáme svačinku, čaj a povídáme
si, o čem to vlastně bylo. Při
naší práci se snažíme propojovat jednotlivá témata a činnosti.
Multisenzorickým působením
se snažíme podchytit zájem dítěte o každou součást dění
a probírané téma. My si například to jablíčko namalujeme,
vymodelujeme, zazpíváme si
o něm písničku, zatančíme si
o něm taneček, vystřihneme si
ho, mluvíme o něm anglicky, počítáme ho, zahrajeme si o něm
divadlo, hrajeme si s ním, pozorujeme ho a nakonec ho ochutnáme. Na takové jablíčko se pak
nedá zapomenout...

INZERCE V4-0108

Studio DAG a Mateřská škola PROSPECT
www.msprospect.cz, www.dagcentrum.cz
Pod Terebkou 1139/15, Praha 4, 140 00, Nusle
info@dagcentrum.cz, tel.: +420 603 44 34 34
INZERCE V4-0116

umělecká a sportovní škola
pro děti, mládež a dospělé.
STUDIO DAG NABÍZÍ
formou kvalitních kurzů
výuku klasických i moderních technik tance, hudby,
divadla a sportu ve vybavených sálech a učebnách
ve studiu v Praze 4, pod vedením výkonných umělců
předních pražských scén, tanečníků, herců, hudebníků,
vrcholových sportovců a uměleckých pedagogů.
FORMOU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
NABÍZÍ STUDIO DAG
zábavné a vzdělávací vyžití dětem
i dospělým v mnoha oborech.

www.dagcentrum.cz, info@dagcentrum.cz
tel.: 603 443 434,
Pod Terebkou 1139/15, Praha 4 – Nusle
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kultura

Na Fidlovačce
S velkou změnou vstoupilo do nového roku
nuselské Divadlo Na Fidlovačce. Má novou
uměleckou šéfku, kterou se stala Kateřina
Dušková.

INZERCE V4-0111

Cílené hubnutí pod naším vedením
Sestavíme Vám cvičení na míru na našich přístrojích

Jste připraveny na změnu?

tele Divadla Na Fidlovačce jsem
dospěl k závěru, že pro další
rozvoj a formování uměleckého
souboru je nezbytné obsadit pozici uměleckého šéfa, který bude se souborem pracovat a posouvat jej dál. Rozhodl jsem se
oslovit paní Kateřinu Duškovou, která v divadle režírovala
naši nejnovější hru, Shakespearův Sen noci svatojánské, a vytvořila inscenaci, ve které se
nádherný text pojí s kvalitními
hereckými výkony, nápaditou

scénograﬁí a choreograﬁí doplněnou o akrobatické prvky
nového cirkusu,“ poznamenal
Jan Koťátko s tím, že Dušková
představením nabídla divákům
zážitek, na který v Divadle Na
Fidlovačce nejsou zcela zvyklí,
a posunula tvorbu novým směrem.
„S Kateřinou sdílíme stejný
názor na to, jakým směrem by
se měla Fidlovačka do budoucna ubírat, proto padla volba
právě na ni,“ doplnil ředitel.

INZERCE V4-0105

Oční Optika Praha s.r.o.
Budějovická 1126/9, Praha 4
Poliklinika Pod Marjánkou 1906/12, Praha 6
OC Šárka, Evropská 695/73, Praha 6
www.ocni-optika.com
Měření zraku na všech provozovnách
ZDARMA u každé zakázky

AKCE 1+1 ZDARMA
Vacushape – chodící podtlakový přístroj
● 1–2 konfekční velikosti během 8 týdnů
● Odstraňuje celulitidu
● Pro všechny věkové kategorie
Haniel Pankrác
Hanusova 1, Praha 4, tel: 725 907 804, www.haniel.cz

Kupón na slevu 200 Kč.

na ztenčená plastová skla
v indexu 1,6 s antireflexní úpravou
při koupi kompletních brýlí
Platnost do 31. 3. 2017

50% SLEVA
NA VŠECHNY OBRUBY

✂

T

ky či dramaturgyně. Jako režisérka působila například ve Východočeském divadle v Pardubicích, v Divadle F. X. Šaldy
v Liberci nebo v Městském divadle Most. Poslední čtyři roky byla součástí Horáckého divadla
v Jihlavě, kde od roku 2014 do
roku 2016 zastávala taktéž
funkci umělecké šéfky.
Na post umělecké šéfky si ji
vybral ředitel Divadla Na Fidlovačce Jan Koťátko. „Po téměř
roce stráveném na pozici ředi-

✂

a přitom není v souboru
nováčkem, pod jejím režijním vedením Na Fidlovačce proběhla Noc divadel,
ujala se režie premiéry Sen noci
svatojánské i vánočního speciálu Pokoj lidem dobré vůle. Za
úkol nyní má rozvoj hereckého
souboru divadla.
Kateřina Dušková je zkušenou „divadelnicí“, v různých rolích se v divadelním prostředí
pohybuje přes dvacet let, a to
jak v roli herečky, tak i režisér-

při koupi multifokálních, bifokálních
nebo kancelářských skel
Platnost do 31. 3. 2017
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Novinky

www.prazskypatriot.cz

Internetový portál zaměřený na pražskou
publicistiku a zpravodajství
Aktuální i nadčasové zprávy z metropole
Zpravodajství
z metropole
Pražská politika
Pražský život
Pražská kultura

Pražské krimi
Pražská doprava
Pražský sport
Víkendové tipy
Seniorská Praha

Dětská Praha
Lifestyle/Zdraví
Byznys
Právní poradna
Nabídky práce

Prostor pro politiky i odborníky s protichůdnými názory
Najdete nás i na www.facebook.com/prazskypatriot

školství

Přijímačky na střední
Co je nového?

S novinkami musejí počítat děti, které letos
končí základní školu a plánují studium na
některé střední škole. Co je třeba si
pohlídat?
jednocen byl termín pro
předkládání přihlášek ke
střednímu vzdělávání,
a to na 1. března na první kolo
přijímacího řízení. Až na výjimky se bude konat povinná
jednotná zkouška v oborech
s maturitní zkouškou, a to pro
všechny formy vzdělávání
a myslet je třeba i na to, že jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných
testů z předmětů český jazyk
a literatura a matematika.

S

Školy hodnocení jednotné
zkoušky zapracují v celkovém
hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se
podílí na hodnocení uchazeče
nejméně z 60 procent a v případě přijímacího řízení do
oborů vzdělání gymnázium se
sportovní přípravou nejméně
z 40 procent. Zájemci o studium na gymnáziu se sportovní
přípravou musejí počítat s tím,
že se talentové zkoušky konají

v pracovních dnech od 2. ledna
a nově do 15. února.
Mění se také termín pro přijímací zkoušky (jednotné i školní) do oborů vzdělání bez talentové zkoušky v prvním kole
přijímacího řízení – konají se
v pracovních dnech v období od
12. dubna do 28. dubna.
Při výběru střední školy by
děti a rodiče měli přihlížet k tomu, jaké má dítě zájmy, co ho
baví a v čem se naopak necítí
být silné. Přihlížejte při vyplňování přihlášky ke školním výsledkům potomka na základní
škole, kde je studium snadnější
než na škole střední. Vybírejte
další studium i s ohledem na to,
zda má dítě vysněné povolání
a zda plánuje studium na vysoké škole.
Některé školy pořádají před
přijímačkami přípravné kurzy,
v nich si dítě ověří, jak na tom je

se znalostmi, kde by mělo přidat a také se přesvědčí o tom,
zda ho vybraná škola opravdu
láká. Zajímavé informace se
můžete dozvědět při prověřování školy, třeba jak jsou děti
úspěšné při přijímačkách na vysokou nebo jaké zahraniční pobyty nebo dokonce studium
škola umožňuje či je v něm nápomocna.

