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hlásí zkušební provoz
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Důležité

Zprávy z městské části Praha 4
Zastupitelstvo městské části Praha 4 na svém zasedání 13. června:
ROZHODLO

STANOVILO

- požádat Zastupitelstvo hlavního města Prahy
o svěření pozemků parc. č. 1711/1 o výměře
2892 m2, ostatní plocha, zeleň, památkově chráněné území, a parc. č. 1710 o výměře 1460 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, památkově chráněné
území, oba k. ú. Michle, do správy MČ Praha 4.
- schválit bezúplatné nabytí části pozemku
parc. č. 2910/124, označené dle geometrického plánu č. 2127-59/2018 jako parc.
č. 2910/364 o výměře 9 m2, ostatní plocha,
jiná plocha, v k. ú. Nusle, ve vlastnictví ČR Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p.o.,
se sídlem Přípotoční 300/12, do vlastnictví hl.
m. Prahy se svěřením do správy MČ Praha 4;

- na volební období 2018 až 2022 počet členů Zastupitelstva městské části Praha 4 na 45 členů;
- že území celé MČ Praha 4 bude v komunálních volbách 2018 jedním volebním obvodem;

ŽÁDÁ
- Zastupitelstvo hlavního města Prahy o odnětí
pozemku parc. č. 3188 o výměře 735 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Krč
ze správy městské části Praha 4;

KONSTATOVALO
- že hospodaření hlavní činnosti městské části
Praha 4 za rok 2017 skončilo přebytkem ve
výši 55 075,64 tis. Kč
- že do oblasti provozního rozpočtu na rok
2018 bylo již zapojeno 33 828,2 tis. Kč
z úspor provozních výdajů;
- že do oblasti investičního rozpočtu na rok
2018 bylo již zapojeno 234 025,9 tis. Kč;
- že podíl na dani z příjmů právnických osob
hlavního města Prahy za rok 2017, který bude
MČ Praha 4 převeden v průběhu roku 2018,
nahradí vlastní zdroje městské části určené
na nájem radnice. (red)

Předseda klubu:
Mgr. Iva KOTVOVÁ
Filip VÁCHA
Ing. Viktor JANOUŠKOVEC
Ing. Petr HORÁLEK
Ing. Zdeněk KOVÁŘÍK
Mgr. Jarmila MACHOVÁ
Ing. Jan SCHNEIDER

Nebojte se parkovacích zón
Parkovací zóny (ZPS) zřizuje hlavní město
Praha už od poloviny 90. let, kdy se objevily
v ulicích Prahy 1, přesto je kolem nich stále řada
nejasností a dohadů. Zóny pochopitelně mají
od té doby své příznivce a odpůrce, zkušenosti
z jiných městských částí ale především ukazují,
že ZPS chrání místní rezidenty.
Po loňském zavedení zón v MČ Praha 5 zaplnily
ulice v Praze 4 automobily mimopražských řidičů. Podél trasy metra C, na Podolském nábřeží,
blízko stanic tramvaje v Nuslích a na dalších
místech jsou ulice přeplněny těmito vozidly,
a nejde o krátkodobé parkování. Parkují zde celý
den a zabírají tak místo obyvatelům Prahy 4,
řemeslníkům a dalším podnikatelům, kteří jezdí
za svými zákazníky. A především blokují průjezd
vozidel záchranné služby, hasičů a policie.
To se zavedením ZPS mění. Právo parkovat v ulicích
mají od 1. července hlavně obyvatelé s trvalým
pobytem v Praze 4 a podnikatelé, kteří v městské
části podnikají. Zóny pro ně jsou vyznačeny modrou
a fialovou barvou. Pro návštěvníky jsou určeny
především oranžové zóny, ale za předem daných
podmínek mohou zaparkovat i v modrých a fialových zónách. Většina parkovacích míst je vyznačena
modře, a to znamená, že je určena pro rezidenty.
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Praha 4 má výhrady k Metropolitnímu plánu
(MP), jak ho k veřejné diskusi předložil Institut
plánování a rozvoje hlavního města Prahy.
Zastupitelstvo MČ Praha 4 schválilo 49 obecných
připomínek městské části k návrhu MP, z nichž
28 je pro MČ Praha 4 zásadních (o těchto připomínkách bude rozhodovat přímo Zastupitelstvo
HMP) a tři stovky připomínek ke konkrétním lokalitám, do kterých byly zapracovány připomínky občanů a spolků z Prahy 4. Podněty občanů
byly sbírány od konce března do poloviny dubna.
Zásadní připomínky se týkaly nesouladu návrhu
MP se stavebním zákonem, nadřazenou územně
plánovací dokumentací či samotným zadáním
tohoto dokumentu. Zastupitelstvo přijetím
připomínek rozhodlo, že MP není vhodným
podkladem pro rozhodování stavebních úřadů,
nezaručuje udržitelný rozvoj Prahy, a má být
proto přepracován. (red)
Telefonické kontakty na MČ Praha 4:

PŘEHLED ZASTUPITELSKÝCH KLUBŮ MČ PRAHA 4
Zastupitelský klub:
Klub Trojkoalice (Zelení, KDU-ČSL)
Klub TOP 09
Klub STAN–Tučňák
Klub ČSSD
Klub ODS
Klub hnutí ANO 2011
Klub Čtyřka

Připomínky MČ Praha 4
k Metropolitnímu plánu

E-mail:
iva.kotvova@praha4.cz
filip.vacha@praha4.cz
viktor.janouskovec@praha4.cz
petr.horalek@praha4.cz
zdenek.kovarik@praha4.cz
jarmila.machova@praha4.cz
jan.schneider@praha4.cz

Pro většinu obyvatel Prahy 4 jsou parkovací zóny
novinkou, na kterou si budou zvykat a kterou
doprovází řada obtíží. Od chyb při malování zón
a jejich vyznačování dopravními značkami až po
potíže, které doprovázely vydávání parkovacích
oprávnění v prvních dnech. Úřad MČ Praha 4
je všechny řeší s pražským magistrátem a Technickou správou komunikací. Prodej parkovacích
oprávnění datem spuštění ZPS neskončil. Majitelé
aut si mohou parkovací oprávnění vyřídit i nadále
na 4 místech: v hlavní výdejně v Nuselské radnici
v Táborské, která má otevřeno v pracovních dnech
od 8.00 do 20.00 hodin, kde je platba možná v hotovosti, kartou a převodem z účtu. Tato výdejna je nejvhodnější pro firmy, které registrují vyšší
počet vozů, a je v ní zároveň nejkratší čekací doba.
Fungovat bude do pátku 13. července, pokud by to
bylo nutné, i po tomto datu.

Informace, kde se budou parkovací oprávnění
vydávat po 13. 7., zveřejní městská část na www.
praha4.cz. (red)

261 192 111 (ústředna), 800 194 237 (bezplatná informační linka), 800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty), 800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory).

Informační centra Úřadu mč
Praha 4: nám. Hrdinů 3/1634, tel.: 241 410 806
• Jílovská 1148/14, tel.: 261 192 694 • Hlavní 1402/141,
tel.: 272 651 962 • Branická 44, tel.: 244 462 044
• CzechPOINT Antala Staška 2059/80b, tel.: 261 192 358 •

Zeptali jsme se za vás
Dobrý den,
zajímalo by mne, proč po nás ve sběrných
dvorech vyžadují občanské průkazy, ze
kterých si pak místní zaměstnanci opisují ve
svých budkách informace bez našeho vědomí? Není to porušování nařízení o ochraně
osobních údajů?
Provozovatel sběru odpadů je povinen podle
§18 odst. 3) zákona o odpadech identifikovat
osoby, od kterých má v úmyslu odpady odebrat. K plnění této povinnosti je provozovatel
oprávněn vyžadovat k nahlédnutí průkazy totožnosti osob. Jelikož musí vést jejich evidenci
a musí je zadat do systému, přepisuje vyžadované údaje v „té buňce“. Tuto povinnost mají
všechny sběrné dvory a občané, kteří je chtějí
využít, musí vždy předložit občanský průkaz,
ze kterého se opisuje jméno, příjmení a adresa
trvalého pobytu. K tomu se ještě přiřazuje kód
odkládaného odpadu a jeho množství. Veškeré
údaje slouží pouze orgánům státní správy
a případně Policii ČR. Pokud však lidé odkládají zpětné výrobky (pračka, lednička, televize
apod.), občanský průkaz nepředkládají.
www.praha4.cz

slovo starosty
Vážení čtenáři, vážení občané,
asi nejpříjemnější zprávou letošních prázdnin
je otevření obnoveného přírodního koupaliště
ve Lhotce. Věřím, že jste čistou vodu nového
biotopu bez chlóru a jiných chemikálií buď už
vyzkoušeli, nebo v nejbližších dnech vyzkoušíte. Koupaliště jsme zprovoznili, ale jeho obnova
tím ještě neskončila. Příští rok přibydou hřiště
na beachvolejbal a další sportoviště. Veřejnost
tak bude moci využívat areál i mimo hlavní
koupací sezonu.
Se začátkem prázdnin u nás začnou platit zóny
placeného stání. Po počátečních technických
problémech s registrací vozidel do parkovacích
zón, které ale nezpůsobila naše městská část,
systém funguje. Pokud si někdo nestihl vyřídit
registraci v červnu, může tak učinit kdykoli.
A chci ujistit, že ti, co měli s registrací problémy,
se nemusí bát pokut. Chápeme, že problém
s parkováním se nyní posouvá do ulic, kde
zóny placeného stání dosud nejsou, a proto už
nyní zpracováváme jejich rozšíření do dalších
částí Prahy 4. Klíčová je pro nás přitom i nadále
ochrana parkovacích míst obyvatel naší městské
části před auty dojíždějících, tak jak to dnes funguje v Praze 1 - 7.
Vážení spoluobčané, Praha 4 má po vzoru
úspěšných evropských měst a jako teprve druhá
městská část v hlavním městě generel veřejných
prostranství, to znamená strategii na revitalizaci
našich společných venkovních prostorů. Tento
dokument ukazuje cestu, kudy by se měla naše
městská část ubírat při vylepšování a účelné

i hospodárné správě veřejných prostranství.
Proto jsem rád, že tak důležitý dokument vznikal ve spolupráci s vámi. V letech 2016 - 2017
jsme se potkali na deseti plánovacích setkáních,
další vaše návrhy jsme získali prostřednictvím
dotazníkového šetření. Výsledná mapa ulic, náměstí, náměstíček, parků a parčíků a drobných
místních plácků je tak naším společným dílem.
V červnu jsme zapracovali a třiceti sedmi hlasy
schválili v zastupitelstvu připomínky k územnímu (metropolitnímu) plánu, které jste nám
poslali na jaře. Připomínáme, že by bylo dobré,
abyste připomínky poslali ještě vy, jako občané
Prahy 4, magistrátu nejpozději do 26. července.
Hlas občanů je stejně důležitý jako hlas městské
části.
Všechny nás trápí situace kolem stanice metra
Budějovická, která trvá už od ledna. Dobrou
zprávu snad přináší rozhodnutí Ministerstva
dopravy ČR, které uložilo hlavnímu městu,
aby prověřilo možnost opětovného zprůchodnění pasáže kolem jižního vestibulu stanice.
Současně má pražský magistrát bez odkladu
zpracovat projektovou dokumentaci k odstranění závadového stavu a tato dokumentace má být
z rozhodnutí ministerstva dopravy projednána
mimo jiné se složkami integrovaného záchranného systému a s městskou částí Praha 4. Tím
se Praha 4 dostává do lepšího postavení vůči
hlavnímu městu při jednání o nápravě nynějšího
stavu pasáži na Budějovické.
Vážení čtenáři, přeji vám příjemnou dovolenou, na které si odpočinete od každodenního
shonu a stresu, a vašim dětem a vnoučatům

Petr Štěpánek,
starosta městské části Praha 4
zajímavě prožité prázdniny. Na oba prázdninové
měsíce nechystá městská část, tak jako obvykle,
venkovní akce pro veřejnost, ale s některými
z vás se jistě setkáme při budování komunitní
zahrady v Točité ulici. Nad stránkami Tučňáku
se znovu sejdeme až po prázdninách v září.

Nepřehlédněte

www.praha4.cz
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Koupaliště Lhotka zkušeb

Plné lhotecké koupaliště, jako v dobách své největší slávy, již nebude pouhou vzpomínkou. Foto: S.O.S koupaliště Lhotka

P

rvní etapa obnovy přírodního koupaliště
ve Lhotce skončila a na začátku prázdnin
se zkušebně otevřelo pro veřejnost. Oblíbené místo vodních radovánek mnoha
generací Pražanů se přeměnilo na biotop, což
znamená, že pro čištění vody nevyužívá chemii,
ale čistě přírodní proces - filtry, rostliny a řasy.
„Pro biotop jsme se rozhodli právě proto,
že jeho ekologický provoz nevyžaduje chlór
ani jiné chemické prostředky,“ uvedl radní
pro životní prostředí Ondřej Růžička (STAN
- Tučňák). „Naše životní prostředí je už dost
zatížené různými chemickými látkami a řada
lidí trpí alergiemi, proto jsme nechtěli vybudovat vykachlíkovaný bazén plný chlorované
vody. A s přírodním rybníkem, což byla Lhotka
v minulosti, už dnes nevystačíme,“ dodal.
Investorem rekonstrukce byla MČ Praha 4,
která koupaliště zachránila, když ho v roce
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2014 odkoupila od soukromého developera. Ten
koupání v roce 2012 zrušil, areál uzavřel a chtěl
ho využít k vybudování bytového a administrativního komplexu.