Představujeme Střední průmyslovou školu stavební Josefa Gočára,
Také patříte mezi rodiče, kteří budou
v nejbližší době řešit se svým potomkem,
jakým směrem se bude ubírat jeho cesta
k budoucímu povolání? Představujeme vám
školu s dlouholetou tradicí – Střední
průmyslovou školu stavební Josefa Gočára
v Praze 4.
ž název této školy i její
tradice zavazují pedagogy, aby své žáky připravovali na budoucí povolání
v co možná nejlepší kvalitě. Nesmějí zklamat ani odbornou veřejnost, ani ﬁrmy zaměstnávající absolventy školy. Zároveň
musejí absolventy připravit
tak, aby mohli pokračovat v dalším studiu na vysoké škole,
především na Fakultě stavební
a Fakultě architektury ČVUT.

U

Škola je umístěna v příjemném a klidném prostředí, kousek od stanice metra Pankrác,
a poskytuje tak žákům výborné
podmínky pro jejich rozvoj odborný i lidský. Budoucí žák si
může vybrat ze tří odborných
zaměření:
■ Pozemní stavitelství zahrnuje nejširší oblast výstavby.
V tomto tradičním odborném
zaměření je žák postupně seznamován se širokou tvůrčí

problematikou projektování
a výstavby, a to od průzkumů
území, tvorby studie, navrhování a kreslení stavebních výkresů až po realizaci budov.
■ Stavitelství a architektura
jsou dvě profese, které nelze od
sebe oddělovat, chceme-li mít
záruku kvalitního díla. Odborné zaměření je vhodné pro
chlapce a dívky s technickým
a estetickým cítěním, prostorovou představivostí a výtvarným
nadáním.
■ Architektura a interierový
design se zaměřuje na komplexní návrh interiéru v návaznosti na celkový architektonický a konstrukční koncept
stavby a na získání odborných
znalostí v oblasti projektování
pozemních staveb.
Přijďte se podívat na den otevřených dveří, který škola pořádá ve čtvrtek 9. února 2017

od 17 hodin. Zeptáte se žáků
přímo na jejich vlastní zkušenosti se školou. Školu si prohlédnete a posoudíte sami.
Další informace o škole najdete na webových stránkách
www.spsgocar.cz.
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špičku v přípravě budoucích stavitelů

školství

Klub přátel školy

zve na své akce i širokou veřejnost

ákladní škola Jižní IV. je
škola s osmaosmdesátiletou tradicí v zástavbě
funkcionalistického Spořilova.
Škola nevytváří specializované
třídy, ale jejím cílem je, umožnit všem dětem vyzkoušet si
maximum činností a zvládnutí
dovedností tak, aby se mohly
během studia připravovat na
vstup na střední školu a do
praktického života. Škola podporuje jazykové vzdělávání,
dramatickou, osobnostní a sociální výchovu.
Při škole aktivně funguje
Klub přátel školy (KPŠ), jehož
prostřednictvím se mohou rodiče podílet na běhu školy a rozvíjet její komunitní charakter.
Klub spolupracuje s vedením
školy a ze svých fondů pomáhá
zajišťovat některé nadstandardní pomůcky pro mimoškolní činnost i výuku a ﬁnančně
podporuje sociálně slabší žáky,
aby se mohli účastnit školních
akcí.

Z

Povídání u čaje
o sedmé
Během školního roku KPŠ
pravidelně pořádá vlastní tradiční akce pro děti a rodiče a podílí se svojí spoluprací na akcích
školy, ať už se jedná o podzimní
Den s Jížou, bleší trhy, Vánoční
koncerty, Pálení čarodějnic, Zahradní slavnost, či Den před
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školou pro nastávající prvňáčky. Dospělým jsou určené „Čaje
o sedmé“, kde mají rodiče a zaměstnanci školy příležitost si
při přátelském posezení nad
šálkem čaje či kávy poslechnout
odborníky na aktuální témata
týkající se dětí a potom s nimi
debatovat. Všechny akce jsou
zdarma a je na nich vítána širší
veřejnost. KPŠ chce svými aktivitami přispět nejenom k rozvoji ZŠ Jižní IV, při níž působí,
nýbrž i celé místní komunity.
Možnost seznámit se a vzájemně se propojit měli rodiče
i zaměstnanci školy rovněž na
zábavné „dospělácké bojovce“
pořádané KPŠ nazvané „Šifrovačka“. Loňská podzimní „Šifrovačka“ byla organizátory již
tradičně perfektně připravená,
a i počasí účastníkům přálo.
Děti i rodiče si společně užili
procházku podzimní přírodou
spojenou s luštěním lehčích
i náročnějších šifer a navíc měli
možnost poznat zákoutí Prahy 4, o nichž mnozí neměli ani
tušení.
V současné době už členové
KPŠ plánují a připravují akce na
příští rok. Třeba v lednu to byl
příležitostný ﬁlmový klub KPŠ,
kde se promítají neotřelé ﬁlmy
pro děti i jejich rodiče. Předloni,
po zhlédnutí ﬁlmu Karla Zemana Cesta do pravěku, měly děti
možnost na ﬁlm navázat vlastní

tvorbou trilobitů, v jakém duchu se bude nést příští setkání
je zatím překvapení.

Čarodějníci
ze školy
Ze zimy je to už jen kousek
do jara, a proto se KPŠ každoročně se zimou loučí na dubnových čarodějnicích. Čarodějníci
a čarodějky ze Základní školy
Jižní IV si už za pár měsíců začnou připravovat košťata, aby
na nich, ale i bez nich, mohli ve
čtvrtek 27. dubna 2017 létat po
školní zahradě.
Malí čarodějníci se navíc mohou už nyní těšit na celou řadu
tematických soutěží a velkou

vatru. O den dříve, ve středu
26. dubna, škola pořádá pro
děti Den Země a KPŠ se připojí
s jarním bleším trhem, aby si
malí i velcí uvědomili, že všechny věci mají svůj koloběh, a že
místo hromadění odpadu je
možné to, co už nepotřebujeme, poslat do dalšího života.
Děti se tak postupně od prvňáčků učí i ﬁnanční gramotnosti, když musejí přepočítávat
své penízky a když zjišťují, jak
rychle se jim v rukou otáčejí. Na
druhé pololetí má KPŠ nachystanou i celou řadu námětů pro
Čaj o sedmé – besedy s odborníky na témata, která se týkají
dospělých i jejich dětí.

Centrum dětského úsměvu
Hvězdova 19, 140 00 Praha 4
www.centrumdu.cz, tel.: 731 464 040
Nabízíme: Individuální přístup k dětem, kvalitní předškolní výchovu
integraci dětí cizinců, péči o děti zdravotně oslabené
Zaměření: Hlavně na český jazyk-výslovnost, slovní zásoba, říkadla, básně
Kroužek: Hudebně pohybový, od února rehabilitační cvičení pod odborným vedením
Cena:
7000,- Kč/měsíčně (500,- Kč/den) včetně stravy
Věk:
2,5 – 6 let
Otevírací doba: 8.00–17.00 hod.
Kontakt: Centrum dětského úsměvu
E-mail:
centrum.du@seznam.cz
LEDNOVÁ AKCE: Při přihlášení do 31. ledna
sleva na 3 měsíce 5000,- Kč/měsíčně
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Pro každou základní školu je důležité,
pokud ji navštěvují aktivní žáci, které
vyučují aktivní pedagogové. Když se k nim
ještě přidají aktivní rodiče, může si škola
gratulovat. Rodiče pak dovedou velmi
dobře spolupracovat s učiteli a společně
dokáží děti motivovat ke smysluplným
činnostem. Právě to se daří na Základní
škole Jižní IV.

Rekordní počet sedmdesát šest účastníků
z pražských základních a středních škol
přihlásil své práce do soutěže o nejlepší
plakát pro amatérskou ﬁlmovou soutěž
Antifetfest 2017. Autoři nejlepších plakátů
byli vyhlášeni při zahájení přehlídky Schola
Pragensis v Kongresovém centru Praha.