Dospělí za stovku,
děti za třicet korun
„Jedná se o hlavní strategickou investici tohoto
volebního období, městská část plánuje vložit
do obnovy koupaliště 87,5 milionu korun,“
uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/Zelení). „Koupaliště bude sloužit nejen obyvatelům
Prahy 4, ale i dalším Pražanům. Všechny určitě
potěší zpráva, že za denní vstupné zaplatí
dospělí stokorunu a děti 30 korun. A v rámci
zavedení elektronického vstupného připravujeme další slevy,“ doplnil.
Některé návštěvníky polyfunkčního areálu

možná překvapí tři vodní nádrže, ke koupání je
ale určena pouze ta největší s průzračně čistou
vodou. Druhé dvě slouží jako přírodní čistírny
vody. Koupání bude mít kvůli biotopu určitá
pravidla. Aby se stihla voda vyčistit, bude počet
návštěvníků omezen, zpočátku se počítá s maximálně 600. Pokud nebudou vodu zbytečně
znečišťovat, zvýší se jejich počet na 1 000. Lidé
by se například měli před každým koupáním
umýt, aby ze sebe smyli opalovací krém.
Nezbytnou součástí koupaliště jsou i nově
vybudované šatny, sprchy, pokladna a zázemí
pro plavčíka. V druhé etapě rekonstrukce, která
má skončit příští rok v březnu, ještě přibudou
hřiště na beachvolejbal a další sportoviště. Areál
se tak bude využívat i mimo hlavní koupací
sezonu od března do října. Samozřejmostí bude
občerstvení a do budoucna se zvažuje i dětské
hřiště a kavárna. (red)
www.praha4.cz
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ně otevřeno

Po demolici starých a nevyhovujících objektů vjely do areálu koupaliště bagry, aby vyhloubily tři
nádrže biotopového koupaliště.

Tady stroje vyhloubily koupací nádrž.

Meliorace pod nádržemi má zabránit tomu, aby
hladina spodní vody zvedala ode dna fólii.

Pokládání fólie na dno prostřední (čisticí)
nádrže.

Meandry biotopu z gabionových stěn v horní
nádrži ještě před osázením rostlinami.

Po osázení rostlinami, které budou čistit vodu.

Celkový pohled na rozestavěný areál se třemi nádržemi biotopu.

Výstavba hlavního objektu koupaliště se šatnami
pro muže a ženy.

Hlavní přístup do neplavecké části.

www.praha4.cz

Molo pro plavce, za ním je vidět vstupní objekt
určený pro pokladnu a plavčíka.
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Zprávy z Prahy 4
Krátce
Kozy místo motorových sekaček
Stalo se v městské části Praha 4 tradicí zapojovat
do údržby zeleně ovce, kozy či jiná hospodářská
zvířata a letošní rok nebude výjimkou. První
malé stádo koz začalo spásat trávu na oploceném
pozemku mezi ulicemi Vídeňská a Kukučínova.
Podle radního pro životní prostředí Ondřeje
Růžičky (STAN - Tučňák) je cílem zajistit za
minimální finanční náklady základní údržbu zeleně na nevyužívaných pozemcích ve vlastnictví
městské části. Pozitivní přidanou hodnotou je
pobyt hospodářských zvířat v sídlištní zástavbě,
což oceňují především děti. O stádo se pravidelně
stará najatý hospodář, který zabezpečuje jeho
dokrmování a zásobení vodou. (red)

Rekonstrukce ZŠ Školní
v Braníku letos končí

V Michli se vzpomínalo

S velkým zájmem se setkala výstava historických fotografií Michle, kterou uspořádal spolek
Domov Michle v parku při ulici V Zápolí. Za
příjemného počasí si lidé mohli například
prohlédnout, jak vypadala náves v roce 1942
v Michelské ulici, hašení požáru plynojemu,
louky a zahrady rozprostírající se mezi ulicemi
Jihlavskou a Vyskočilovou a původní zástavbu
v ulici U Plynárny. Na sousedském setkání se samozřejmě mluvilo také o současnosti – o dopravě, parkování a obavách z plánované výstavby
v okolí. Výstavu bude možné znovu zhlédnout
v rámci akce Zažít město jinak 15. září. (red)

Podolská sportovní hvězdička

Za podpory městské části Praha 4 se konal
již druhý ročník soutěže Hledáme podolskou
sportovní hvězdičku. Letos probíhala tato akce
pořádaná ZŠ Nedvědovo náměstí paralelně
s Dětským dnem TJ Sokol Podolí. Obou sportovních podniků se zúčastnilo na dvě stě dětí. (red)

Novotou vonící prostory si prohlédli rodiče školáků v rámci dne otevřených dveří.

K

ompletní rekonstrukce původní historické
budovy Základní školy Školní v Braníku
končí. Finální stavební práce na budově i na zahradě jsou hotové, škola je
zkolaudována a zbývá dovybavit nové prostory
nábytkem a školními pomůckami. Prohlídka
opraveného objektu přilákala ve čtvrtek
14. června rodiče, žáky učitele i další zájemce.
„Rekonstrukce historické budovy je naší letošní
největší investiční akcí v oblasti školství. Jde skutečně o velkou a náročnou proměnu. Opravili jsme
interiéry, střechu včetně zásadní úpravy krovu, fasádu, veškeré rozvody a instalace i okna. Vyměnili
jsme podlahu, sanitu, dveře, máme novou kotelnu
a přemístili jsme i cenný prostor bytu pro školníka.
To celé za zhruba 67 milionů korun,“ uvedl Jaroslav
Míth (ODS), radní pro školství a mládež.

Osm nových tříd
Základní škola Školní využívala několik let jen
novou budovu. Počet žáků se snížil a historická

budova nebyla potřebná. Nyní se však trend
obrátil a dětí přibývá. Městská část Praha 4 proto historickou budovu nechala zcela přeměnit.
Stavební práce zahájila před letními prázdninami loňského roku.
„Rekonstrukcí děti získávají osm nových tříd
i větší společenskou místnost využitelnou pro
kulturní akce i jako tělocvičnu. Ve třídách se
budou učit žáci z prvního stupně,“ uvedl ředitel ZŠ Školní Jiří Vybíral. Upravené je propojení
pro pěší mezi historickou a novou budovu
školy. K zajímavostem obnovené budovy patří
protihluková úprava stropů ve třídách a odpočinková zóna v každé třídě.
„S interiérovými detaily nám pomáhala i místní
architektka, maminka jedné žákyně této školy. Díky
ní má třeba každá třída ve své zadní části i relaxační
prostor,“ prozradil radní Míth.
Školáky se „stará“ škola, která vznikla již v době Rakouska-Uherska, po letech znovu zaplní v prvním
zářijovém týdnu. (red)

Přístav sportovních lodí v Braníku nebude
Branické vlnění se vydařilo
Branické vlnění, které bylo součástí oslav tradičního Svátku sousedů, se uskutečnilo v červnu v ulici
Vlnitá. Minifestival nabídl kromě živé hudby
i skvělé jídlo, víno a pivo. Organizátoři připravili
pro sousedy bazárek knih a umění a program doprovázely nejrůznější hry a aktivity pro děti a dospělé. Akce se zúčastnily také místostarostka Iva
Kotvová a radní Adéla Gjuričová (obě Trojkoalice)
a se svým malým synem dorazila i zastupitelka
Aneta Krajcová (STAN - Tučňák). (red)
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Plány na umělou zátoku s přístavem sportovních lodí na Vltavě v Braníku se ruší, a bagrovat
se tam proto nebude. Místo rozšíření vodní
plochy zůstane veřejně využívaná zelená plocha
pro rekreaci nebo pořádání sportovních a kulturních akcí. Tuto definitivní změnu schválilo
Zastupitelstvo hlavního města Prahy, když
v územním plánu odsouhlasilo změnu z plánovaných nových osmi hektarů vodní plochy na
veřejnou zeleň.
„Jsem ráda, že pražské zastupitelstvo vyhovělo
našemu podnětu a zrušilo v územním pánu
plánovanou zátoku s přístavem sportovních
lodí,“ uvedla radní pro územní rozvoj Alžběta

Rejchrtová (Trojkoalice/Zelení). „Tato změna by
měla podpořit rekreační potenciál atraktivního
vltavského břehu v sousedství secesního průmyslového areálu bývalých Branických ledáren
a umožnit například vybudovat nezbytné zázemí pro volnočasové aktivity,“ dodala.
Areál A-Parku nyní navštěvují hlavně příznivci cyklistiky, kteří zde mohou využít dvou
dřevěných pumptrackových drah, je pravidelně
místem konání hudebního open air festivalu
a v minulosti sem také zavítalo Pražské cyklozvonění. Zatím však v blízkém okolí chybí jakékoliv
zázemí pro konání sportovních a kulturních akcí
i pro každodenní trávení volného času. (red)
www.praha4.cz

Zprávy z Prahy 4

Magistrát musí prověřit možnost
zprůchodnění pasáže Budějovická

Uzavření pasáže komplikuje každý den život obyvatelům Prahy 4 i podnikatelům.

H

lavní město Praha musí prověřit možnost
zprůchodnění pasáže kolem jižního
vestibulu stanice metra C Budějovická.
Rozhodlo o tom Ministerstvo dopravy ČR
a v podstatě tak dalo tak za pravdu opakovaným žádostem starosty městské části Praha 4
Petra Štěpánka (Trojkoalice/Zelení), který
o zprůchodnění pasáže požádal a několikrát
jej urgoval.
„Takové rozhodnutí vítám,“ uvedl starosta Petr
Štěpánek. „Pasáž mezi severním a jižním vesti-

bulem je klíčovým komunikačním uzlem v této
lokalitě. Denně tudy prochází tisíce pasažérů
metra a autobusů MHD, pacienti polikliniky,
návštěvníci úřadů a zákazníci provozoven obchodu a služeb. Rozhodnutí magistrátu uzavřít
podchod poškozuje všechny, nejvíc hendikepované, seniory a matky s kočárky,“ řekl starosta.
Ministerstvo dopravy nařídilo hlavnímu městu,
které je vlastníkem pasáže i terasy nad ní, aby
v pasáži Budějovická zjistilo skutečný stav
a prověřilo možnost dočasného zpřístupnění

stavby. Vlastník má bez odkladu zpracovat projektovou dokumentaci k odstranění závadového
stavu a tato dokumentace má být z rozhodnutí
Ministerstva dopravy projednána mimo jiné se
složkami integrovaného záchranného systému
a s městskou částí Praha 4.
„Vyčkám na doručení tohoto rozhodnutí hlavnímu městu Praze, a pokud nebude bezodkladně
zjednána náprava, požádám o svolání koordinační schůzky všech zainteresovaných,“ uvedl
dále starosta Petr Štěpánek. (red)

Tři žákovské týmy mohou uplatnit své nápady na zlepšení škol
V Praze 4 už známe tři žákovské týmy, které
budou moci uskutečnit svůj nápad na zlepšení
školy. Stezka za sportem ze ZŠ Kavčí hory,
Zdravé Jeremínské nožky ze ZŠ Jeremenkova
a Venkovní učebna ze ZŠ U Krčského lesa, to
jsou tři nápady, které zvítězily v projektu Lepší
místo ve škole. Vítězné týmy si po velkém finále
odnesly šeky na 50.000 korun, aby mohly nápady na zlepšení svých škol realizovat.
„Klobouk dolů všem, kteří se tohoto projektu
zúčastnili. Cením si především toho, že si děti
uvědomují už v tomto věku, že když něco
chtějí, tak do toho ony samy musí dát svůj elán
a energii,“ uvedl radní pro školství a mládež
Jaroslav Míth (ODS) po skončení velkého finále,
při kterém týmy ze všech patnácti soutěžících
základních škol před nezávislou porotou prezentovaly své projekty.
Cílem projektu Stezka za sportem je získání prowww.praha4.cz

storu, kde by se školáci mohli hýbat, a netrávili
tak většinu svého volného času s mobilním telefonem. Nové sportovní (workout) hřiště by žáci
mohli využívat při hodinách tělesné výchovy,
ale i ve svém volném čase a sloužilo by nejenom
jim, ale také dospělým a dalším dětem.

Zdravé nohy
a venkovní učebna
V Jeremenkově ulici mají u školy krásnou zahradu, a proto si žáci z mnoha skvělých nápadů
vybrali bosý chodník, který je zbaví stresu
i nemocných chodidel. Svému projektu říkají
Zdravé Jeremínské nožky a rádi by na něm
využili nejrůznější povrchy, jak příjemné, třeba
písek, oblázky či jemnou kůru, tak i takové, které budou výzvou pro jejich zhýčkaná chodidla,
třeba šišky a jehličí.

Venkovní učebnu, která by sloužila k efektivnějšímu vyučování a posloužila také dětem z družiny během teplých letních dnů, při kterých
by si místo na rozžhavený asfalt sedly do stínu
altánku a zahrály si třeba deskové hry, chtějí
v ZŠ U Krčského lesa. Děti se venku dostanou
blíž k přírodě a na čerstvý vzduch a budou zde
navazovat nová kamarádství.
Projekt Lepší místo ve škole tím ještě nekončí,
už během prázdnin se ve školách začnou realizovat vítězné nápady, které finančně podpoří
partneři projektu Česká spořitelna, Česká
spořitelna – penzijní společnost, ČEZ ESCO,
O2 Czech Republic, ROSSY service a městská
část Praha 4. Projekt Lepší místo ve škole je
realizován za podpory radního pro školství
a mládež Jaroslava Mítha (ODS) a radního pro
životní prostředí Ondřeje Růžičky (STAN –
Tučňák). (red)
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Plníme sliby