Plakát Antifetfestu
navrhly žákyně ze čtyřky
loňském ročníku soutěže o nejlepší plakát pro
amatérskou ﬁlmovou
soutěž Antifetfest 2017 v kategorii základních škol zvítězily
Kateřina Malcová a Adéla Malinková ze Základní školy Bítovská na Praze 4. Na druhém místě se umístila Ema Čechová

V

a třetí místo obsadila Adéla Plachá, obě ze Základní umělecké
školy Štefánikova v Praze 5.
V kategorii středních škol se
na prvních třech místech umístili studenti Vyšší odborné školy
uměleckoprůmyslové a Střední
uměleckoprůmyslové školy,
Žižkovo náměstí. První místo

INZERCE V4-0110

a absolutní vítězství získala
Marie Zandálková, druhé místo
obsadila Alžběta Hradecká
a třetí Viktor Janoušek. Vítězný
plakát v kategorii středních
škol bude provázet celý ročník
ﬁlmové soutěže Antifetfest
2017. Jubilejní 10. ročník ﬁlmové soutěže „Antifetfest

2017 aneb jde to i jinak“ byl vyhlášen v listopadu na přehlídce
Schola Pragensis. Soutěž pořádá hlavní město Praha ve spolupráci s městskými částmi
a probíhá od loňského listopadu
až do června 2017, kdy se
v kině Lucerna uskuteční ﬁnále. Od května 2017 bude současně probíhat internetové
hlasování o Cenu diváka. Pravidla a přihláška jsou na webu
www.antifetfest.cz.

INZERCE V4-0115

MATEŘSKÁ ŠKOLA PROSPECT
13. 2. 2017

škola s rozšířenou uměleckou
a sportovní výukou

◗ Za úspěšným startem do života stojí dobrý začátek,
péče rodičů, úsilí kvalitních pedagogů a ucelená vzdělávací koncepce.
◗ „Vytváříme místo, kde chcete mít své děti, protože
vzdělání je nejvíc, co můžete svým dětem dát. Jsme na
důležitém začátku poznání malého člověka. Je nám ctí.“
◗ Připravujeme děti pro úspěšná přijímací řízení na
prémiové základní školy.

Pod Terebkou 1139/15, Praha 4 14000
www.msprospect.cz, info@msprospect.cz
tel.: 603 443 434
www.vase4.cz
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Příjemná setkání
propojují generace
Děti a senioři z Prahy 4 se stále více
zapojují do mezigeneračních aktivit obecně
prospěšné společnosti Mezi námi. Již třetím
rokem se mateřské i základní školy
a seniorská zařízení ze čtyřky účastní
programů, které společnost Mezi námi
organizuje.
becně prospěšná společnost Mezi námi podporuje setkávání lidí všech
generací s cílem zprostředkovávat předávání zkušeností seniorů dětem i dospělým. Především se snaží, aby se potkávali
ti nejstarší s těmi nejmladšími,
aby k sobě našli cestu a objevili,

O

jak krásné a zajímavé jsou jejich světy. V rámci svých programů se proto snaží propojit
generace malých dětí z mateřinek a základních škol se seniory z domovů důchodců.
Příjemným a nenásilným
způsobem propojuje svět seniorů a dětí Program Přečti. Seni-

INZERCE V4-0119

oři jednou týdně docházejí do
mateřinek předčítat dětem pohádku před spaním. Děti tak
mohou získat svou kouzelnou
pohádkovou babičku či dědečka
a ti zase na oplátku mohou načerpat energii z nefalšované
dětské radosti. Senioři ze čtyřky už pravidelně přicházejí do

jedenácti mateřských škol
předčítat předškolákům.

Děti a senioři
společně
Hlavní mezigenerační aktivitou společnosti Mezi námi je
Program Povídej, kde se děti
spolu se seniory společně vě-

INZERCE V4-0125

Í PLAT?
Š
Š
Y
V
S!
CHCEŠ
RITU U NÁ
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T
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M
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S
J
DODĚLE

Škola, která tě bude bavit!

Studuj obor
Management a produkce
dálkově!

skolamichael.cz

Dny otevřených dveří: 31. 1., 16. 2., 28. 2. 2017 (15–17 hod.). Přihlášky do 1. 3. 2017.
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nují rozmanitým činnostem.
Program podporuje propojování seniorů s dětmi z mateřských či základních škol, pomáhá utvářet prostor pro
společnou řeč. Společné činnosti jsou o vzájemné komunikaci a vztahují se k tradicím,
ročnímu období i speciﬁkům
dané skupiny.

Vyráběly se
podzimní věnce
Na Praze 4 se to skupinami
dětí a seniorů, kteří se pravidelně setkávají, jen hemží. Například propojení dětí z Mateřské školy Matěchova a seniorů
v Braníku proběhlo tak přirozeně, jako kdyby školka mezi
babičky chodila již pár let. Loni
se děti se seniory sešly již podruhé začátkem listopadu. Děti
si pro babičky a dědečka tentokrát připravily výrobu podzimních věnců, které se opravdu vydařily. Děti z Mateřské
školy Němčická zase pomáhaly
seniorům z Krče s výrobou vánočního stromečku na jarmark.

Na milém setkání, které se
uskutečnilo o svátku dušiček, si
nejen o něm, povídaly děti ze
Základní školy Ohradní se seniory z Domova Sue Ryder. Další
krásné setkání s výrobou podzimních jablíček zažili také babičky a dědečkové ze sociálně
odlehčovacího centra s dětmi
z mateřinky Jílovská.
Pokud byste se chtěli zapojit
do některého z mezigeneračních programů obecně prospěšné společnosti Mezi námi,
které jsou ﬁnančně podporovány městskou částí Praha 4,
napište na e-mail info@mezinami.cz Více informací najdete
na www.mezi-nami.cz.

Vzájemný respekt
a naslouchání
Obecně prospěšná společnost Mezi námi uvítá všechny
iniciativy, přímou účast, nové
názory, podněty a inspiraci,
vše, co může napomoci k lepší
kvalitě života seniorů, dětí, dospělých v produktivním věku
a k jejich vzájemnému respektu

INZERCE V4-01228

a naslouchání. Stejně tak uvítá
materiální či ﬁnanční podporu
ze strany sociálně zodpovědných ﬁrem, podnikatelů, skupin i jednotlivců. Společnost
Mezi námi totiž považuje za důležité, aby se ti nejmladší učili
úctě a respektu ke stáří a naopak, aby senioři mohli čerpat

energii z radosti a živelnosti
těch nejmladších.
Ve vestibulu radnice Prahy 4
proběhla začátkem prosince výstava, která představila činnost
mezigeneračních skupin a příjemnou a tvůrčí atmosféru panující na společných setkáních
dětí se seniory.

INZERCE V4-0127

Střední odborné učiliště
Ohradní 57, Praha 4 – Michle
Přijímá do učebních a studijních oborů:
■
■
■
■
■
■
■
■

Mechanik elektrotechnik – 4letý s maturitou
Automechanik – 3letý učební obor
Truhlář – 3letý učební obor
Elektrikář silnoproud – 3letý učební obor
Zámečník – 3letý učební obor
Montér suchých staveb – 3letý učební obor
Provozní technika –2leté nástavbové studium
Elektrotechnika – 2leté nástavbové studium

Zkrácené studium k rozšíření kvalifikace
k získání výučního listu:
■ Elektromechanik pro zařízení a přístroje – 1 rok
■ Truhlář – 1 rok
Bližší informace podá:
Přemysl Veselý – 773 611 277, premysl.vesely@ohradni.cz

Dny otevřených dveří:
17. 1. a 14. 2. 2017 od 14.00 do 18.00 hodin
Pro mimopražské možnost ubytování
ve vlastním domově mládeže.
www.ohradni.cz
tel. 241 481 022, 241 481 217
dvorak_k@volny.cz, kejik.libor@seznam.cz

www.vase4.cz
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Zápisy do školek
PŘIPRAVILA RED, FOTO: ARCHIV

budou v květnu

Několik měsíců zbývá rodičům malých dětí
na výběr mateřské školky, do které
nakonec nechají svého potomka zapsat.
Zápisy do mateřinek se letos budou konat
v květnu. Změnu přináší školský zákon,
podle něhož je zápis do školek naplánován
jednotně až na květen.
e změnám v termínu zápisů nedošlo na základě
změn školského zákona
jen v případě mateřinek, ale
i u základních škol. Do těch jsou
nově od letošního roku děti zapisovány v průběhu dubna,
dříve to bylo od ledna do února.
Důvodem je to, aby šly děti k zá-

K

pisu zralejší a ubylo tím pádem
odkladů povinné školní docházky.
Do mateřských školek jsou
přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky. Mateřské školy stanovují předem
kritéria pro přijetí, za které

INZERCE V4-0126

Chcete rozvíjet
svůj talent?
Kurzy Vysoké školy kreativní
komunikace začínají v únoru!

Tvůrčí psaní | Fotograﬁe
Animace | Kresba | Graﬁka
Psaní rodové kroniky
Kurzy pro všechny věkové
kategorie včetně seniorů a dětí.
Lekce trvají 3 × 45 min.,
kurz trvá deset týdnů.

www.vskk.cz
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606 619 846

každé přihlášené dítě získává
body. Patří mezi ně místo trvalého pobytu dítěte nebo třeba
jeho věk, dalšími kritérii je dále
i to, zda školku navštěvuje sourozenec předškoláka, zda je dítě hlášeno k celodenní nebo polodenní docházce a roli hraje
i sociální potřebnost. O přijetí
či nepřijetí dítěte do mateřské
školy obdrží rodiče písemné
rozhodnutí ředitelky.
Odborníci se shodují na tom,
že školka je pro vývoj dítěte důležitá, a to z několika důvodů.
Zmiňují například dětskou potřebu kontaktu s vrstevníky,
kdy se v dětském kolektivu učí
jedno od druhého, ve vztahu
k dospělým potom respektu
a komunikaci.
Překvapivě je výhodou docházky do mateřské školy i častá nemocnost předškoláků.
Pokud totiž dětskými chorobami neprojdou před nástupem
do školy, může se stát, že promarodí první třídu. Dítě, které
přichází do mateřinky, by mělo
umět říct své jméno a příjmení,
samo si dojít na toaletu, najíst
se lžící a napít se nebo si třeba
umýt ruce.
Novinky ve školkách se chystají i v dalších letech. Poslední
rok mateřinky má být totiž na
základě novely školského zákona, kterou loni na jaře, schválili
poslanci, povinný. Podle mluvčího Prahy 4 nebude nikde
v městské části kvůli povinnému poslednímu roku školky

problém s kapacitou. „Současná kapacita mateřských škol
v rámci celé městské části Praha 4 je dostačující. V posledních
letech eviduje odbor školství
volná místa na začátku školního roku i v průběhu školního
roku,“ řekl dříve mluvčí Jiří Bigas.
Podle něho většina pětiletých
dětí již mateřské školy navštěvuje v souladu s povinností vyplývající ze školského zákona,
podle kterého jsou obce povinny pro předškolní děti volné
místo v mateřince zajistit.
Změna školského zákona
spočívá v tom, že docházka
předškoláka nebude ze strany
rodičů dobrovolná, ale povinná.
„V současné době pravidelně zapisujeme k předškolnímu vzdělávání i děti čtyřleté, tříleté
a v některých případech i děti,
kterým nebyly k 1. září tři roky,“ doplnil mluvčí.
Další novinka čeká mateřinky v roce 2020, odkdy budou
mateřské školky muset přijímat i dvouleté děti. V Praze 4
proto počítají s tím, že bude
muset dojít k nákupům potřebného vybavení. „Pro zajištění
docházky dvouletých dětí do
MŠ bude například nutné připravit materiální vybavení a zajistit hygienické podmínky, což
vyvolá větší náklady na straně
zřizovatele. Jedná se například
o přebalovací pulty, zajištění
místa na biologický odpad a další,“ dodal mluvčí Jiří Bigas.

veřejný prostor

jak má vypadat čtyřka
Do konce loňského listopadu se na čtyřce uskutečnilo
celkem pět veřejných shromáždění, na kterých mohla
veřejnost vyjádřit svůj názor na veřejné prostranství
v místě svého bydliště.
a setkáních nad mapou Prahy 4 občané spolu s architekty a urbanisty
hodnotili současný stav veřejných
prostranství ve svém okolí a diskutovali
o tom, co se jim v místě, kde žijí, líbí a co by
naopak chtěli změnit.
Všichni, kdo veřejná setkání nestihli,
nebo se jich nemohli zúčastnit osobně, mohli svůj názor vyjádřit i v internetové anketě. Další kolo veřejných setkání, na kterých
se budou projednávat připomínky veřej-

N

nosti, se uskuteční letos. Společná diskuse
bude podkladem pro Generel veřejných
prostranství Prahy 4. Takzvaný „Generel
veřejných prostranství“ má za úkol přinést
vizi, jak má město nakládat s ulicemi, náměstími, parky a dalšími veřejnými prostranstvími.
Má mu pomoci najít jejich náplň a nastínit jejich možnou novou podobu. Pro vytvoření koncepce veřejných prostranství,
vhodné náplně a využití jednotlivých míst

Lidem v nouzi
pomáhají v poradně

Poradnu při ﬁnanční tísni mohou nově využívat obyvatelé
Prahy 4. Najdou tady pomoc a rady zdarma. S ﬁnančními
potížemi poradí odborníci.
oradna se na čtyřku, konkrétně do
v Hvězdovy ulice, přestěhovala začátkem letošního roku. Jejích služeb
mohou Pražané využívat od roku 2007. Od
začátku letošního roku už se na poradnu
při ﬁnanční tísni obrátily zhruba tři stovky
lidí.
Poradna při ﬁnanční tísni je otevřena
každý všední den, a to od pondělí do čtvrtka vždy od 8.00 do 18.00 hodin a v pátek
od 8.00 do 17.00 hodin. Více informací je
na webových stránkách www.ﬁnancnitisen.cz. Všechny služby poradny jsou veřejnosti poskytovány zdarma.

P

Nezávislý rozbor
finanční situace
Na poradnu se lze obracet třeba v případech, kdy se člověk plánuje zadlužit, třeba

uvažuje o půjčce či úvěru. Od odborníků
dostane zájemce nezávislý rozbor své ﬁnanční situace, ale i konzultaci možných
rizik a rozeberou s ním i ustanovení smlouvy o úvěru a půjčce. Říct si o pomoc ale můžete i v situaci, kdy vám hrozí, že nebudete
schopni své závazky platit nebo vás třeba
zajímají podrobnosti k osobnímu bankrotu. V poradně jsou schopni pomoci třeba
i ve styku se soudy či exekutory.

Pomoc pro
nový start
Typickým klientem ﬁnanční poradny je
žena vyššího středního věku, se středoškolským vzděláním a s průměrným dluhem 450 až 500 tisíc korun, kdy jde většinou o spotřebitelské úvěry na vybavení
domácnosti.

Mottem poradny při ﬁnanční tísni je
„Naše pomoc pro Váš nový start“. Konzultovat lze své ﬁnanční potíže s odborníky
v poradně osobně, telefonicky i elektronicky. Každý zájemce o radu by měl mít připraveny potřebné dokumenty, které se
jeho záležitosti týkají.