Šestnáct let jsem usiloval, aby Praha 4 byla podobně
jako zhruba šest tisíc obcí v republice jedním volebním obvodem, abyste si jako obyvatelé MČ Praha 4
mohli volit jednu kandidátku v čele s uchazečem
o funkci starosty. Toto se podařilo na červnovém
zastupitelstvu, a tak občané Prahy 4 budou mít 5.
a 6. října všechny kandidáty na jednom volebním
lístku a budou moci vybírat dle vlastního uvážení.
Jsem rád, že se podařilo realizovat záměr obnovy
koupaliště Lhotka. V rámci 1. etapy jsou již napuštěné všechny tři nádrže biotopového koupaliště
Petr Štěpánek
a postaveno a připraveno veškeré zázemí pro plavce. Pro druhou etapu chystáme další sportoviště,
na nich se bude pracovat příští rok. Jen si připomeňme, že v tomto území
hrozil developerský záměr a dnes je na místě skutečné koupaliště, tak jak
zněl předvolební slib.
Červnové zastupitelstvo odsouhlasilo 37 hlasy připomínky k Metropolitnímu plánu na základě podnětů občanů, urbanistů a architektů. Mj. jsme
se vyjádřili proti automobilovému mostu ze Smíchova pod Vyšehrad do
oblasti ulice Sinkulova, nesouhlasili jsme s desítkami míst, kde bychom
podle nového plánu přišli o zeleň a odmítli jsme mrakodrapy na Pankráci,
celkem jsme podali skoro padesát obecných připomínek a tři stovky ke
konkrétním lokalitám. I vy občané Prahy můžete na magistrát mezi 27. 6.
až 26. 7. zaslat vaše připomínky k připravovanému územnímu (Metropolitnímu) plánu.
Připravili jsme pro vás také Generel veřejných prostranství, kde řešíme,
na základě vašich podnětů a po projednávání s vámi, desítky konkrétních
míst, která chceme uchránit jako místa pro sousedská setkávání a jako
zóny pohody ve vaší čtvrti. Dokument po mnoha peripetiích schválila

v červnu rada městské části a jako nadčasový dokument bude sloužit také
jako podklad při připomínkování změn územního plánu.
Sliby plníme i v případě parkovacích zón. Respektovali jsme rozhodnutí
zastupitelstva, které rozsah zón určilo už v minulém volebním období,
a spolupracovali jsme s městem, aby parkovací zóny plnily svá poslání – ochránit místní obyvatele před auty dojíždějících. Po zavedení zón
v sousední Praze 2 a 5 se z území naší městské části stalo jedno velké parkoviště P+R. Jsem tedy rád, že během léta začne platit ochrana místních
obyvatel a v září by se situace měla zlepšit podobně, jako to bylo v Praze
3, 5 a 6. Pro jistotu jsme zadali odborníkům připravit parkovací zóny pro
celé území městské části, aby tak byli ochráněni všichni naši obyvatelé.
Sliby plníme i na Spořilově, kde se v den letního slunovratu otevřelo
Náměstíčko, na křížení ulic Severní II. a Severovýchodní VI. Měl jsem
radost, když jsem viděl malé děti hrát si mezi čerstvě vysázenými stromy
a lavičkami pod ochranou dřevěných květináčů v bezpečí před projíždějícími auty. Daří se i projektům na ochranu Spořilova před důsledky
nadměrné automobilové dopravy. Podél D1 vzniká ochranný val a buduje
se protihluková stěna, podél Jižní spojky je rozhodnuto o opravě stávající
protihlukové stěny a magistrát právě zkoumá, zda bude potřeba posoudit
vlivy na životní prostředí projektu Zelený zip pro Spořilov – zakrytí Spořilovské. Po získání souhlasu bude možno zahájit územní řízení pro zakrytí
Spořilovské se 4 hektary nového parku. Lidé ze Spořilova tak místo na
dálnici budou koukat z okna do parku.
V neposlední řadě jsem rád, že se v ZHMP podařilo prosadit pro Prahu 4
nulovou toleranci hazardu, že se zavírá jedna herna za druhou a na jejich
místech vznikají služby občanům, od banky, přes pekárnu po dětský
koutek. Věřím, že plnění slibů dělá radost všem obyvatelům Prahy 4 a že
se nám tu bude společně žít zase o trochu lépe.
Petr Štěpánek (Trojkoalice/Zelení), starosta MČ Praha 4

Prázdniny, prázdniny přicházejí…
A je to tu! Pro většinu z nás, a pro učitele zvláště,
nejhezčí z ročních období – letní prázdniny. Jako
každoročně si přejeme, abychom se už konečně
letos dostali za onu kýženou hranici všedních dní.
Se skromností sobě vlastní si dovolím tvrdit, že
toho ke štěstí vlastně nijak moc nepotřebuju,
umím se radovat z maličkostí. Nevšedním zážitkem může pro mě klidně být, když se hned po
ránu nemusím před domem brodit vyhrabanou
popelnicí, aby mě hned vzápětí nabral na řídítka
cyklista se zběsilým výrazem v očích. Když neKlára Cingrošová
musím přihlížet, jak auta rozparkovávají poslední
zbytky ubohé uliční zeleně a sousedovic záhonku.
Když se můžu projít travou, aniž bych si z ní přinesla domů na šatech
nějaké svinstvo. Když si můžu v restauraci dopít kafe bez toho, aby mi ho
do klína zvrhla tlupa všudypřítomným vřeštících dětiček. Takhle nějak si
představuju obyčejný pohodový den. Ale jak k takovému štěstí přijít, kde
ho vzít? Bingo: je třeba vyrazit do světa!
Co třeba hned vedle k sousedům, do Německa. Tam přece své zlobivé
zvládají dobře. Jenže nápor migrantů už o poznání hůř. Ještě by mě tam
někdo naháněl na ulici za účelem osahávání, dejte pokoj!
Pojedu raději do Holandska, vyhlášené to země ukázněných cyklistů
a všech možných jiných kolečkářů. Aha, no ale co když zapomenu na
opatrnost a zabloudím do jedné z četných no-go zón, to by mohla být pak
moje cesta poslední…

na ní budu muset lenošit zahalená od hlavy k patě, abych unikla jejich
pozornosti!
Mám to, bude pařížská romantika, těším se na ty vypulírované široké
bulváry. Chyba lávky, vždyť na nich v posledních letech vyrostla podivná
stanová městečka, kde se v haldách odpadků šíří epidemie žloutenky
a úplavice. A už vůbec nejsem zvědavá na nějaká zdivočelá vraždící
auta…Nejsem sice bezpečnostní expert, ale i tak jsem přesvědčená, že
skleněná zeď okolo Eiffelky nic neřeší.

Strašidlo jménem Dublin IV
Ne, ne! Do něčeho takového v žádném případě nejdu, doma zůstanu! Jak
tak na ten západní svět koukám, najednou mi dochází, že to ve srovnání
s ním není u nás vůbec špatné. Je tu nepochybně hodně věcí ke zlepšení,
ale hlavně, že nám tady žádní multikulturní obohacovači o život neusilují!
Zatím, samozřejmě, Evropou totiž obchází strašidlo v podobě nařízení
Dublin IV, co by nám a našim východním sousedům přineslo povinnost
přijímat na své území běžence v množství větším než malém…. Jsem
optimista a pořád pevně věřím, že naši nejvyšší státní představitelé vyslyší
všechny obavy a udělají maximum proto, aby naše národní zájmy a hrdost
zůstaly zachovány. Je to jejich povinnost, naše území nemůže a nesmí být
spláchnuto migrační vlnou! Věřím, že i když už mnozí svůj boj prohráli,
právě my, Češi, to nakonec zvládneme…
Takže lidi: šťastné a bezpečné!
Klára Cingrošová (ODS), zastupitelka MČ Praha 4

Ani Anglie, ani Paříž...
Ani náhodou, volím Anglii pro ty jejich nádherné úpravné trávníky. Jenže
pozor, nepobíhají jim tam náhodou po ulicích pomatení lidé, co kolem
sebe šermují noži a šplíchají kyselinou? K čemu je mi krásná tráva, když
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Je Praha 4 stále „Dobrá adresa“?
Kolik pravdy je v tomto sloganu Praha 4 – „Dobrá
adresa“? Co vlastně znamená pojem dobrá adresa?
Každý z nás má svůj pohled a představu, kde a za
jakých podmínek se mu žije dobře. Téměř 15 tisíc
cizinců, kteří pracují a žijí po celém světě, se zapojilo do rozsáhlého průzkumu kvality života. A víte, že
Česká republika je sedmou nejlepší zemí na světě,
kde žít?! Informace, že jsme předehnali Německo,
nejlidnatější stát EU, Austrálii, kde žije více klokanů
než lidí, nebo Švýcarsko, kde lidé zcela legálně
jedí psí a kočičí maso a vlastní více zbraní na hlavu
Aneta Krajcová
než Iráčané, je opravdu neuvěřitelná a famózní.
Z ekonomického pohledu je za pojmem dobrá adresa
schováno bohatství, úspěch a vysoká životní úroveň. Kvalita bydlení v Praze 4
z tohoto hlediska začíná být srovnatelná s Prahou 1 i s Prahou 6. Co ale lidé
v průzkumu nejvíce oceňují? A čím se stalo Česko zemí zaslíbenou? Rozhodující je pro nás kvalita infrastruktury, dostupnost zdravotní péče, vzdělání,
bezpečnost, náklady na živobytí a nabídka pracovních příležitostí.
Praha 4 je stále pátým největším městem České republiky, tedy se logicky
na tomto pozitivním hodnocení velmi podílí. Určitě jsme jedničkou v nabídce kvalitní zdravotní péče, málokdo si například uvědomuje, že poliklinika
Budějovická je největší česká poliklinika a největší porodnice je v Podolí.

Přijďte si zatančit
Bezpečnost? Míru bezpečnosti je velmi složité hodnotit, ale jedním z kritérií
je množství společenských akcí, které se v Praze 4 konají, ať již pod záštitou
městské části a jednotlivých radních nebo pod záštitou soukromých subjektů. Osobně jsem nadšená z každé podařené akce a snažím se i aktivně se
svým maličkým synem zapojit a projekt podpořit. Musím říct bravo nejlepší

rodičovské akci S kočárkem Prahou konanou ve Žlutých lázní, kde byl opět
pokus o překonání českého rekordu - největšího počtu kočárků na jednom
místě. Každoročně se snažím podpořit Avon pochod a vnést optimismus
do žil ženám bojujících s rakovinou prsu i z druhého pohledu než je můj
profesní, kdy jako plastický a rekonstrukční chirurg řeším druh a typ
rekonstrukce prsu u jednotlivých pacientek. A kdo nestihl Vlnění ve Vlnité,
skvělou sousedskou happeningovou akci se swingovou kapelou, nebo
první Tančírnu v Praze 4, určitě se přijďte zdokonalit v latinskoamerických
tancích na druhou lekci Tančírny koncem července pod vedením taneční
školy Maestro. Já i můj 8měsíční syn Enrico máme rezervovanou výuku
Paso doble.
Praha 4 a významné osobnosti? Ani zde nezaostáváme za Prahou 1, 2 nebo 6.
Velmi mne potěšil Štefan Margita, když při získání titulu čestný občan
Prahy 4 prozradil, že právě on přemluvil Haničku Zagorovou, také čestnou
občanku Prahy 4, aby si jako svůj domov v Praze zvolili právě čtyřku.
Ovšem leckdy musíte být i ostražití, aby vás jeden z našich nejváženějších
lékařů, pan profesor MUDr. Pavel Pafko, nesmetl řítící se ďábelskou rychlostí na branické cyklostezce. Ve stejný den jsem potkala charismatického
a rozverného bohéma fotografa Jana Saudka na procházce s manželkou
a synem. Dozvěděla jsem se, že oblečení, které nosí, si nemusí kupovat, ale
dostává ho darem od svých milenek. A takových významných a zajímavých
osobností na čtyřce žije spousta a určitě každého z nás velmi potěší se
s nimi nezávazně potkat.
Praha 4 a budoucnost? Přeji si, ať se nám na čtyřce stále dobře a bezpečně
bydlí, jsme zde šťastní a spokojení. A každý z nás politiků by si měl uvědomit jedno sokratovské moudro: „Kdo chce hýbat světem, ať nejprve hýbe
sám sebou.“ A vy, milí občané, nezapomeňte si každý den říct větu Coco
Chanel: „Žijeme jenom jednou. Tak by to měla být zábava.”
Aneta Krajcová (STAN-Tučňák), zastupitelka MČ Praha 4

Středozemí v Podolí
V čase psaní mého příspěvku v Praze zrovna
panovaly holomrazy, možná že si ještě na ty
poslední únorové dny, vážení čtenáři, vzpomínáte
a alespoň se tou vzpomínkou trochu ochladíte.
Právě v tamních ledových dnech jsem byl na
rodinné procházce z Braníka na Výtoň, však tu
cestu určitě sami znáte. To by nebylo nic zvláštního, nicméně nemohu se nepodělit o zážitek, který
mě vždycky a zvláště za slunečného počasí na
cestě zpátky uhrane.
Začíná to hned za Vyšehradským tunelem,
Tomáš Hrdinka
mimochodem jedním z mála pražských tunelů,
který se nepřizpůsobil rostoucí pražské dopravě, ale ta se naopak přizpůsobila jemu a jeho historické klenbě.
Jakmile projdete oním tunelem, míjíte po pravé straně „okna do
Vltavy“, jak já jim familiárně říkám, která lákají k nahlédnutí; ti
odvážnější z vás se možná do nich i postaví, i když to může být
poněkud riskantní (pšššt). A pak už to přijde, jakmile se objeví
zátoka podolského přístaviště s pohupujícími se barevnými loďkami
kolem úzkých betonových mol, připadám si jako ve Středomoří, třeba
takové městečko Cassis na Azurovém pobřeží mě zrovna napadá. Jen
místo vonících pinií a cedrů nás na ostrohu vítají vzrostlé topoly, olše
a smuteční vrby. Ta jejich vůně mi tady chybí, ale poletující a chechtající se racci jsou poměrně autentičtí, i když asi ne tak hlasití jako
jejich mořští kolegové.
To hlavní, co dodává tomuto místu punc středomořského genia loci,
však přijde ještě o pár kroků později a není náhodou, že přesně na
hranici naší městské části, mezi levou a pravou zatáčkou kamenné
nábřežní zdi. Objeví se silueta monumentální Podolské vodárny,
vrcholného díla pražského neoklasicismu, která mi zdálky připomíná
www.praha4.cz

antický chrám na pobřeží Egejského moře. Zvláště za slunečných dní
se vodárna doslova koupe ve slunečních paprscích a svou bělostí po
nedávné revitalizaci září do daleka. Málokdo z nás si uvědomuje, jak
moc může být tahle stavba prospěšná, pokud vypadne zásobování
Prahy vodou z Želivky, a že pak i voda z Vltavy může být vlastně
velmi pitná. Podívám-li se vlevo, cihlově červené taškové střechy
podolské porodnice mě sice vrátí zpátky do pražské reality, nicméně
stejně se ten obtížně popsatelný pocit středomořské atmosféry při
opuštění Vyšehradského tunelu vždycky dostaví. A jak je to u vás?
Třeba nejsem sám.

Máme se bát budoucnosti?
Ačkoliv duší Braničák, pro Podolí mám jistou slabost nejen proto, že
jsem se tady narodil, ale i z důvodu, že zde doposud máme stařičkou
univerzitní loděnici a několik semestrů jsem zde v rámci tělovýchovy
na vodě v kanoi také strávil. I proto jsem jako zastupitel ostražitý k informacím, že by na samém konci podolského přístaviště mohl investor
v budoucnu postavit luxusní marínu na úkor původních dřevěných
staveb. Jako milovník Prahy obecně nemám nic proti revitalizaci území
a celkem vkusně navrženému projektu, ale je třeba, aby se všichni
partneři na jeho podobě domluvili, jako je tomu například v případě
revitalizace odstavného smíchovského nádraží. Z informací, které
mám, vyplývá, že se s naší loděnicí, byť třeba ve změněné podobě,
vůbec nepočítá a podle návrhů to i vypadá, že by plánovaná stavba
omezila mnou tolik vzývaný výhled na Podolskou vodárnu. Jen doufám, že zastupitelé v tomto nebo příštím období udělají všechno proto,
aby se zmíněný středomořský duch z této lokality jednou nevytratil.
Byla by to obrovská škoda.
Tomáš Hrdinka (ANO 2011), zastupitel MČ Praha 4
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Děti rozdávaly smajlíky

Žáci čtvrtých tříd ze ZŠ Táborská, Filosofská, Na
Chodovci, Horáčkova a Jeremenkova vyrazili do
ulic Prahy 4, aby společně s policisty preventivně
působili na projíždějící řidiče v okolí škol. Podle
výsledku kontroly děti řidiči buď poděkovali za
ohleduplnou jízdu a předali obrázek smajlíka,
provinilci obdrželi mračouna. Akci s názvem
Smajlík spustila v roce 2013 ve spolupráci s Policií ČR tehdejší radní pro bezpečnost a současná
předsedkyně Výboru pro bezpečnost MČ Praha 4
Lucie Michková (ODS). (red)

Trojčata navštívila Nuselskou radnici

Narození dítěte je pro celou rodinu velká radost. A pokud se narodí miminka tři, je radost trojnásobná. Jsme velice rádi, že jsme mohli přivítat mezi občánky Prahy 4 Kryštofa, Olivera a Mikuláše.
Chlapečci se narodili v květnu loňského roku šťastným rodičům Lucii a Jakubovi Pažinovým, doma
mají ještě sestřičku Sofii. Trojčátka v Nuselské radnici slavnostně uvedla do občanského života
místostarostka Iva Kotvová (Trojkoalice/Zelení). (red)

Dominikánský dvůr ožil uměním
V mateřince se sportovalo

MŠ Matěchova uspořádala každoroční sportovní odpoledne nejen pro tatínky. Soutěžilo
se v různých disciplínách, ale pokud možno
vždy v kombinaci rodič – dítě. Sportovní umění
předvedl také radní pro školství Jaroslav Míth
(ODS). (red)

Na přelomu května a června patřily prostory
Dominikánského dvoru v Braníku výstavě soch
Luďka Vondry a maleb a kreseb Hany Kohlové.
Starosta Petr Štěpánek a radní pro kulturu Adéla
Gjuričová (oba Trojkoalice) uvítali příjemné
oživení areálu, který pochází již ze
17. století. Vernisáž se nesla v tanečním duchu
- výstavu obou umělců obohatilo vystoupení
členů Tanečního centra Praha. (red)

Sympaťák Walda ovládl PesFest

Krásné počasí, hodně návštěvníků, zajímavé soutěže
včetně aportu buřta a pomoc opuštěným pejskům
v podobě mnoha vybraných kilogramů granulí
a psích potřeb od příchozích – tak by se dal ve
stručnosti zhodnotit 6. ročník PesFestu v parku Na
Pankráci. Jak uvedla zakladatelka akce, zastupitelka
MČ Praha 4 Lucie Michková (ODS, na snímku vpravo), pomyslnou tečkou za akcí byla volba sympaťáka
PesFestu, kterým se stal Walda, pejsek zachráněný
z množírny v Kamenici nad Lipou. (red)

Vodní školy v Praze 4

V základních školách Jílovská a Školní byl
ukončen projekt Vodní škola, v jehož rámci žáci
vymýšleli opatření, která pomohou lépe hospodařit s dešťovou vodou či zlepší její vodní stopu.
V Jílovské se vybuduje jezírko na dešťovou vodu
a ve Školní přibydou pítka na chodbách. Školy
obdržely od Ekocentra Koniklec certifikát s titulem
„Vodní škola“, pogratulovat jim přišel i radní Ondřej Růžička (STAN-Tučňák, vpravo). (red)
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Senioři si protáhli těla
Městská část Praha 4 dlouhodobě podporuje pohybová cvičení pro seniory, od plavání přes tai-či
až po jógu v parku Na Pankráci. Tu si společně se seniory vyzkoušela i místostarostka Iva Kotvová
(Trojkoalice/Zelení), která uvítala tuto další aktivitu organizace Život 90. (red)
www.praha4.cz
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Happening přispěl k venkovní učebně
Před budovou České spořitelny na Budějovické, která je jedním z hlavních
sponzorů akce Lepší místo ve škole, proběhl happening žáků ZŠ U Krčského
lesa. Ti informovali o svém nápadu venkovní učebny veřejnost včetně radního
Jaroslava Mítha (ODS) se záměrem získat co nejvíce podporujících hlasů. To se
jim skutečně povedlo a jejich projekt bude i díky tomu realizován. (red)

Běh pro kuře pomohl dětem
Protože Praha 4 byla jedním z partnerů Běhu pro kuře, vydal se zaběhat si a podpořit tak děti i místostarosta Lukáš Zicha (STAN - Tučňák) a jeho další kolegové
zastupitelé z klubu STAN - Tučňák. Tým Tučnáků si vybral delší, pětikilometrovou trasu. (red)

Lhotku provozuje
společnost
4-Majetková
Místostarosta Lukáš
Zicha (STAN-Tučňák)
uzavřel s ředitelem
4-Majetkové Radkem
Svobodou (vpravo)
smlouvu na provoz biotopového koupaliště
Lhotka. To je zkušebně
otevřeno od července, a jak Lukáš Zicha
uvedl, vodní plocha
o velikosti 5,6 tisíce
metrů čtverečních řadí
Lhotku mezi jedno
z největších biokoupališť ve střední Evropě.
(red)

ZŠ Jižní slavila 90. narozeniny

Základní škola Jižní oslavila v letošním roce devadesát let od svého založení. Žáci a učitelé si spolu s rodiči a dalšími hosty připomněli toto jubileum
na zahradní slavnosti, při níž žáci bavili svými vystoupeními své kamarády.
Na svou školu se přišli podívat i prvňáčci z roku 1938 včetně slavného divadelníka, hudebníka a textaře Jiřího Suchého. Dalších úspěšných devadesát
let popřál škole radní pro školství a mládež Jaroslav Míth (ODS). (red)
www.praha4.cz

Festival Kaleidoskop opět představil rozličné kultury

V červnu se konal již čtvrtý ročník multikulturního festivalu Kaleidoskop. Návštěvníci ochutnali tradiční i méně běžné pochoutky z různých koutů světa,
zaposlouchali se do zajímavých hudebních žánrů a zatancovali si exotické
tance. Děti si užily workshopy a soutěže a starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/Zelení) vylosoval deset šikovných dětí, které si odnesly pěkné ceny. I když
se nakonec potvrdila nepříznivá předpověď počasí, akce se vydařila a poslední koncerty proběhly v krásném komorním pojetí v kyrgyzské jurtě. Akce
byla pořádána v rámci projektu Žijeme na čtyřce společně 2018 spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR a podpořena Magistrátem hl. m. Prahy. (red)

Zahradní slavnost ZŠ Filosofská

Tradiční předprázdninová akce nabídla pestrou zábavu a bohatý doprovodný program, v jehož rámci se škola rozloučila se žáky devátých tříd.
S nimi se přišli rozloučit i zástupci radnice – místostarostka Iva Kotvová
(Trojkoalice/Zelení), radní Jaroslav Míth (ODS) a zastupitel Pavel Caldr
(Nez.). Návštěvníci akce navíc mohli letos poprvé využít prostory nově
postaveného venkovního altánu. (red)
Tučňák • 7-8/2018 11

Obrazem z Prahy 4

Malí fotbalisté bojovali o jahodový pohár
Tradiční turnaj mateřských školek v ZŠ Bítovské proběhl pod sportovním dohledem fotbalového klubu AFK Podolí. Takzvaný Turnaj o jahodový pohár získává
mezi nejmenšími fotbalisty rok od roku více na popularitě. Účastníkům po zásluze pogratuloval místostarosta MČ Praha 4 Zdeněk Kovářík (ODS). (red)

Na Tempu oslavili výročí

V bazénu se bojovalo o starostův pohár

Mladí lidé se poučili o financích

Jachtařský úspěch vlny nespláchly

Jak hospodařit v domácnosti, takové bylo téma semináře pro žáky
8. třídy ZŠ a 2. ročníku SŠ Kavčí hory. Hlavní přednášející, radní Jaroslav
Míth (ODS), zužitkoval svoje předchozí bankovní zkušenosti a mladým
posluchačům poradil v oblastech příjmů a výdajů domácnosti, s jejím
rozpočtem, s hospodařením a úvěrováním. Seminář uzavřel dvouhodinový
výukový blok Peníze a hospodaření, ve kterém se Jaroslav Míth věnuje
v základních školách osvětě v oblasti finanční gramotnosti. (red)

První závod absolvoval Hebe Sailing Team z Českého Yacht Klubu z Prahy 4
v off shore mezi Sanremem a St. Tropéz. Startovalo se o půlnoci a do závodu vyplulo celkem 86 lodí. Na otevřeném moři sice vlny 11metrovou loď
zpomalovaly a posádka ji musela neustále vyvažovat a upravovat plachty,
ale když po 11 hodinách náročné plavby čeští reprezentanti protli cíl, ke
svému obrovskému překvapení zjistili, že se stali vítězi nejen ve své třídě,
ale i celkově! (red)

Fotbalový klub Tempo oslavil 90 let existence. Program obsahoval exhibiční i soutěžní zápasy, uvedení vybraných osobností mezi legendy klubu,
hudební program i ohňostroj. Akce se rovněž zúčastnil místostarosta MČ
Praha 4 Zdeněk Kovářík (ODS). (red)
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Stadion v Podolí hostil plavecký závod „O pohár starosty Prahy 4“, kterého
se zúčastnilo 132 závodníků z 8 základních škol. Účastníkům přišel
popřát co nejlepší sportovní výkony místostarosta MČ Praha 4 Zdeněk
Kovářík (ODS). (red)

www.praha4.cz

Zprávy z Prahy 4

Děti představily své výjimečné příběhy

D

evět výjimečných dívek a dvanáct chlapců ocenila v 10. ročníku projektu Dělám
víc, než musím městská část Praha 4.
Školáci pomáhali druhým, rozvíjeli usilovně svůj talent, jiní se dokázali statečně poprat
s nepřízní osudu a další nezištně ve svém volném
čase udělali něco výjimečného pro druhé.
„Naším prvotním instinktem je chránit děti od
všeho a od všech, proto nás pokaždé až překvapí, jakou sílu v sobě mají, co všechno jsou samy
schopné zvládnout, jaká kreativita se v nich
skrývá a s jakým entuziasmem ke všemu přistupují,“ uvedl radní pro školství a mládež Jaroslav
Míth (ODS). „Ten nakažlivý příval inspirace já
sám cítím každým rokem, když předáváme ocenění v soutěži Dělám víc, než musím,“ dodal.
Žáci se během krátkého medailonku a rozhovoru představili a nikdo nebyl na pochybách, že si
respekt a chvilku slávy opravdu zasloužili. (red)
Ocenění žáci
Adéla Malinková
Daniel Král
Denis Šoun
Miroslav Kozák
Jakub Klíma
Eva Klausová
Patrik Pitřinec
Lucie Kňourková
Pavel Tichý a David Tichý
Roman Peťovský
Cecílie Veselá
Tomáš Kadleček
Anna Pařilová
Samuel Kinský
Lukáš Jelínek
Tereza Vnenková
Alexandra Ferusová
Marie Sládková
Jiří Toupal
Anna Alžběta Kavanová

Základní škola
Bítovská
Filosofská
Horáčkova
U Krčského lesa
Jeremenkova
Jílovská
Jižní IV.
Škola Kavčí hory
Křesomyslova
Mendíků
Na Chodovci
Na Líše
Na Planině
Nedvědovo
náměstí
Ohradní
Plamínkové
Poláčkova
Sdružení
Školní
Táborská

Na závěr slavnostní akce se všichni vítězové vyfotili.

Prožeňte soupeře v týmovém půlmaratonu

Toulky po přírodě a za zajímavostmi

Běhání baví a zlepšuje kondici navzdory velké nabídce dalších sportovních aktivit i nadále velkému počtu lidí. Běžecká škola Prahy 4 funguje už
5 let a její organizátoři z agentury SportGroup.cz teď přišli s další akcí,
která umožní změřit své síly čtyřčlenným družstvům (muži, ženy nebo
mix 2+2) v týmovém půlmaratonu.
Praha 4 zažije 23. září v parku Na Pankráci premiéru týmového
půlmaratonu. Trať měří 21,094 km a závodí se na 16 úsecích. Na ně
mohou jednotlivé týmy libovolně nasazovat své běžce, rozhodovat se
v průběhu závodu podle vývoje. Každý člen týmu ale musí odběhnout nejméně dva úseky.
Praha 4 bude v letošním roce v rámci akce Kavky 4 sport hostit i čtvrtý díl
seriálu Českého poháru týmových běhů – Craft team running. Zúčastnit
se může každý, stačí postavit čtyřčlenné družstvo z kamarádů, běžců,
sousedů, kolegů z práce nebo i z rodinných příslušníků. Právě pro rodiny
s dětmi je určen doprovodný rodinný závod, měřicí 1 kilometr, 700 metrů
odběhne „velký“ a 300 metrů „malý“ člen štafety. Přihlášky jsou k dispozici na sportt.cz, prvních sto týmů získá funkční trička Craft pro všechny
své členy. (red)

Praha 4 je největší městskou částí hlavního města, a pokud zůstáváte v létě
v metropoli, najdete tu i mnoho zajímavých míst. Například před rokem
byla v Podolí vyhlášena přírodní památka Dvorecké stráně, rozkládající se
na necelých 4 hektarech ve svahu nad ulicí Jeremenkova. Je domovem pro
cenná společenstva teplomilných druhů rostlin a hmyzu. Mezi katastry Braník a Krč se rozprostírá Velký háj, z přírodovědeckého pohledu významné
území, které nebylo nikdy přeměněno na pole či pastvinu a dnes tu rostou
cenné lesní květeny. Praha 4 má na svém území i významné prameny,
ke kterým se vážou starodávné historky a legendy. Jde třeba o „Libušin
pramen“ u Sinkulovy ulice v Podolí, odkud byla voda donášena až na Vyšehrad bájné kněžně Libuši. Místní usedlíci tvrdí, že zdejší pramenitá voda
přispívá k dlouhověkosti, ale podle posledních průzkumů obsahuje větší
množství dusičnanů. Dalším známým pramenem je Jezerka, který vyvěral
na Pankrácké pláni. Historikové tvrdí, že z této lokality vedl už ve 12. stoleté
samospádem vodovod z borových kmenů až na Vyšehrad (pravděpodobně
první vodovod na území Prahy). Chcete-li získat více informací a načerpat
další tipy na výlety v Praze 4, navštivte www.cistapraha4.cz/priroda/ nebo
www.praha4.cz/familyweb-Prahy-4.html. (red)

www.praha4.cz
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Měníme veřejná prostranství před základními školami

Prostor před ZŠ Nedvědovo náměstí se má podle plánů architektů proměňovat postupně ve třech etapách.