Poradna
při ﬁnanční tísni
■ Zájemci najdou poradnu na adrese
Hvězdova 19, Praha 4.
■ Otevírací doba poradny je:
po–čt 8–18 hodin, pá 8–17 hodin.
■ Více informací je na webových stránkách www.ﬁnancnitisen.cz.

www.vase4.cz
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Lidé řekli,

jsou důležité dva typy informací. Jednak je
to názor odborníků, architektů a urbanistů, statistická data, analýzy a obecné principy pro vytváření kvalitních prostranství.
Neméně důležitý je ale pohled „zdola“,
tedy podněty a názory obyvatel na to, co
jim v místě bydliště chybí, která veřejná
prostranství ve svém okolí navštěvují a za
jakým účelem. Byla by škoda, kdyby občané
nevyužili příležitosti, vyjádřit svůj názor
a možnost podílet se tak na tom, jak bude
jejich nejbližší okolí vypadat. „Názory veřejnosti se do generelu určitě promítnou,
právě proto jsme obyvatele Prahy 4 do jeho
přípravy zapojili. Generel mát hotov do
října 2017,“ řekl Jiří Bigas, tiskový mluvčí
městské části Praha 4.
Generel veřejných prostranství představuje koncepční dokument městské části.
Bude sloužit jako důležitý podklad pro rozhodování městské části o rozvoji veřejných
prostranství z hlediska využívání, investic,
plánování, ochrany i správy. Jeho cílem je
vytvořit dlouhodobou strategii pro podobu
a uspořádání ulic, náměstí, parků a dalších
veřejných ploch a koordinovat jednotlivé
investice v těchto prostranstvích.

servis

Velkoobjemové

Mobilní svoz

nebezpečného odpadu
rámci mobilního sběru
jsou odebírány rozpouštědla, kyseliny, zásady,
fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem
rtuti (teploměry), olej a tuk
(kromě jedlého), barvy, tiskař-

V

ské barvy, lepidla, pryskyřice,
detergenty obsahující nebezpečné látky (např. čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory. Stavební odpady
a elektrozařízení není možné
při svozu odevzdat.

kontejnery
o kontejnerů je možné
odložit starý nábytek,
koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy,
staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty.

D

Do velkoobjemových kontejnerů nelze odkládat živnostenský 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.

25. 2. – sobota
1. křižovatka ul. Čestmírova x Mečislavova
2. křižovatka ul. Jivenská x Adamovská
3. ul. Družstevní Ochoz č.1153/11
4. ul. Baarova č. 360/24 (u školy)
5. křižovatka ul. Na Záhonech x Mezipolí
6. Roztylské nám. č. 369/32
7. Jižní nám. č. 970/9
8. křižovatka ul. Hlavní x Na Chodovci

8.00–8.20
8.30–8.50
9.00–9.20
9.40–10.00
10.10–10.30
10.40–11.00
11.10–11.30
11.40–12.00

16. 3. – čtvrtek
1. Nedvědovo nám. č. 140/13 (u školy)
2. křižovatka ul. Na Klaudiánce x U Pod. hřbitova
3. křižovatka ul. Na Vrstvách x V Rovinách
4. křižovatka ul. Dvorecká x Jeremenkova
5. křižovatka ul. Milevská x Horáčkova
6. ul. Plamínkové (u garáží)
7. křižovatka ul. Za Zelenou liškou x Senožacká
8. ul. Jihlavská č. 611/18 (u prodejny GATO)

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.30–17.50
18.00–18.20
18.30–18.50

8. 4. – sobota
1. křižovatka ul. Za Skalkou x Kovriginova
2. ul. Zelený pruh č.1221/28
3. ul. Ke Krči č. 517/32 (u Dominikánského dvora)
4. křižovatka ul. Na Zemance x Na Usedlosti
5. křižovatka ul. Dolnokrčská x Na Staré vinici
6. křižovatka ul. Krčská x Tilschové č. 1082/2
7. křižovatka ul. U Krčské vodárny x U Habrovky
8. křižovatka ul. Hornokrčská x Rodvinovská

8.00–8.20
8.30–8.50
9.00–9.20
9.30–9.50
10.00–10.20
10.30–10.50
11.00–11.20
11.30–11.50

1. 4. – sobota
1. ul. Jitřní č. 185/6 (u školy)
2. křižovatka ul. Havlovického x Vítovcova
3. křižovatka ul. Skaláků x Mikuleckého
4. ul. Novodvorská č. 418/145
5. křižovatka ul. Na Větrově x U Lesa
6. křižovatka ul. Višňová x Nad Havlem
7. křižovatka ul. Štúrova x V Štíhlách
8. křižovatka ul. Pasteurova x Trnková

8.00–8.20
8.30–8.50
9.00–9.20
9.30–9.50
10.00–10.20
10.30–10.50
11.00–11.20
11.30–11.50

29. 3. – středa
1. křižovatka ul. Ružinovská x Pod Krč. lesem
2. křižovatka ul. U Zátiší x Pod Lysinami
3. křižovatka ul. Podolská x K Vysoké cestě
4. křižovatka ul. Hudečkova x Kubištova
5. křižovatka ul. Ohradní x Michelská
6. křižovatka ul. Na Veselí x Soudní
7. ul. Žateckých (u č. 1169/11)
8. křižovatka ul. Podolská x Nedvědovo náměstí

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.30–17.50
18.00–18.20
18.30–18.50
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25. ledna 16.00–20.00
■ Psohlavců x Věkova
■ Ružinovská x Kukučínova
■ Nad Havlem x U Krčského
nádraží
26. ledna 16.00–20.00
■ Na Líše x Na Novině
■ Jihlavská (proti garážím)
■ Jihozápadní V. x Jižní IX.
27. ledna 16.00–20.00
■ Sládkovičova
■ Mirotická x Čimelická

■ Na Chodovci (parkoviště proti škole)
30. ledna 16.00–20.00
■ Fillova x Rabasova
■ Jižní XVI.
■ Choceradská x Senohrabská
31. ledna 16.00–20.00
■ Severovýchodní IV. x Severní IV.
■ Viktorinova
■ Ohradní x Na Křivině
■ Podolská x Pravá

Kam s vánočními stromky
■ Vyhozené vánoční stromky nepatří do nádob na směsný odpad, protože tím snižují jejich kapacitu. V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad,
například na sídlištích, je možné stromky volně odložit vedle
nich. V činžovní zástavbě a u rodinných domů, kde nejsou popelnice volně přístupně, je třeba stromky odložit k nejbližším
kontejnerům na tříděný odpad.
■ Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem
komunálního odpadu, aby se zbytečně nehromadily po delší dobu. Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý
leden a únor.
■ Stromky po vánočních svátcích končí u specializovaného odběratele, který stromky štěpkuje, a ty tak následně poslouží například jako topivo. Znečištěné nebo nedostatečně odstrojené
stromky putují společně se směsným odpadem k energetickému využití.
■ Správně je třeba naložit i s vysloužilým umělým stromkem.
Ani ten nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale
je třeba do odvézt do sběrného dvora.Tam je možné odevzdat
i „živý“ vánoční stromek.

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. Děk. vinice I x U Děkanky
19. Na Rovinách 46
20. U K. 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.
INZERCE V4-0102

■ 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)

INZERCE V4-0114
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luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem
ve tvaru V4 – 01: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte uvést jméno,
adresu a telefonní číslo.
Odešlete na adresu
soutěž@a11.cz.
První tři obdrží knihu
Nová Hektorova cesta
aneb honba za časem.
V tajence naleznete citát Maxima Gorkého.

INZERCE V4-0137

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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doprava

Výluka tramvají
potrvá do dubna

Až do 1. dubna bude obousměrně přerušen
provoz tramvají v úseku Plynárna Michle
– Spořilov. Důvodem je pokračující
rekonstrukce tramvajové trati v ulici
U Plynárny.
toho důvodu dochází ke
změnám tras tramvajových linek. Tramvaje číslo
11 a 14 budou ve směru z centra zkráceny do zastávky Plynárna Michle, spoj číslo 13 bude ve směru od I. P. Pavlova ze
zastávky Bruselská odkloněn
do obratiště Zvonařka, kde bude ukončen. Linky číslo 53 a 55
budou ve směru do centra odkloněny přes zastávku Náměstí
Bratří Synků a tramvaj číslo 56

Z

bude ve směru od Sídliště Petřiny zkrácena do zastávky Otakarova s tím, že nástupní zastávka bude v obratišti na náměstí
Bratří Synků.
V nočním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava X56 v trase Otakarova
– Michelská – V Zápolí
– Teplárna Michle – Bohdalec
– Koh-i-noor (úsek V Zápolí
– Koh-i-noor obsluhují pouze
vybrané spoje).