U ZŠ Plamínkové vznikne parkurové hřiště i nová krátkodobá parkovací místa.

M

Č Praha 4 připravuje první revitalizace
venkovních prostorů před ZŠ Plamínkové a ZŠ Nedvědovo náměstí, a to na
základě Generelu veřejných prostranství
Prahy 4. Tento strategický dokument formuluje
dlouhodobou vizi rozvoje veřejných prostranství
v MČ Praha 4 a obsahuje dlouhodobé koncepce
i konkrétní kroky. „Prostory před školami jsou
přirozeným místem setkávání dětí i dospělých
a mají potenciál stát se významnými veřejnými
prostranstvími a skutečnými centry místního života
na sídlištích,“ podotkla radní pro územní rozvoj

Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice/Zelení). Revitalizace předprostoru ZŠ Plamínkové zahrne místní
nevyužívanou travnatou plochu podél chodníku,
kde bude nové parkurové hřiště. Dále vzniknou
nová krátkodobá parkovací stání pro rodiče nebo
školní autobus, přičemž současný počet stání pro
rezidenty zůstane zachován. Přibyde i další veřejné
osvětlení a mobiliář – trámy na sezení, pítko a další.
Návrh úpravy Nedvědova náměstí je rozdělen
do tří etap – předškolí, klidový park a herní
park. Fáze předškolí počítá s novým předprostorem školy, zpevněnou plochou, která se prolíná

s parkem. Plocha bude doplněna protilehlými
lehkými ocelovými pergolami.
Klidový park se bude nacházet v jihozápadní
čtvrtině náměstí se vzrostlými stromy, kam by
se měl přemístit pomník. Po obvodu parku bude
rozmístěn nový mobiliář a na vhodnějších pozicích, než jsou dosud, současné lavičky.
Herní park je plánován do jihovýchodní části
náměstí, které již nyní slouží jako herní prostor,
především pro malé děti. Architekti navrhují
rozšířit mlatový povrch do maximální plochy se
zachováním zatravněného lemu po obvodu. (red)

Provozovna roku
Zmrzlinárna chystá burčákovou pochoutku
V kategorii Kavárna a Cukrárna ankety
Provozovna roku Prahy 4 zvolili hlasující
jako nejlepší Baštovu zmrzlinárnu, kterou najdete na náměstí Bratří Synků.
Obchodní společnost Baštova zmrzlinárna
s.r.o. sice působí v Praze 4 poměrně dlouhou dobu, ale až od roku 2015 se zaměřila
na možnost otevření cukrárny se specializací na zmrzlinu. „Mnohým čtenářům bude nepochybně známa restaurace
U Bansethů, jejíž provozovatel a člověk, který tuto restauraci takzvaně pozvedl
z popela, nuselský patriot Vladimír Bašta je rovněž nositelem myšlenky otevřít
v Nuslích provozovnu i takového typu,“ sdělila za společnost Jaroslava Bísková.
Baštova zmrzlinárna se, jak už je z názvu zřejmé, specializuje na mražené
pochoutky. „Problémem ovšem je, že se jedná o sezónní výrobek, jehož
prodejnost je v zimních měsících téměř nulová. Z tohoto důvodu se také
zabýváme výrobou a prodejem dortů a zákusků. Pro jejich přípravu použí14 Tučňák • 7-8/2018

váme produkty domácí kvality, bez konzervantů a jiných chemických
přísad. Mléko, máslo, smetanu a ostatní složky odebíráme ze soukromé
farmy. Vždy se snažíme dodržovat vysoký standard nejen co se týče chutě
a vzhledu, ale i proto, aby se naše výrobky mohly zařadit mezi bio produkty,“ prozrazuje Jaroslava Bísková. Stálou nabídku navíc zmrzlinárna
neustále rozšiřuje o nové receptury v závislosti na konkrétní roční době.
Mlsalové se tak v dohledné době mohou těšit na kombinaci máku se
švestkami a na podzim na netradiční burčákovou zmrzlinu.
A jaká je spolupráce s MČ Praha 4? „V Praze 4 bydlí nejen management
společnosti, ale i většina zaměstnanců. Je to, bez nadsázky řečeno, městská část, které vám má vždy co nabídnout! Tím je asi řečeno vše. Hodně
podobné je to i s Úřadem městské části Praha 4. Doposud se setkáváme
jen s pozitivním, profesionálním a vstřícným přístupem všech úředníků.
Několikrát naši provozovnu navštívili i lidé z vedení města, včetně pana
starosty, kteří se vždy zajímali o podmínky, za jakých podnikáme. Všichni
též ocenili, jak jsme z nevábného a chátrajícího altánu vybudovali malebnou cukrárnu,“ uzavírá Jaroslava Bísková. (md)
www.praha4.cz

Zprávy z Prahy 4

Připomínáme splatnost
poplatku za psa
Odbor finanční správy upozorňuje držitele psů,
že splatnost poplatku ze psa za II. pololetí je
nejpozději do 31. srpna každého kalendářního
roku (týká se sazby 1500 Kč). Poplatek je splatný bez vyměření předem. Složenky na místní
poplatek se nerozesílají. Pokud by držitel psa
nezaplatil poplatek včas nebo ve správné výši,
vyměří správce poplatku poplatek platebním
výměrem a je oprávněn zvýšit včas nezaplacený
poplatek až na trojnásobek.
Poplatek lze platit bankovním převodem, v informačních centrech nebo na poště na složenku typu A. Vždy je velice důležité uvádět váš
variabilní symbol, který je desetimístný a začíná
9004…… nebo 1341……. (variabilní symbol je
uveden na přihlášce k místnímu poplatku ze psů
nebo na dokladech o zaplacení z minulých let).
Číslo účtu pro úhradu je: 19-2000832359/0800
Poplatek lze uhradit i přímo v pokladně ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b. Pokud někdo nezná
svůj variabilní symbol nebo bude-li potřebovat
nějakou bližší informaci či si není jistý výší letošního poplatku (sleva na čipování po dobu dvou

let v max. výši 350 Kč), může kontaktovat správce
poplatku na tel. 261 192 488, 261 192 434 nebo
na e-mailové adrese: eva.sedlakova@praha4.cz
a vladimira.roschlova@praha4.cz
Každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku (např. úmrtí psa, zaběhnutí, změna držitele
psa, změna trvalého bydliště držitele, přiznání
důchodu – pokud je jediným zdrojem příjmu,
úmrtí držitele psa, přihlášení psa staršího tří
měsíců k místním poplatkům, přihlášení psa
vyzvednutého z pražského útulku), je poplatník, dle obecně závazné vyhlášky č. 23/2003
§4 odst.1), povinen oznámit do 15 dnů správci
poplatku. (red)

Na Pankráci budou veganské hody

V pankráckém Café Na půl cesty se 25. srpna
uskuteční Veganské hody. Půjde o tradiční
oslavu zdravého životního stylu a stravování bez
krutosti. Bohatý doprovodný program - hudba,
workshopy, přednášky, program pro děti (venkovní akce v parku). (red)

Krátce
Nová knihobudka je v Michli
Z nové knihobudky se mohou těšit občané
z okolí Michle. Knížky si lze bezplatně vypůjčit
v parčíku při ulicích V Zápolí a Na Rolích. (red)

Putovní plaketa patří žákyním

Již 105. ročník Pražských primátorek se
uskutečnil na vlnách pražské Vltavy. Vítězkám
kategorie osmy žaček starších tradičně patří
Putovní plaketa starosty MČ Praha 4, kterou posádce předal místostarosta městské části Praha 4
Zdeněk Kovářík (ODS). (red)

Přihlašte se na seniorský turnaj
v tenise
Seniorští hráči budou mít opět možnost změřit
své síly v tradičním utkání na tenisových dvorcích tenistového klubu Kostruktiva. Turnaj se
uskuteční 13. září.
Přihlášky budou k dostání v informačních centrech městské části Praha 4 nebo v tenisových
klubech na území městské části Praha 4
od srpna. (red)

Pozvánky

6. ROCNÍK KNIZNÍHO FESTIVALU PRO DETI

Kulturní centrum Novodvorská
18. září 2018 8:30–15:00
19. září 2018 8:30–12:00

A CO PRO TEBE CHYSTÁME?
Besedy se
spisovateli

Dílny

Galina Miklínová, Tomáš Němeček,
Ivona Březinová, Lubomír Kupčík,
Daniela Krolupperová,
Andrea Popprová
Loutkové

divadlo

zvonecek

www.praha4.cz

Poslechneš si
ctec í
babicky

a workshopy
všeho druhu

divadlo
LiStOVáNí.cz
s Lukášem
Hejlíkem

facebook.com/BooknisiMF/

Story–
telling

www
BEHAM.
PRODE
.cz TI
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volby

Informace o volbách do zastupitelstev a senátu
Volby do Zastupitelstva MČ Praha 4 (dále ZMČ
Praha 4), Zastupitelstva hl. m. Prahy (dále
ZHMP) a do Senátu Parlamentu ČR se konají
v pátek 5. října od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 6. října od 8.00 do 14.00 hodin.

8.00–18.00 hodin, úterý a čtvrtek 8.00–12.00
hodin. Právo volit mají ti občané ČR, kteří alespoň
druhý den voleb dosáhnou věku nejméně 18 let,
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Praha 4
a nejsou u nich překážky výkonu volebního práva.

Důležité informace pro voliče
1. V MČ Praha 4 je celkem 132 volebních okrsků
v číselné řadě volební okrsek č. 4001 – č. 4132.

3. Pro státní občany jiných členských států
Evropské unie, kteří jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v MČ Praha 4, je veden dodatek stálého
seznamu voličů. Právo volit do ZMČ Praha 4
a ZHMP mají kromě státních občanů ČR i státní
občané členských států EU za podmínek stejných
jako u občanů ČR a navíc jsou zapsáni v dodatku
stálého seznamu voličů. Do dodatku seznamu
voličů bude volič zapsán pouze na základě
vlastní žádosti. Lhůta pro podání žádosti končí
dne 3. října v 16.00 hodin. Pokud občan členského státu EU tuto žádost nepodá, ve volbách
do ZMČ P 4 a ZHMP nemůže hlasovat. Pokud

2. Nahlížení do seznamu voličů je možné od vyhlášení voleb do 3. října do 16.00 hodin; Úřad MČ
Praha 4, odbor správních agend (dále jen „OSA“),
vede stálý seznam voličů pro voliče, státní občany
ČR, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ
Praha 4. Každý volič si může na OSA pro předložení
OP ověřit, zda je ve stálém seznamu voličů zapsán,
a to přes přepážku „Informace odboru OSA“,
úřední hodiny pro nahlížení: pondělí a středa
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 4
ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND

PŘIHLÁŠKA

pro uchazeče o členství v okrskové volební komisi (dále jen „OVK“)
pro volby do Zastupitelstva MČ Praha 4, Zastupitelstva HMP a do Senátu Parlamentu
České republiky, které se budou konat ve dnech 05. a 06. října 2018
Přihlášku za člena OVK vyplňte čitelně hůlkovým písmem!!!

příjmení

datum narození

jméno (popř. jména)

místo narození

titul

ID datové schránky

adresa trvalého pobytu

PSČ

doručovací adresa (případě, že není shodná s adresou trvalého pobytu)

PSČ

kontaktní telefon (mobil příp. pevná linka)

e-mail

Oblast, ve které byste chtěli pracovat, zakroužkujte:
Braník, Krč, Novodvorská, Nusle, Pankrác, Michle, Podolí, Spořilov, Lhotka, Hodkovičky, Záběhlice příp.
dopište název školy (požadované místo nezaručujeme):
V případě, že budete chtít uplatnit slevu na dani na poplatníka, dostavte se do mzdové účtárny do pěti
pracovních dnů od ukončení prvního, případně druhého kola voleb.
Adresa, místo a kontakt na kancelář mzdové účtárny:

ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 9. patro, č. dveří 927; kontaktní telefon: 261 192 456, 261 192 406.
Svým podpisem:
 stvrzuji v případě mého přijetí účast na 1. zasedání OVK, které se uskuteční v termínu od 10. 09. - 13.09. 2018
(doba zasedání bude cca 120 minut) a současně stvrzuji účast ve 2. kole senátních voleb pokud se 2. kolo
uskuteční
 souhlasím se zpracováním svých osobních údajů, týkajících se účasti v OVK
 akceptuji všechny skutečnosti uvedené na této přihlášce.