INZERCE V4-0132

Jinak pojedou i autobusy.
Linka číslo 150 bude v úseku
Michelská – Bělocerkevská
obousměrně odkloněna přes
zastávky Nad Vinným potokem, Ukrajinská, Bohemians
a Koh-i-noor, linka číslo 188
bude v úseku Kloboučnická
– Bohdalecká obousměrně odkloněna přes zastávky Ukrajinská, Bohemians, Koh-i-noor,
Vršovický hřbitov a Bohdalec.
Pro linky číslo 135, 136 a 213

bude zřízena mezi zastávkami
Spořilov a Teplárna Michle
(ve směru k zastávce Bohdalec)
zastávka Spořilov v ulici Na
Chodovci, v zastávce autobusové linky číslo 138 směr Zentiva a pro linku číslo 188 bude
do začátku března přemístěna
zastávka Kloboučnická (ve
směru Želivského) z Nuselské
ulice do ulice Na Jezerce (přibližně 30 metrů před křižovatku s ulicí Nuselskou).

Výluka Plynárna Michle – Spořilov
Linky číslo 11 a 14 jsou ve směru z centra zkráceny do zastávky Plynárna Michle.
Linka číslo 13 je ve směru od I. P. Pavlova ze zastávky Bruselská odkloněna do obratiště Zvonařka, kde je ukončena.
Linky číslo 53 a 55 jsou ve směru do centra odkloněny přes zastávku Náměstí Bratří Synků.
Linka číslo 56 je ve směru od Sídliště Petřiny zkrácena do zastávky Otakarova.
INZERCE V4-0141

La Buchta

Cesta z jednoho těsta
Petra Frýdlová
Venny Hladik
Johana Pošová
Trio autorů společně s Jitkou Rákosníkovou,
překladatelkou a spisovatelkou kulinárních knih,
stojí za kuchařskou knihou La Buchta, jejíž hlavní
náplní je jedno jediné, jednoduché těsto.
Moderní designová kuchařská kniha obsahuje
rozsáhlou encyklopedickou část, a více než 80
receptů na dorty, bábovky, koláče nebo buchty.
A jako bonus přidávají autoři několik slaných variací.

Vyzkoušejte i je!
Vydalo nakladatelství Smart Press,
více na www.smartpress.cz.

www.vase4.cz

25

veřejný prostor
Obecně prospěšná společnost Elpida, sídlící
v ulici Na Strži v Praze 4, realizuje
dlouhodobé projekty na podporu aktivního
života seniorů. Provozuje vzdělávací
a kulturní Centrum Elpida pro seniory
z celé Prahy, linku seniorů, vydává časopis
Vital a mnohé další.

Elpida

je tu pro seniory
entrum Elpida je moderní vzdělávací a kulturní
centrum, místo pro setkávání seniorů z celé Prahy.
Pomáhá seniorům stát se samozřejmou, sebevědomou a respektovanou součástí naší společnosti.
V pravidelném programu
Centra Elpida najdete řadu zajímavých přednášek a kurzů.
Například jazykové a počítačové kurzy, praktický kurz zaměřený na bezpečí osobních ﬁnancí v každodenním životě, kurz
grafologie, trénink paměti,
přednášky o evropské i alterna-

PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO: ELPIDA.CZ

C
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tivní medicíně, o zdraví, prevenci, životním stylu a sebebepoznání. Na dlouhodobých
přednáškových cyklech se mohou senioři dozvědět řadu zajímavostí o zajímavých osudech
šlechtických rodin či dějinách
a architektuře staré Prahy.
Všem pěstitelům, zahrádkářům a milovníkům květeny jsou
určena pravidelná setkání inspirovaná knihou Karla Čapka
Zahradníkův rok, na kterých získají od oborníků praktické
rady a tipy pro daný měsíc.
V rámci Centra Elpida fungují také užitečné poradny pro

seniory. Na ﬁnanční poradnu se
může obrátit každý, kdo potřebuje poradit například v případě, kdy se stane obětí nevýhodné smlouvy, změní se mu
životní situace a nedokáže splácet, chce se dozvědět jak ušetřit
nebo váhá, zda je lepší investovat nebo se nechat pojistit. Zkušení lektoři počítačové poradny
poradí seniorům při problémech s počítačem a internetem. Na terapeuta psychologické poradny v Centru Elpida se
může obrátit každý, kdo se ocitl
v krizi, v situaci, se kterou si
neví rady nebo na něj prostě do-

lehla osamělost či nějaké trápení. Právní poradna poskytuje
informace o právech a povinnostech v oblastech bydlení,
dědictví a darování, ochrany
spotřebitele, zaměstnanosti,
rodinných a mezilidských vztahů, sousedských práv.
Anonymní a bezplatná telefonická krizová pomoc pro seniory, pečující o seniory a osoby
v krizi, linka seniorů, nabízí volajícím na telefonní číslo 800
200 007 důvěrný prostor pro
sdílení jejich pocitů, provází je
náročnými životními situacemi, poskytuje jim smysluplné
kontakty na další služby a instituce. Častým tématem hovorů
je samota, ztráta partnera či
jiné blízké osoby, potíže ve vztazích, nejčastěji manželských
a rodinných, demence, péče
o seniory, problematika přechodu do důchodu, otázky spojené se zdravím či starosti právního charakteru či kriminalita
páchaná na seniorech. Časté je
i jisté bilancování, sdílení faktu,
že síly zkrátka ubývají, otázky
konečnosti, smyslu života, smrtelnosti, smrti a umírání. Obzvláště mezi těmi posledně
zmíněnými jsou témata, o kterých se seniory často nikdo nechce mluvit.
Společnost Elpida zajišťuje
také řadu projektů na podporu
aktivního života seniorů. Založila značku Ponožky od babičky, abychom pomáhali konkrétním seniorům a zároveň

veřejný prostor
kurzy a setkávání, které spojuje především mezigenerační
přesah – mladí a staří se společně podílejí nejen na samotném programu, ale potkávají se
i v publiku.
Pěvecký sbor Elpida tvoří
pětadvacet dam od šedesáti do
osmdesáti let, sbormistryní je
operní pěvkyně Zuzana Seibertová. V současnosti sbor aktivně koncertuje a spolupracuje
s dalšími interprety. Členky pěveckého sboru jsou často tvářemi pro vizuály akcí a kampaní
Elpidy, například Kájo, nevolej!, Seniorcyklojízda, kampaně na trička Old's cool, Ponožky
od babičky a další.
Fotograﬁcký projekt Cvak! je
projekt iniciovaný mladými lidmi, jehož smyslem je propojit
různé generace pomocí média
fotograﬁe. Chce nejen seniory
inspirovat k aktivitě a ukázat

společnosti, že i lidé starší mají
tvůrčí potenciál zasluhující obdiv a respekt.
V prosinci 2013 proběhl na
webových stránkách Elpidy
vzdělávací on-line seriál pod názvem „Google pro všechny generace“. V jednotlivých dílech
našli senioři prostřednictvím
krátkých ﬁlmů inspiraci, jak
chytře využívat vyhledávání,
e–mail, mapy, video obsah nebo
video hovory. Jednotlivá videa
a lekce jsou trvale dostupné na
http://elpida.cz/online-akademie/. Iniciativa je součástí celoročního programu „Google pro
vzdělávání v Česku“.
Projekt The Wall – 537 Faces
si klade za cíl obrátit pozornost
mladší generace k postavení českých seniorů ve společnosti.
Skupina mladých umělců se
rozhodla ve spolupráci se seniory navštěvujícími Elpidu vy-

tvořit umělecké dílo ve veřejném prostoru před sídlem Elpidy. Chce upozornit všechny
mladé a mladší, že mezi námi je
mnoho seniorů, kteří i v pozdním věku aktivně přistupují
k životu a neztrácejí chuť vyzkoušet si něco nového. Dalším
smyslem projektu je pozměnit
pohled seniorů na street-art.
V roce 2010 začala dlouhodobá osvětová kampaň obecně
prospěšné společnosti Elpida
„Nech moji babičku na pokoji“
s cílem vymezit se proti diskriminaci seniorů, připomenout
hodnoty, které s sebou stáří přináší, probudit zájem o téma
stáří a podnítit mladé lidi k mezigenerační diskusi. Do kampaně se zapojily i známé osobnosti – herečky Jana Plodková
a Iva Pazderková, herec Petr
Vaněk a zpěvák kapely Please
The Trees Václav Havelka.