V Praze dne:

podpis:

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY NEZNAMENÁ AUTOMATICKÉ ZAŘAZENÍ DO KOMISÍ. NA ZÁKLADĚ
VOLEBNÍHO ZÁKONA MUSÍ BÝT ZOHLEDNĚNY DELEGÁTNÍ LISTINY VOLEBNÍCH STRAN.
O ZAŘAZENÍ DO OVK BUDOU JMENOVANÍ ŽADATELÉ VČAS INFORMOVÁNI. SEZNAM ČLENŮ OVK
A TERMÍNY PRVNÍHO ZASEDÁNÍ OVK BUDOU UVEŘEJNĚNY NA WEBU MČ PRAHA 4 www.praha4.cz.
O NEZAŘAZENÍ DO OVK NEMŮŽE ÚMČ PRAHA 4 ŽADATELE Z TECH. DŮVODŮ INFORMOVAT.
Odměna pro člena OVK je stanovena zákonem. V současné době je připravena ke schválení vyhláška MVČR,
upravující odměny OVK. Informace o výši odměn bude zveřejněna na internetových stránkách www.praha4.cz.

Přihlášku lze podat nejpozději do 05. 09. 2018 (do 16:00 hodin) na ÚMČ Praha 4, Antala Staška
2059/80b (přes přepážku „Informace OSA“) v těchto hodinách:
po, st 08:00 – 18:00
út, čt 08:00 – 12:00
nebo v Informačních centrech ÚMČ Praha 4 nejpozději do 04. 09. 2018 v jejich úředních hodinách
(www.praha4.cz/KONTAKT).

Podmínkou přijetí přihlášky je její kompletnost vč. její přílohy, kterou je kopie OP. Po zákonném ukončení voleb budou
přihlášky vč. přílohy skartovány spolu s ostatními volebními materiály.
© ÚMČ Praha 4, OSA 06/2018
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si však volič podal tuto žádost již v souvislosti
s předchozími volbami a byl do dodatku zapsán,
opakovaně již žádost podávat nemusí. Bližší
informace poskytne D. Militká, tel. 261 192 675.
Žádost o zápis do dodatku seznamu může podat občan jiného státu (EU) vpravo od podatelny
přes přepážku „Informace odboru OSA“.
4. O hlasování do přenosné volební schránky
může volič požádat OSA na tel. 261 192 411,
261 192 124, 261 192 674 do 4. října do 12.00
hodin nebo osobně v informačních centrech
do 2. října do 16.00 hodin nebo ve dnech voleb
příslušnou okrskovou volební komisi (dále jen
„OVK“), která vyšle k voliči své 2 členy s volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky
(telefonní čísla na OVK budou zveřejněna před
volbami na webu MČ Praha 4).

5. Při volbách do ZMČ Praha 4 a ZHMP nelze
volit na voličský průkaz, přičemž volič může
volit pouze ve volebním okrsku určeném podle
místa jeho trvalého pobytu.
6. Souběžně s volbami do ZMČ Praha 4 a ZHMP
budou v MČ Praha 4 probíhat i volby do Senátu
Parlamentu ČR. Jak již bylo výše uvedeno, v MČ
Praha 4 je 132 volebních okrsků a MČ Praha 4 je
pro senátní volby rozdělena na volební obvod č.
20 se sídlem Praha 4, kam spadá 122 volebních
okrsků a zahrnuje území MČ Praha 4 s výjimkou
k.ú.Hodkovičky a k.ú.Lhotka, a volební obvod č.
17 se sídlem Praha 12, kam spadá 10 volebních
okrsků MČ Praha 4, a to k.ú. Hodkovičky a k.ú.
Lhotka. Případné 2. kolo voleb do Senátu PČR
by se konalo ve dnech 12. a 13. října.
7. Hlasování do Senátu PČR probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky, a pokud
volič bude chtít volit na voličský průkaz, může hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby
do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu
je volič přihlášen k trvalému pobytu.
8. O vydání voličského průkazu může volič občan
ČR požádat ode dne vyhlášení voleb, tj. od 31. května, příslušný úřad dle místa TP v našem případě
pouze Úřad MČ Praha 4, odbor správních agend,
Antala Staška 2059/80b (dále jen „OSA“. Podrobné
informace budou zveřejněny na www.praha4.cz.
9. Nábor (vč. přihlášky) členů do okrskových
volebních komisí (pokud nejsou delegováni
volební stranou) je do 5. září do 16.00 hodin.
Přihlášky lze podávat na OSA, vpravo od
podatelny (přes přepážku „Informace odboru
OSA“), tel. 261 192 411, 261 192 644, a v informačních centrech MČ Praha 4 do 4. září.
Podrobné informace budou zveřejněny na internetových stránkách www.praha4.cz
Veškeré důležité informace k volbám získáte na
naší informační lince 261 192 411 nebo 261 192
644 a postupně budou dle aktuálnosti zveřejňovány na webu MČ Praha 4 – www.praha4.cz. (red)
www.praha4.cz

historie

Nuselský most je splněný sen
několika generací architektů

Nuselský most je 485 metrů dlouhý a 26,5 m široký. Foto: TSK hl. m. Praha

V

Nad údolím se pne v průměrné výšce necelých 43 metrů. Foto: TSK hl. m. Praha

Praze máme několik architektonických výzev nebo snů. Patří
mezi ně průkop Letnou, nověji budova československého parlamentu na Letné nebo dostavba Staroměstské radnice. Most přes
Nuselské údolí, který spojuje Prahu 4 s centrem města, patří k těm
splněným.
Potřeba přemostit Nuselské údolí a propojit tak Vinohrady a Pankrác vyvstala s prudkým rozvojem Prahy na konci 19. století. První návrh na most přes
nuselské údolí tak pochází již z roku 1903. Šlo o studii mostu z ocelové
konstrukce od Ing. Marjanka, konstruktéra haly hlavního nádraží. První návrh na most ze železobetonu vypracoval o něco později, v roce 1918, známý
autor mnoha železobetonových staveb Ing. Stanislav Bechyně.

O magistrále se uvažovalo
již za první republiky
Za první republiky se uskutečnilo několik architektonických soutěží. První
z roku 1926 již obsahovala v zadání mít most dvoupodlažní s jedním podlažím pro kolejový provoz, tedy zamýšlenou podzemní dráhu. V této soutěži
se vyskytly i některé až fantaskní návrhy. Například most, kde byl prostor
pod mostovkou mezi mostními oblouky vyplněn vestavěnými obytnými
domy nebo garážemi. Druhá soutěž se konala v roce 1933. V této soutěži se
vedle mostů obloukových objevily i návrhy na mosty trámové. Třetí soutěž
se konala v roce 1938. Vždy byl jako nejlepší oceněn návrh prof. Bechyně.
Řešen zde byl už nejen samotný most, ale i jeho dopravní napojení do ulic
Sokolská a Legerova a stanice podzemní dráhy na pankrácké straně.
Projekční práce neustaly ani za okupace, ještě v letech 1941 a 1942 navrhují vyzvaní němečtí architekti železobetonový most se třemi oblouky, ale
dokonce i celokamenný most.
A ještě poznámka, o nějaké podobě magistrály ze severu a jih, která by
vedla přes most nad Nuselským údolím, uvažovali urbanisté již za první
republiky, za okupace se toto severojižní propojení nazývalo transversálou. Zůstalo však jen u plánů, s postupem války přišel z úsporných
důvodů zákaz staveb.

Tanky jako závaží
Po válce byla nejprve zpracována srovnávací studie všech již zpracovaných návrhů. V závěrečné dvoukolové soutěži z let 1959–1961 byl vybrán
k realizaci návrh autorů Vítka, Sůry a Bucháčka. Zde již je použito předpjatého betonu vyvinutého za války. Konečnou podobu dopracoval známý
PÚDIS (Projektový ústav dopravních a inženýrských staveb) s autory
Michálkem, Kobrem a Hubičkou.
Základní kámen byl slavnostně položen v roce 1965, ale jak už to tenkrát
chodilo, stavět se začalo až o dva roky později.
www.praha4.cz

Nuselské údolí se výstavbou mostu razantně proměnilo. Foto: TSK hl. m. Praha

Při stavbě mostu byla použita technika letmé betonáže. Nejdříve byly
postaveny mostní pilíře, mostní pole byla poté betonována souměrně
od těchto pilířů bez pomocných podpěrných pilířů. Byla to ve své době
zajímavá podívaná, z Vyšehradských šancí se na tuto stavbu o víkendech
chodily dívat davy lidí.
Během stavby musel být vyřešen další problém. Československá vláda
podlehla tlaku sovětského vedení, a tak se projekt původně navrhované podzemní tramvaje změnil na metro se sovětskými vagóny. Jeden
sovětský vagón však váží 35 tun (jako tank) a na to nebyl most navržen.
Dodatečně proto musel být do tubusu mostu vložen rošt roznášející tuto
zvýšenou zátěž. Statické zkoušky mostu byly také divácky atraktivní, zúčastnilo se jich i přes šedesát tanků T-55. Most byl dán do provozu v roce
1973 a ne náhodou obdržel cenu Dopravní stavba století. (red)

Byl most místem zločinu?
V polovině osmdesátých let varovali rodiče své děti, aby nechodily přes tento most. V Praze se rozšířila fáma, že na Nuselském mostě (který se tenkrát
jmenoval most Klementa Gottwalda, ale Pražáci mu stejně říkali Nuselák)
řádí gang shazující z mostu dolů náhodné pěší. Prý se o tom ale nesmí
mluvit, protože tento gang je složen ze synáčků z prominentních rodin
vysokých komunistických papalášů, kteří už z nudy nevědí co by.
Nebyla to pravda. Za fámou stál vysoký počet sebevražd. Než byl v roce
2007 instalován speciální plot, skočilo z tohoto mostu skoro 300 sebevrahů. A protože za socialismu podléhaly údaje o sebevraždách přísnému
utajení (nebylo přece možné přiznat, že si někdo v tom krásném zřízení
vzal život), nikde se o sebevraždě nesmělo psát. Ale nějací zaměstnanci
pohřební služby, záchranáři a lidé bydlící pod mostem se s těmi mrtvými setkali. Tak vznikla fáma.
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Nemáte v důchodu na splácení půjčky?

 Paní Marie si ve svých 55 letech vzala půjčku. Chtěla si
splnit sen o rekonstrukci bytu. Dnes o 10 let později a po
odchodu do důchodu ji zatěžují splátky. Naštěstí objevila Rentu z nemovitosti, která Marii vrátila klid do života.
Když se pustila do rekonstrukce
svého bytu, vůbec nepochybovala, že by to finančně nezvládla.
Práci měla dobrou a sil dostatek.
Nová kuchyň s myčkou a zděná
moderní koupelna namísto nevzhledného umakartového jádra
byly jejím velkým snem.

Marii splátky začaly velice zatěžovat. Najednou neměla příjem jako
před několika lety, kdy ještě pracovala. Každý měsíc vycházela jen
tak tak a její úspory na důchod se
jí krátily. Začala hledat řešení.

Na internetu narazila na nový
finanční produkt pro seniory
Rekonstrukci odhadla na 300 až
Rentu z nemovitosti. Když se
dočetla, že je určen pro lidi nad
400 tisíc korun. Nebyla to malá
investice, ale Marii stála zato. Těši- 60, kteří vlastní nemovitost, ale
la se, jak bude žít v novém, bude potýkají se s nedostatkem peněz,
mít pěknou kuchyň a díky myčce chtěla vědět víc. Zavolala do společnosti FINEMO. CZ, která Rentu
ušetří spoustu času. Marie tehdy
z nemovitosti nabízí. Marie se
požádala o překlenovací úvěr
rychle dozvěděla výhody a nevýze stavebního spoření. Celková
hody produktu, a protože výhody
měsíční splátka pod 4 000 Kč jí
převážily, rozhodla se Rentu z nepřišla jako rozumná a snesitelná.
movitosti uzavřít. Líbilo se jí, že se
Po odchodu do důchodu však
Výhody Renty z nemovitosti:

• získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně)

Chcete vědět víc?

• za života nemusíte nic splácet
a nikdy se nesplácí více než cena
nemovitosti

• Další informace o Rentě z nemovitosti najdete na webu:
www.rentaznemovitosti.cz.
Můžete zde požádat o orientační kalkulaci a seznámit se s příběhy klientů.

• zůstáváte bydlet doma a jste nadále vlastník svého bytu či domu

• Můžete také zavolat
na tel. 233 321 850.

• můžete žít důstojněji a život si
více užívat

• Máme licenci České
národní banky.

nejen zbaví zatěžujících splátek
starého dluhu, ale navíc získá
další peníze k důchodu.
Zajímala se o podrobnosti,
chtěla vědět, jak to celé funguje.
Pochopila, že se jedná o hypotéku, která je jedinečná tím, že ji
za svého života nemusí splácet.
Jednoduše řečeno, Marie část
hodnoty svého bytu promění
v peníze. Během svého života ji
splácení Renty nijak finančně zatěžovat nebude, protože ke splacení dojde teprve po její smrti po
ukončení dědického řízení.

probíhal? Po zajištění odhadu
ceny bytu zástupce společnosti
připravil Marii nabídku. Marie
splatila svoji starou půjčku a ještě
si nechala vyplatit peníze navíc.
Za část z nich si dovybavila svůj
byt a zbytek si ponechala na
účtu jako rezervu na horší časy.
Marie je teď spokojená. Dál vlastní svůj krásný byt, splatila starou
půjčku a nemusí každý měsíc
myslet na to, zda vyjde s důchodem. Renta z nemovitosti Marii
vrátila klid do života.

A jak celý proces uzavření Renty
SC-380793/05

SC-380892/01
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Stomatologické ordinace
a zubní hygiena
Praha 4 - Poliklinika Budějovická
zelená budova 6.patro

Přijímáme
nové pacienty
Smlouvy se zdravotními pojišťovnami
Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4

Telefon: 776 50 59 59
info@stomadent-prague.cz

www.stomadent-prague.cz
SC-380170/06

Nabízíme
k pronájmu prostory
81,22 m2 v přízemí Nuselské
polikliniky, Táborská 325/57,
Praha 4. Prostory lze
využít např. jako prodejnu
zdravotnických potřeb.
Všechny prostory
k nahlédnutí po domluvě
na tel.: 234 091 140, Lenka
Pilsová/správce budovy.
www.medistylpharma.cz
e-mail:pilsova@
medistylpharma.cz
SC-380920-01

SC-380899/01

HERNÍ ZÓNA
OD 3. ČERVENCE
DO 3. ZÁŘÍ
13.00–18.00 hodin

XBOX
TURNAJ
O CENY
OD 2. DO 3. ZÁŘÍ
SC-380299/05

Mytí oken
čištění koberců
a nábytku
www.pvj-group.cz

Tel.: 724 006 275

SC-380056/11

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

Tel.: 724 006 275
SC-380056/12

EXKURZE
ŽIVOT VČEL
Každé úterý od 16:30
na střeše OC.
novodvorska-plaza.klepierre.cz

SC-380825/01

SC-372117/07

SC-380119/06

servis
Společenská rubrika
Dne 3. července se
dožívá požehnaného věku 90 let
Ing. Antonín Kyncl,
rodák ze Svratky na
Vysočině a dlouholetý obyvatel Krče.
Našemu milému
tatínkovi a dědečkovi přejeme všechno
nejlepší, klid, pohodu a hlavně zdraví do dalších
let. Rodina.
Dne 8. července
oslaví krásných
90 let Ladislav Vašek z Braníka, který
věnoval celý život
folklóru a lidovému
tanci.
Vše nejlepší a hlavně
zdraví mu přeje jeho
rodina i kamarádi.
Dne 15. července
oslaví 90 let naše čiperná prababička,
babička a maminka
Božena Ulrichová
z Nuslí.
Hodně zdraví,
spokojenosti a elánu
do dalších let jí přejí
Irča, Jirka, Petra,
Martin, Honza,
Radka, Tomáš, Amálka, Tobíšek, Elinka, Filípek,
Lukášek, Terezka, Kubík a další členové rodiny
i pes Šerif. Všechno nejlepší!

Pražské cyklozvonění bude v září

Další, v pořadí již 12. ročník Pražského cyklozvonění se uskuteční 22. září (10.00–17.00 h.)
v Křižíkově ulici v Karlíně. Z jednotlivých městských částí včetně Prahy 4 budou opět vypraveny organizované společné jízdy za doprovodu
zkušených průvodců a známých osobností.
Jednotlivé pelotony se budou na cestě spojovat
a dorazí do cíle společně. V Karlíně pak bude
v odpoledních hodinách probíhat doprovodný
program. Organizátorem akce je spolek NaKole,
kontaktní osobou Ing. Jitka Vrtalová, tel. 603
432 172, e-mail: jitka.vrtalova@nakole.cz. (red)

Ukončení provozu mobilní kanceláře
Pražská plynárenská ke dni 1. červenci ukončila
návštěvy mobilní obchodní kanceláře v Praze 4.
Zákazníci Pražské plynárenské (PP) v kategorii
Domácnosti a Maloodběr mají možnost si vyřídit
některé záležitosti související s dodávkou zemního
plynu a elektrické energie na vybraných pobočkách České pošty - seznam naleznete na www.
ppas.cz/ceskaposta, nebo v případě potřeby kontaktujte zákaznickou linku 800 134 134 či obchodní kanceláře PP, seznam na www.ppas.cz. (red)
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Individuální počítačové kurzy opět od září
Kurzy pro handicapované a seniory v ulici U Zeleného ptáka v Kunraticích jsou oblíbené pro individuální
přístup lektor/účastník, ale i kvalitou výuky. Přihlásit se na ně můžete nejpozději do konce září a naučíte
se zde základy OS Windows, pokročilou práci s počítačem a balíček programů MS Office 2016. Pro
zájemce o výuku s moderními zařízeními, jako jsou chytré telefony a tablety, jsou připraveny speciální
kurzy. Za celý počítačový kurz zaplatíte zvýhodněnou cenu od 300 do 600 Kč. Dále v počítačovém klubu
pokračuje výuka angličtiny pro pokročilé a probíhají zde různé kulturní akce a vlastní výstavy handicapovaných umělců a seniorů. Aktuálně vystavují senioři z Výtvarného klubu seniorů z Prahy 4.
Novinkou pro tento rok je cvičení vsedě na židli, vhodné pro méně pohyblivé seniory nebo vozíčkáře. Cvičení
s prvky jógy vede zkušená lektorka. Přihlásit se můžete průběžně po celý rok, cena za hodinu cvičení je 50 Kč
Kontakty: PC klub pro zdravotně postižené, U Zeleného ptáka 1158/5, tel.: 271 913 590, 607 534 184,
www.zelenyptak.cz. (red)

Cvičení pro seniory
Prožijte červenec a srpen s radostí a ve skvělé kondici
spolu se Seniorfitnes. Info na www.seniorfitnes.cz.
Kde se cvičí?
Bazén Podolí, Podolská 74
Zdravotní cvičení ve vodě
St 11.50–13.40 hod. (60 Kč)
Cvičitelka: Petra Holubová

Tel.: 608 022 474
E-mail: p.holubova@seniorfitnes.cz
Fitness Action - Štúrova 1284/ 20
Zdravotní cvičení
Čt: 10.00–11.00 hod. (60 Kč)
Cvičitelka: Marie Bulínová
Tel.: 725 748 479
E-mail: mariebulinova@seznam.cz

Zabezpečte si majetek před zloději
Každým rokem s příchodem teplého počasí
opouštějí lidé svá obydlí a odjíždí na dovolenou či chaty a chalupy. Vzhledem k tomu, že
pachatelé se dopouští trestné činnosti v kteroukoliv denní i noční dobu a neváhají se do
některých dočasně opuštěných bytů a domů
vloupat, je třeba z těchto důvodů si svůj majetek vždy řádně zabezpečit.
Důležitá opatření před vloupáním:
• na svou nepřítomnost nikdy zbytečně neupozorňovat a zejména na sociálních sítích
nezveřejňovat kdy, kam a na jak dlouho
odjíždíte
• zbytečně nezanechávat v obydlí větší množství finanční hotovosti, šperky, nezanechávat PIN
u platební karty, pokud ano, tak uložit do trezoru
• neuváženě neupozorňovat na své majetkové poměry
• na schránky a domovní zvonky uvádět příjmení v množném čísle a bez titulů
• o svém odjezdu informovat pouze příbuzné a případně sousedy, kteří vám budou vybírat poštovní schránku
Pokud se přesto stanete obětí trestného činu a po návratu domů zjistíte, že se vám někdo vloupal do
obydlí, snažte se dodržet tato doporučení:
• pokud zjistíte, že k vloupání došlo, do bytu nebo domu nevstupujte, zavolejte Policii ČR a vyčkejte do jejího příjezdu
• když už do objektu vstoupíte, například uzavřít okna v nepříznivém počasí, nechť vstoupí pouze
jeden člen rodiny, na nic nesahá a vrátí se zpět
• nepořádek v bytě nebo domě v žádném případě před příjezdem policistů neuklízejte
• nesahejte na věci, o kterých víte, že nejsou na svém místě a po vás je musel mít v ruce pouze
pachatel, mohlo by dojít k znehodnocení nebo poškození daktyloskopických stop
• na prohlídku bytu a domu a zjištění, co vám bylo odcizeno nebo poškozeno, bude čas, až svou práci
dokončí kriminalistický technik a bude ukončeno ohledání místa činu. Kvalitní vyhledání a zajištění
stop a jejich vyhodnocení je mnohdy jediným důkazem, že na místě byla konkrétní osoba.
Zdroj: PČR
Ilustrační foto: PČR

Pomozte zmapovat vlaštovky
V letošním a příštím roce proběhne mapování hnízdišť a nocovišť vlaštovky obecné na území Prahy.
Pokud chcete přispět svým pozorováním, můžete údaje zadat do databáze pozorování ptáků České
společnosti ornitologické birds.cz/avif/, nebo zasílat na e-mail prazske.vlastovky@seznam.cz.
U každého hnízdiště je důležité uvést počet hnízdících párů a typ prostředí (chov koní, průmyslová
hala atd.). V případě nocovišť je důležité pokusit se odhadnout počet nocujících vlaštovek. (red)
www.praha4.cz
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Vítání občánků
V květnu a červnu byli přivítáni starostou
Petrem Štěpánkem a místostarostkou Ivou
Kotvovou (oba Trojkoalice/Zelení) noví občánci
Prahy 4. Děkujeme za krásná vystoupení mateřské škole Sdružení, Matěchova, 4 Pastelky,
Voráčkova a Plamínkové a příjemnou spolupráci
studentům střední školy Kavčí hory.
V pátek 4. května byli přivítáni: Oliver Žídek,
Matěj Skalický, Amálie Janderová, Emma
Buláková, Kryštof Proksch, Tobiáš Trsek, Rudolf
Hampl a Anna Čapková.
V úterý 15. května byli přivítáni: Kryštof, Oliver
a Mikuláš Pažinovi, Eliška Bečan, Jolana Čiháková,
Anna Marková, Bertram Josef Dědik, Emilie Erika
Krajňáková, Bedřich Mišurec a Tereza Caldová.
Ve středu 16. května byli přivítáni: Kristýna
Starcová, Jindřich Němec, Mia Schindlerová,
Matouš Porcal, Filip Uhlíř, Izabela Angie Kaplanová, Patrik Koza, Amálie Vetešníková, Vojtěch
Kubíček, Rosalia Nosková, Johana Najfusová, Jakub Kněz, Marek Karafiát a Oldřich Spálenský.
V pátek 18. května byli přivítáni: Marek Ungr,
Nela Ungrová, Henry James Myers, David Vítek,
Matouš Foglar, Zuzana Culková, Ema Antoniová,
Jindřich Maryška, Marianna Pavlata, Jaroslav
Nisler, Jindřich Poskočil a Josef Vaněk.
V úterý 29. května byli přivítáni: Anna Kosová,
Sofie Schützová, Emma Hrabáková, Matěj Kolář,
Ondřej Pajer, Dominik Pokorný, Veronika Topičová, Matěj Novotný, Ada Bancelová, Helena
Tomíčková, Sára Mlynárová, Viktor Metzker,
Filip Slovák, Jaromír Votruba, Karolína Bartoňová, Evelyn Hercegová, Jakub Zerzánek, Julie
Kocourková a Vojtěch Kořínek.
Ve středu 30. května byli přivítáni: Karla
Kutláková, Vanesa Marie Zachová, Oliver
Kozel, Gabriela Lanzendörferová, Matyáš Kádě,
Nela Halbhuberová, Mariana Mňuková, Ondřej
Bartůněk, Dominik Husák, Filip Vorlíček, Zita
Červenková, Sofie Anna Petrová, Václav Jerhot
a Ida Křížová.
V úterý 12. června byli přivítáni: Lukáš Vojtíšek, Richard Svoboda, Julie Kostolná, Lilien
Nigrin, Adina Novotná, Matyáš Slaboch, David
Maroušek, Laura Chrastilová, Dorota Hrušovská,
Valérie Volfová, Tadeáš Tichý, Mikuláš Pivec,
Lucie Suchá, Sofie Franková, Natálie Ramešová,
Bára Janurová, Jasmine Ella Frederick, Anna
Vinecká, Ondřej Jahoda, Petr Kučeřík, Josef
Maximus Blüml a Oliver Klofáč. (red)

Sběr nebezpečného odpadu
Trasa A
po-pá
15:00-15:20
15:30-15:50
16:00-16:20
16:40-17:00
17:10-17:30
17:40-18:00
18:10-18:30
18:40-19:00

27. 7. - st křižovatka ul. Čestmírova x Mečislavova
křižovatka ul. Jivenská x Adamovská
ul. Družstevní Ochoz č.1153/11
ul. Baarova č. 360/24 (u školy)
křižovatka ul. Na Záhonech č. 1167/3 x Mezipolí
Roztylské nám. č. 369/32
Jižní nám. č. 970/9
křižovatka ul. Hlavní x Na Chodovci č. 2880/59

Trasa B
po-pá
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

26. 7. - čt Nedvědovo nám. č. 140/13 (u školy)
křižovatka ul. Na Klaudiánce x U Podolského hřbitova
křižovatka ul. Na Vrstvách x V Rovinách
křižovatka ul. Dvorecká č.1162/2a x Jeremenkova (parkoviště)
křižovatka ul. Milevská x Horáčkova (parkoviště u Normy)
ul. Plamínkové – u garáží (naproti Pujmanové č. 1546/40)
křižovatka ul. Za Zelenou liškou č. 953/1 x Senožacká
ul. Jihlavská č. 611/18 (parkoviště u prodejny GATO)

Trasa C
po-pá
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

3. 7. - út křižovatka ul. Za Skalkou č. 1593/3 x Kovriginova
15. 8. - st ul. Zelený pruh č.1221/28
ul. Ke Krči č. 517/32 (u Dominikánského dvora - Penny Market)
křižovatka ul. Na Zemance č. 1706/5 x Na Usedlosti
křižovatka ul. Dolnokrčská č. 1966/54 x Na Staré vinici
křižovatka ul. Krčská x Tilschové č. 1082/2
křižovatka ul. U Krčské vodárny x U Habrovky
křižovatka ul. Hornokrčská x Rodvinovská

Trasa D
po-pá
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

3. 7. - út ul. Jitřní č. 185/6 (u školy)
16. 8. - čt křižovatka ul. Havlovického x Vítovcova č. 268/28 (u garáží)
křižovatka ul. Skaláků x Mikuleckého
ul. Novodvorská č. 418/145
křižovatka ul. Na Větrově x U Lesa
křižovatka ul. Višňová x Nad Havlem
křižovatka ul. Štúrova x V Štíhlách (v blízkosti křižovatky)
křižovatka ul. Pasteurova x Trnková

Trasa E
po-pá
8:00-8:20
8:40-9:00
9:30-9:50
10:10-10:30
10:50-11:10
11:30-11:50
12:00-12:20

15. 8. – st Roztylské nám. u č. 369/32
ul. Baarova č. 360/24 (u školy)
křižovatka ul. Na Vrstvách x V Rovinách
křižovatka ul. Krčská x Tilschové č. 1082/2
křižovatka ul. Znojemská x Přímětická
křižovatka ul. Štúrova x V Štíhlách (v blízkosti křižovatky)
ul. Jitřní č. 185/6 (u školy)

Práce
ZŠ Poláčkova přijme učitele/ku na 1. stup., na
2. stup. s aprobací Aj, Hv, Př. Nabídky s životopisem zasílejte na e-mail: liparova@zspolackova.cz,
případně na tel. 774 462 193.
Finanční úřad pro hlavní město Prahu –
Územní pracoviště pro Prahu 4, se sídlem
Praha 4, Budějovická 409/1 hledá na pozici
odborný referent/vrchní rada v oboru služby
„Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění“ pracovníky s vyšším odborným vzděláním
s maturitou (nebo bakalářský, magisterský
www.praha4.cz

studijní program nejlépe ekonomického směru), zdravotní způsobilost, bezúhonnost. Profesní životopis zasílejte kontaktní osobě: Petra
Plevová, sekretariát ředitele sekce, e-mail:
petra.plevova@fs.mfcr.cz, tel.: 234 689 304.
Gymnázium Na Vítězné pláni přijme pomocnou sílu do školní kuchyně. Praxe vítána.
Informace na tel.: 775 577 668.
ZŠ Na Planině 1393 hledá do nově zrekonstruované kuchyně kuchaře/ku na HPP. Pracovní
doba po–pá 6.00–14.30 h., nástup možný ihned

nebo po dohodě. Požadavky: vyučení v oboru
nebo zaučení, praxe ve školní jídelně výhodou.
Informace na tel. 220 104 428,
607 245 528. (red)

Kdy budou kontejnery?