!! Odvoz !!
starého nábytku
na skládku

Chcete inzerovat
ve Vaše 4?

Vyklízení bytů, sklepů,
pozůstalostí, atd.
■ Naložíme a odvezeme
cokoliv.
■ Stěhování všeho
druhu.
■ Vše za rozumnou
cenu.

Volejte Věru
775 677 099

Mediální agentura hledá

Vhodné
reklamní plochy,

Telefon: 773 484 056

Více na www.vase4.cz
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Pro více informací prosím pište na info@a11.cz

INZERCE V4-0133

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

■

INZERCE V4-0101

podpořila ﬁnancování aktivit
pro další seniory v Centru Elpida na Praze 4. Sbírá starou
nepotřebnou vlnu a v současnosti zaměstnává přes sto čtyřicet pletařek z celé republiky,
které dokáží uplést „cool“ ponožky i z použitého materiálu.
Ponožky od babičky jsou totiž
pletené z darovaných zbytků vlny. Kdo ještě nemá vánoční dárek, koupí Ponožky od babičky
podpoří jak konkrétní babičku,
tak Centrum Elpida.
Old's cool je mezigenerační
přehlídka, kterou Elpida pořádá od roku 2013. Probíhá vždy
na podzim, protože jedním
z motivů, který společnost k založení přehlídky inspiroval,
byla oslava Mezinárodního dne
seniorů 1. října. Během Old's
Cool týdne se vždy konají výstavy, koncerty, divadelní představení, diskuse, workshopy,

doprava
S některými změnami v dopravě musejí počítat v novém roce
cestující hromadnou dopravou v Praze. Na velké novinky si
obyvatelé metropole museli zvykat loni, kdy došlo ke změnám
tras některých tramvajových a autobusových linek. Letošní změny
jsou mírnější.

Co se změní

v dopravě v roce 2017
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Dodatečně budou do provozu
autobusů, který se měnil loni
po prázdninách, zavedeny požadavky městských částí. Jednat by se mělo o posílení některých linek, případně zavedení
některých dalších přímých spo-

Protože je třeba s ohledem na
rozšiřování integrace do Středočeského kraje pro příměstské
linky vyčlenit další číselné řady,
dojde v letošním roce k přečíslování nočních a některých denních linek.

PŘIJMEME MAKLÉŘE
RE/MAX Home přijme realitního
makléře/ku pro Prahu 4 a okolí.
Pro nováčky i zkušené máme
připraveno příjemné, vstřícné
a profesionální zázemí naší
kanceláře. Výjimečný a velmi
zajímavý provizní systém.

Společná realitní
a advokátní kancelář

JURIS REAL, spol. s r.o.
ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,
chaty, pozemku.
Vyřešíme právní
vady, dluhy,
exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.

Tel.: 774 335 502

www.nemovitosti-vykup.info

Nastartujte svůj
osobní byznys s realitní
jedničkou na trhu
Těšíme se na Vás!!!
Modřanská 14/88, Praha 4 ■ Kontakt: 603 244 171, tomas.karas@re-max.cz
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Co se týče metra, dojde letos
k úpravám jízdních řádů, které
vycházejí právě z poznatků
z průzkumu metra. Ten se konal v loňském roce. Podle plánů
by jízdní řády měly lépe odpovídat skutečným přepravním
špičkám, měly by se vyřešit třeba problémy s kapacitou posílením večerního provozu mezi
21. a 22. hodinou.
Na lince A je připravován provoz každé soupravy metra až
do stanice Nemocnice Motol,
totéž se změní v ranní špičce na
lince C v úseku Ládví – Letňany. Na lince B bude v odpolední špičce mírně zkrácen interval. Víkendový provoz má
být naopak posílen, interval 7,5
minuty se totiž stal nevyhovujícím. Velké změny v tramvajovém provozu má Praha za se-

jů. Ropid se také bude soustředit na kapacitní problémy.

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

Volejte: 603 239 737, nebo pište: info@a11.cz
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Úpravy
jízdních řádů metra

rantovaným provozem legendárních tramvají T3, která zároveň odlehčí vytížené lince 22.

Přečíslení
Autobusy
nočních linek
se přizpůsobí kapacitě
Úpravy čekají i noční linky.

INZERCE V4-0104

PŘIPRAVILA RED, FOTO: ONDŘEJ MATĚJ HRUBEŠ

R

bou, loni došlo k přečíslení linek a cestující si museli zvyknout na to, že některé tramvaje
nově jezdí jinam. Letos chce
Ropid například posílit kapacitu spoje číslo 15, nově by měly
jezdit dvouvozové soupravy nebo kloubové tramvaje. I do
provozu tramvají promluví prostřednictvím loni uspořádaného průzkumu cestující.
Koncem března dále vyjede
nová nostalgická linka 23 s ga-
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opid, který hromadnou
dopravu v Praze organizuje, slibuje, že letos bude například vyhodnocovat
a zlepšovat síť hromadné dopravy podle poznatků z přepravních průzkumů i na základě dodatečných požadavků
městských částí a cestujících.

doprava

Dejte si pozor

Kde jsou uzavírky

na uzavírky silnic

Uzavírky silnic potrápí v následujících týdnech obyvatele čtvrté
městské části. Některé budou pouze krátkodobé, třeba pokračující
opravy Nuselského mostu ale potrvají celý následující rok.
d začátku ledna až do 19.
února je třeba počítat
s tím, že v ulici Nuselská,
konkrétně mezi křižovatkami
ulic Na Jezerce a Jaurisova,
probíhají práce na silnici, přesně oprava kanalizace. V místě
platí dopravní omezení a provoz je veden po kolejích. Do stejného dne platí v Nuselské i další
omezení, a to mezi křižovatkami ulic Adamovská a Mendíků. I tady se opravuje kanalizace a v souvislosti s opravou je
třeba počítat s tím, že bude pro-

O

bíhat úplná uzavírka vozovek
v ústí ulic Adamovská a Mendíků do ulice Nuselské. Zaveden
je obousměrný provoz v ulicích
Adamovská, Mendíků a Jivenská.

Pokračují práce
U Plynárny
Práce pokračují i v ulici U Plynárny, mezi křižovatkami ulic
Nad Vinným potokem a Popovická. Uzavírka zde platí až do
31. března. Dlouhodobá uzavírka je potom naplánována na
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D ĚTS K É
KU RZY
od února
do června 2017

Začínáme 6. 2. 2017
Kurzy pro děti od 2 do 17 let Čas konání kurzů: od 10 do 18 hodin
SPORTOVNÍ KURZY:
maminky s dětmi, sportovní všestrannost, základní gymnastika,
atletická přípravka, sportovní hry, dětská zumba, sCOOL golf,
junior Be-Fit, kickbox, jóga pro náctileté
KREATIVNÍ KURZY:
kreativní mix mini, dramatický kroužek, kreslení, kreativní mix, keramika
Rezervace na telefonním čísle +420 267 310 506
nebo emailem na info@sokolovnapruhonice.cz
www.sokolovnapruhonice.cz

Nuselském mostě ve směru
z centra do ulice 5. května.

Zúžení vozovky
na dva pruhy
Pracuje se zde na opravách
mostu, uzavřen je pravý jízdní
pruh a chodník. Řidiče čeká
zúžení vozovky na dva jízdní
pruhy. Pracovat se bude na Nuselském mostě až do 15. prosince.
Nejfrekventovanější a nejznámější silniční most v Praze
je opravován už několik let.

■ Od 9. 1. do 19. 2. Ulice Nuselská, mezi křižovatkami
ulic Na Jezerce a Jaurisova,
práce na silnici, omezení,
oprava kanalizace; provoz
veden po kolejích.
■ Od 9. 1. do 19. 2. Ulice Nuselská, mezi křižovatkami
ulic Adamovská a Mendíků,
práce na silnici, omezení,
oprava kanalizace; v souvislosti s opravou bude probíhat úplná uzavírka vozovek
v ústí ulic Adamovská
a Mendíků do ulice Nuselské. Zaveden je obousměrný
provoz v ul. Adamovská,
Mendíků a Jivenská.
■ Od 6. 1. do 15. 12. Nuselský most z centra, Praha 2
směr ulice 5. května, práce
na silnici, zúžení vozovky
na dva jízdní pruhy, sanace – oprava mostu, uzavřen
pravý jízdní pruh, uzavřen
chodník.
Zdroj TSK Praha
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PŘIJÍMÁME
NOVÉ
PACIENTY
do nově zrekonstruované
zubní ordinace na adrese:
U strže 382/3, Praha 4 – Krč.