V červenci a v srpnu nebudou přistavovány
kontejnery na objemný odpad, v ulicích je
najdete opět v září. V říjnu a v listopadu budou
přistavovány i kontejnery na bioodpad. (red)
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na konec

3 otázky pro
Blíží se letní období,
ve kterém umělci často pořádají
výstavy. Můžeme se
těšit i nějakou vaši
vernisáž?
Já jsem měla vloni
krásnou výstavu k 75.
narozeninám v Českém
Krumlově, kterou jsem
ani nemohla zahájit,
protože jsem absolvovala chemoterapii a operaci. Nyní jsem snad už
relativně v pořádku, ale na další výstavu si budete
zřejmě muset počkat čtyři roky do mých 80. narozenin. Doufám, že i se mnou. Hledám teď vhodné
prostory asi na sto obrazů, ale jsou neprodejné.
Takové to moje MUZEUM ÚSMĚVŮ S.R.O na rok
2022. Info na www.srncova.cz.
V Praze 4 bydlíte již desítky let. Je pro vás
stále tím nejlepším místem k životu?

Emmu Srncovou, výtvarnici
a čestnou občanku MČ Praha 4

V krásné lipové aleji v ulici Nad Havlem, kudy
jezdil navštěvovat prezident Masaryk svého přítele Antala Staška a jeho syna Ivana Olbrachta,
žiji už skoro 50 let. Miluji to tady, lípy zrovna
kvetou a já mám o ně strach, doufám, že jsou
památkově chráněné a nezasáhne je zběsilá činnost developerů v okolí. Byla jsem vlastně doma
téměř dva roky a v mé nemoci mi hodné pomáhalo právě okolí se zelení a řvoucími ptáky.
Právě před vilou Antala Staška, která je krásně
opravená, by snad mohl vzniknout parčík pro
setkávání dětí a dospělých. Byla by to krásná
oáza před skleněnou džunglí, která vznikne
kolem stanice metra Nemocnice Krč.
Jaké jsou vaše plány na prázdninové měsíce?
Po dlouhé době odjíždím na čas na Šumavu, kde
mne „adoptovala“ jedna rozvětvená rodina, která se o „babičku“ už několik let mateřsky stará.
A tak se jedu se svým psím miláčkem Pupinkou
nechat rozmazlovat a zase nabírat novou sílu…
Přeji vám všem krásné léto. (md)

Soutěž
SOUTĚŽTE
A VYHRAJTE knihu
Kniha Úsměvy
i vrásky Standy Procházky mapuje život a uměleckou
činnost zpěváka
Stanislava Procházky, stálice na nebi
české dechovky. Byl
pro mnohé idolem
a celý život zpíval
s našimi špičkovými orchestry, jak tanečními, tak
i dechovými. Nahrál přes 350 zvukových nosičů
a stal se dobrým přítelem Karla Gotta, u jehož profesionálních zpěváckých začátků v roce 1958 stál.
Autor knihy Milan Koukal, který exkluzivně pouze
výhercům z Tučňáka vepsal do publikace osobní
věnování, mapuje celý zpěvákům život a odhaluje
nejedno jeho tajemství.
Soutěžní otázka:
Ve kterém městě se Stanislav Procházka narodil?
a) Praha
b) Most
c) Hořice
Odpovědi zasílejte na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz do 12. 8. 2018. Knihu získá pět výherců/
výherkyň.
Výherci z červnového čísla: (správná odpověď A Neprakta): Jiří Sysel, Karolína Máderová, Eliška Habadějová, Irena Němcová a Kristýna Svítilová.
Gratulujeme!

Zažijte své město jinak

Den dětí s Prahou 4 jste si užili
Městská část Praha 4 připravila odpoledne plné
zábavy a legrace v areálu Vltavanů 229 i na
přilehlé louce u Vltavy. Z programu si mohl vybrat
opravdu každý, v nabídce byly jízda na konících,
skákání v hradu, projížďka na kánoi, výroba originálních tašek z nepoužívaných bannerů, skákání
přes gumu, balonkáři, výuka angličtiny i znakové
řeči a mnoho soutěžních stanovišť. Rozpustilí

klauni bavili děti i rodiče, ale největší úspěch měl
jak kreslíř Adolf Dudek, tak samozřejmě Michal
Nesvadba s Františkem. Na pódiu přivítal Michala
starosta městské části Praha 4 Petr Štěpánek (Trojkoalice/Zelení), pod jehož záštitou se akce konala,
za obrovského nadšeného jekotu dětí. Losování
vítězů soutěže už byla jen pomyslná třešnička na
dortu báječného odpoledne. (red)
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V září se na mnoha místech v Praze 4 budou
již počtvrté konat sousedské slavnosti Zažít
město jinak. Tentokrát ožije celkem dvanáct
míst po celé čtyřce. V obvykle rušných
městských ulicích plných parkujících aut, ve
vilových čtvrtích i mezi paneláky si místní lidé udělají radost a užijí si krásný, ale
hlavně jejich vlastní den. Připraví si program
dle libosti, hry pro děti, přinesou dobré jídlo.
Akce se koná hlavně díky nadšení místních
obyvatel a jejich dobrovolnické aktivitě,
městská část opět pomůže se záborem a propagací.
Slavnosti se konají v sobotu 15. září, ale pozor,
do Krče k Modrému pavilonu vás místní na
cvičení i grilování zvou už 7. září od 15.00 hod.
a do Braníka na tradiční festival Braník sobě
8. září. Pokud se chcete zapojit, ozvěte se místním
organizátorům, kontakt rádi zprostředkujeme,
napište na adela.gjuricova@praha4.cz. Podrobný
program najdete v zářijovém Tučňáku. (red)
Kontakty na redakci a inzerci
Šéfredaktor:
Martin Dudek,
tel.: 774 820 075
e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz
Inzertní manažer:
Renáta Čížková,
tel.: 777 114 473
e-mail: renata.cizkova@ceskydomov.cz
Písemné připomínky, názory a podněty: Tučňák,
Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 – Strašnice.
Podmínky inzerce a termíny vydání:
www.ceskydomov.cz
Uzávěrka zářijového čísla je 15. srpna 2018.
www.praha4.cz

inzerce
KOŽNÍ AMBULANCE
V BRANÍKU PRO DOSPĚLÉ I DĚTI
Krátká objednací doba, péče hrazená ze zdravotního pojištění
a příjem pacientů i bez doporučení od praktického lékaře!
• Léčba kožních onemocnění, znamének, pih • Léčba onemocnění nehtů a vlasů
• Lymfologická péče a kosmetické
a bradavic
poradenství
• Léčba oparů a akné

Tel. pro objednání 604 120 223, mezi 9 a 13 hod.
Vždy je třeba se předem objednat!

LETNÍ AKCE - MIKROJEHLIČKOVÁNÍ
pro podporu
tvorby kolagenu
Stepan-Mollay_44x30 5.2.2014 11:

Výhodný balíček: 3 ošetření v ceně jen 5.000 Kč. Lékařský dům, Jílovská 14a, Praha 4, 1. patro.

Vagenknecht_44x30 5.2.2014 10:56
www.dermalink.cz
SC-380240/02

Malířství
Lakýrnictví

Madla na zábradlí
Podlahy - Zednictví

Jílovská 426/27 Praha 4, Lhotka
www.balkap.cz
tel. 777 70 80 35
tel. 777 70 80 34

Š+M

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

F i rm

a

Lakýrnické práce lze provést i v dílně.
Štukování stěn a pokládka podlah.
Rozpočty a konzultace zdarma!

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

SC-372118/07

MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
VČETNĚ ÚKLIDU

lakýrnické práce lze provést i v dílně

www.siml.cz

ZEDNICKÉ
OBKLADAČSKÉ
PRÁCE

241 493 633, 222 941 998, 603 501 166
NAD LESNÍM DIVADLEM 1354, PRAHA 4

SC-380173/06

MASÉRKA DO DOMU
regenerační masáže
odstraňující únavu
šetřím váš čas i peníze
Marcela Krejzová
603 440 480

Osobní cenová kalkulace
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

Výměny wc, baterií, opravy,
rozvody vody a topení

REKONSTRUKCE KOUPELEN A BYTŮ
Stavební práce včetně elektra a vody
do 10 dnů včetně úklidu

☛

☛

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

SC-380300/03

SC-380084/06

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

INSTALATÉRSTVÍ (bez paušálu za příjezd)

Tomáš Munzar

SC-380298/05

VÝKUP AUTOMOBILŮ
VŠECH ZNAČEK
ZA HOTOVÉ

Instalatér

608 554 617
INSTALATÉRSKÉ SLUŽBY
OPRAVY, MONTÁŽE,
REKONSTRUKCE
SC-380090/06

SC-372095/07

SC-332422/02

23 let jsme tu s Vámi

SC-332421/02

BALKAP, s.r.o.

na stavu a stáří nezáleží!

Tel.: 604 868 055

SC-380003/18

Centrum bolesti zad

Poliklinika Comfort Care – Spolehlivý partner pro vaše zdraví
PŘIJÍMÁME
NOVÉ PACIENTY

Poliklinika Comfort Care otevírá od 1. 6. 2018 Centrum
bolesti zad. Pacientům trpícím obtížemi s bolestí zad
bude k dispozici vysoce specializovaný tým, složený
z odborníků Fakultní nemocnice v Motole. Centrum bude
pokrývat komplexní péči o nemocné s onemocněním
páteře od stanovení diagnózy až po operační léčbu.

Centrum spolupracuje s rehabilitačními centry a fakultními
nemocnicemi. Pacienti se mohou objednávat sami bez
doporučení obvodního lékaře. V rámci centra ošetříme
všechny diagnózy v rámci odborností neurologie,
neurochirurgie a rehabilitační medicína. Péče je hrazena
ze zdravotního pojištění.

POLIKLINIKA COMFORT CARE
Kloknerova 1245/1, Praha 11 (budova MediCentrum Praha)
MHD autobusová zastávka Dědinova
Pro více informací nebo objednání volejte 224 826 573 či 606 064 864 nebo pište na email recepce@comfortcare.cz
SC-380922/01

přednáškový cyklus

9. 7.
Po

SVITKY OD MRTVÉHO MOŘE

16. 7.

BUDE KONEC SVĚTA?

Proč je Bible výjimečná?

Po

Přednášejí studenti a absolventi
středních a vysokých škol.

10. 7.

POZNEJTE BUDOUCNOST

17. 7.

BYZNYS A VÍRA

Po-Pá

11. 7.

PROČ JE TOLIK UTRPENÍ?

18. 7.

NÁVRAT KRÁLE

12. 7.

OSOBNOST, KTERÁ ZMĚNILA SVĚT

19. 7.

CO MĚ ČEKÁ PO SMRTI?

13. 7.

ZÍSKAT ŽIVOT – NAVŽDY

20. 7.

NUDÍ VÁS PRAVIDLA?

9. – 27. 7. 2018
18:30 hod.

Út
St

Čt

Pá

Dějiny napsané dopředu
Kdo za to může?
Kdo je Ježíš?

Nabídka nejen pro vyvolené

Út
St

Čt

Pá

23. 7.

Z budoucnosti obavy mít nemusíme

Po

Životní příběh Radima Passera

24. 7.

DOKONALÝ PODVOD

25. 7.

OPRAVDU SPRAVEDLNOST ZVÍTĚZÍ?

26. 7.

JAK ZAČÍT NOVÝ ŽIVOT

27. 7.

TO NEJLEPŠÍ TEPRVE PŘIJDE

Út

Kdy a jak přijde Ježíš znovu?

St

Nebe, peklo, spánek nebo nic?

Čt

Desatero – deset rad do života

NEZAPOMNĚLI JSTE ODPOČÍVAT?

Jedinečnost týdenního cyklu

Pá

Temná stránka spiritismu a okultismu
Kdy přijde její čas?

Význam biblického křtu

Co Bůh připravuje na konec?

SC BETHANY | Za Brumlovkou 4, PRAHA 4 | www.spolecenskecentrum.cz

Životní příběh

a

Radima PASSERA

17. 7. 2018 | 18:30 hod.
SC BETHANY | Za Brumlovkou 4, PRAHA 4

www.spolecenskecentrum.cz

¤ B ible

ZVEME VÁS NA UNIKÁTNÍ PUTOVNÍ VÝSTAVU

včera,dnes a zítra
www.vystavabible.cz

Po – Pá 10. - 26.

7. 2018 | 11: 00 – 19: 00 hod.

SPOLEČENSKÉ CENTRUM BETHANY | Za Brumlovkou 4, PRAHA 4

Kluby ZDRAVÍ
So 15. 9.

TAJEMSTVÍ ÚSPĚCHU V EMOČNÍ INTELIGENCI | 14:30 hod.
Roman Uhrin, ředitel Centra zdraví EDEN

|
So13.10. TLOUSTNU SI, ANI NEVÍM JAK 14:30 hod.

SC BETHANY, Za Brumlovkou 4, PRAHA 4
Další informace na tel.: 775 789 029

Út 27.11.

NEDOSTATEK VITAMINU D | 17:00 hod.
strašák nebo skutečná hrozba?

MUDr. Klára Bořecká, primářka odd. klin. biochemie
Thomayerovy nemocnice

Tomáš Kašpar, autor knihy – Krutá hra o tvé zdraví a dalších

nskecentrum.cz

ece
www.spol

SC-380854/01