Smlouvy
se zdravotními pojišťovnami.
Tel.: 773 953 717
info@styledent.cz.
www.styledent.cz

www.vase4.cz
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školství

„Holá, hola – škola na nás volá“

Ale kdy a která?
Zápisy do prvních tříd základních škol,
zřizovaných městskou části Praha 4, pro
školní rok 2017/2018 se uskuteční ve dnech
4. a 5. dubna 2017. Která škola ale bude
pro jejich potomka ta nejlepší, do které dítě
zapsat či zda požádat o odklad nástupu do
školy, se rodiče pomalu rozhodují už nyní.
kolský zákon říká, že:
„žák plní povinnou školní
docházku v základní škole zřízené obcí se sídlem ve
školském obvodu, v němž má
žák místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí
pro žáka jinou než spádovou
školu.“ Rodiče tedy mají ze zákona právo přihlásit dítě do základní školy bez ohledu na jeho
trvalý pobyt. Do základních
škol zřizovaných městskou částí Praha 4 je tak možné přihlásit dítě s trvalým pobytem mimo spádovou oblast. A naopak,
ředitelé základních škol v Praze 4 mohou přijmout i děti z jiných spádových oblastí.

PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ

Š

Všechny děti mají
své místo ve škole jisté
„Spádovost“ upravuje obecně
závazná vyhláška hl. m. Prahy
o školských obvodech základních škol. Jde o seznam ulic
u jednotlivých spádových škol,
na jehož tvorbě se podílejí základní školy a jejich zřizovatel.
Přihlíží se i k připomínkám rodičů žáků.
Na území Prahy 4 mají rodiče
možnost pro své děti vybírat
z bohaté vzdělávací nabídky.
Při výběru školy pro své potomky se většina rodičů řídí zaměřením školy, její pověstí nebo
blízkosti. Některé z 20 základních škol zřizovaných městskou částí se zaměřují na výuku
cizích jazyků, jiné na výuku
matematiky, informatiky a pří-
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rodovědných předmětů, další
na sportovní disciplíny. Děti ale
mohou na čtyřce navštěvovat
také školy soukromé, církevní
nebo alternativní Montessori
školy.
Pokud nebude dítě přijato na
vybranou základní školu, mohou se rodiče proti tomuto rozhodnutí odvolat, nebo požádat
o přijetí dítěte v jiné základní
škole. „Každé dítě má jisté místo ve své spádové základní škole podle místa trvalého pobytu.
Podle školského zákona je ředitel spádové školy povinen přednostně přijmout žáky s místem
trvalého pobytu v příslušném
školském obvodu, a to do výše
povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku,“
uvedl Jiří Bigas, tiskový mluvčí
městské části Praha 4.

Správný předškolák
zvládne spoustu věcí
Co všechno by měl předškolák, který jde k zápisu do první
třídy vědět a umět, zjistí rodiče
na dnech otevřených dveří nebo na webových stránkách škol.
Dítě musí být dostatečně rozvinuté po všech stránkách, od
fyzické zdatnosti, přes emocionální vyrovnanost až po matematické a jazykové znalosti.
Podle doporučení ministerstva školství, které umístilo na
svých webových stránkách
www.msmt.cz „Desatero pro
rodiče dětí předškolního věku“,
by mělo dítě před nástupem do

školy například rozlišovat pravou a levou stranu, umět si
zavázat tkaničky, napočítat do
pěti, vyprávět příběh nebo
zvládnout telefonovat.

Nástup do školy
lze dítěti odložit
„Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku,
který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad,“
doplnil mluvčí radnice.
Rodiče nebo zákonný zástupce dítěte, které není v šesti
letech tělesně nebo duševně
přiměřeně vyspělé, mohou požádat o odklad povinné školní
docházky. Musí tak učinit písemně. Nově, od 1. ledna 2017,
je nutné požádat o odklad povinné školní docházky již v době zápisu dítěte do školy, nikoli
až do 31. května, jak tomu bylo
původně. Pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa, odloží ředitel školy
začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Začátek
povinné školní docházky může
ředitel školy odložit nejdéle do
zahájení školního roku, v němž
dítě dovrší osmi let.
Základní školy musí informovat zákonného zástupce dítěte
o povinnosti předškolního
vzdělávání dítěte a možných
způsobech jejího plnění.
Do přípravné třídy základní
školy mohou nastoupit děti
v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,
u kterých je předpoklad, že se
tu vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné
školní docházky. Prakticky to
znamená, že odklad povinné
školní docházky se stává nutnou podmínkou zařazení dítěte
do přípravné třídy základní

školy. Novela školského zákona
(zákon č. 82/2015 Sb.) v části
týkající se inkluze nabyla účinnosti 1. září 2016. Cílem inkluze (dříve integrace), je, aby
se v tzv. základním proudu
vzdělávalo více dětí společně.
Jde tedy o zařazení dětí lehce
postižených – mentálně, tělesně, zrakově, sluchově, dětí s vývojovými poruchami učení,
chování, souběžná postižení více vadami nebo autismem, tj.
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd
základních škol. „Součástí ustanovení je i přehled podpůrných opatření, např. využití
asistenta pedagoga. K inkluzi
byl vydán prováděcí předpis –
vyhláška č. 27/2016 Sb.,
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
a žáků nadaných,“ vysvětlil Jiří
Bigas.
S inkluzí souvisí možnost snížení nejvyššího počtu žáků ve
třídě o dva za každého žáka
s přiznaným podpůrným opatřením 4.–5. stupně vzdělávajícího
se ve třídě.
To platí i v případě žáka s přiznaným podpůrným opatřením
3. stupně z důvodu mentálního
postižení. Nejvyšší počet žáků
ve třídě lze takto snížit nejvýše
o 5 žáků.
„Základní školy věděly o „inkluzivní“ novele školského zákona v dostatečném předstihu.
Není to pro ně úplná novinka.
Integrace probíhala již dříve.
Zřizovatel, městská část Praha 4 pomáhá zajistit provoz
školy a získat ﬁnanční prostředky na podpůrná opatření
pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, např. využití
asistenta pedagoga. V letošním
školním roce základní školy vykazují v rámci inkluze 438 žáků, pro srovnání loni to bylo
423 žáků,“ dodal mluvčí radnice Jiří Bigas.

TOHLE JE RÁJ... objevte s námi řecký ostrov

LEFKADA
ostrov přezdívaný Karibik v Evropě!

Letovisko Nidri – hotel Eva Beach
již od 13 990 Kč letecky se snídaní,
děti 7 990 Kč

Letovisko Nidri
studia a apartmány Katopodis
již od 12 890 Kč, děti 8 490 Kč

Letovisko Agios Nikitas
studia Milia
již od 12 990 Kč, děti 7 990 Kč

www.korfu-lefkada.cz

Až do 10. 2. 2017 můžete využít akce „NÍZKÁ ZÁLOHA“ 1.000 Kč/os.
Objednejte si svoji dovolenou v době, kdy je ještě z čeho vybírat!
NAVÍC ZÍSKÁTE SLEVU ZA VČASNÝ NÁKUP:
Na Praze 4
8 % při záloze do 12. 2. 2017 (max. 800 Kč/os.)
nás najdete
5 % při záloze do 4. 4. 2017 (max. 600 Kč/os.)
na adrese

A. Staška 1565/30
křižovatka s ul. Na Strži
Tel.: 212 241 750

Slevy se neposkytují osobám na přistýlkách a na dodatečné nabídky nad rámec katalogu.
+

SLEVY PRO SENIORY 55 až 2 000 Kč/os. – více info v CK.
www.seniorikmori.cz, www.rakousko-dovolena.cz, www.datour.cz

