**TU‰ĹçK-0914-pa22 22.8.2014 9:48 Str‡nka 1

**TU‰ĹçK-0914-pa22 22.8.2014 9:42 Str‡nka 2

INZERCE

SC-340303/01

STRANA 2

**TU‰ĹçK-0914-pa22 22.8.2014 13:56 Str‡nka 3

slovostarosty
V září si připomínáme teroristický útok na
budovy Světového obchodního centra, takzvaná
newyorská dvojčata. Od onoho tragického okamžiku uplynulo třináct let, ale svět se za tu dobu
nestal bezpečnějším místem. I když v naší části
světa a Evropy žijeme v klidu a míru, není mír
a bezpečí takovou samozřejmostí, jak by se
na první pohled mohlo zdát. Připomnělo nám to
docela nedávno sestřelení civilního dopravního
letadla nad Ukrajinou a připomněla nám to
i smrt našich vojáků v Afghánistánu.

Vážení čtenáři,
vážení spoluobčané,
vítám vás po prázdninách zpět u četby oblíbeného Tučňáka a věřím, že jste prožili krásné léto.
Po prázdninové přestávce se znovu setkáváme
u informací z naší městské části.

Já osobně si velmi vážím práce, kterou naši vojáci odvádějí na mírových misích v neklidných
a nebezpečných částech světa, a oceňuji jejich
statečnost a odvahu. Rada naší městské části
odeslala prostřednictvím Ministerstva obrany
ČR kondolenci pozůstalým po našich obětech
v Afghánistánu. Je nám líto každého zmařeného
lidského života, a proto odsuzujeme jakékoli
formy násilí, které nahrazují politická jednání
a politická řešení.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám
poděkoval za důvěru, kterou mi řada z vás
projevila v průzkumu společnosti SANEP. Velmi
mne potěšilo, že si respondenti průzkumu přáli,
abych zůstal po podzimních komunálních

volbách nadále ve funkci – toho si opravdu velmi
vážím. Jsem rád, že mi věříte, jsem rád, že se mi
podařilo vás přesvědčit, že ve funkci starosty pracuji ve vašem zájmu. Je to pro mne příjemný pocit, ale především závazek do budoucna.
Dovolte mi pozvat vás na některé akce naší
městské části. V září se opět sejdeme na tradičním Svatováclavském velebení. Tato oblíbená
a tradiční akce se uskuteční v sobotu 27. září
od 11.00 hodin v parku Na Jezerce. Pro všechny
milovníky běhání, začátečníky i pokročilé, připravujeme na 10. září běžecké odpoledne nazvané Běžecký happening. Ve Žlutých lázních vám
odborníci poradí, jak a v čem běhat, jak vybírat
vhodné běžecké trasy, a dozvíte se, jak s běháním začínaly některé slavné osobnosti.
Na závěr bych rád popřál prvňáčkům, kteří letos
poprvé usednou do školních lavic, aby se jim
ve škole líbilo, učili se rádi a dobře, a zamilovali
si také tělocvik, pohyb a sport. Ten učí čestnému
zápolení, nejen vyhrávat, ale také přijmout porážku od soupeře, který byl momentálně o něco
lepší.
Pavel Caldr,
starosta městské části Praha 4
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Říjnové komunální volby udělají pomyslnou tečku za čtyřletou prací současného vedení naší radnice. Co se tedy za
uplynulých 48 měsíců povedlo, co je ještě potřeba zlepšit
a kde Prahu 4 „tlačí pata“, to přibližuje z hlediska svých
kompetencí 1. zástupce starosty Jiří Bodenlos (ČSSD).
Městská část Praha 4 vyjádřila nesouhlas s umístěním
nového logistického areálu v Praze 11. Hlavním důvodem
je obava z velkého nárůstu dopravy a zhoršení životního
prostředí v oblasti Spořilova. Nové Pražské stavební
předpisy měly lidem ulehčit život, ale zdá se, že v některých oblastech spíše vzbuzují nejistotu. Příprava metropolitního plánu nabírá zpoždění. Dům pro seniory
Hudečkova je jistě potřebná věc. Přesto se našli občané,
kteří jeho výstavbu blokují. Z jakého důvodu?

6

Praha 4 preferuje trasu metra D z náměstí Míru do
Písnice. V současné době budované Relaxační centrum
Kosmos hledá budoucího provozovatele. A vysokorychlostní „wifina“ pokryla nejen celou budovu Úřadu MČ
Praha 4, ale brzy ji mohou využívat i návštěvníci parku
Družby.

7

Praha 4 díky svým inovativním projektům určuje směr
rodinné politiky v hlavním městě. Rozpočet městské
části na rok 2014 prochází neustálými úpravami.
Část naplánovaných akcí se například z nezaviněných
důvodů neuskuteční. Kam pak putují finance?

8/9

Naše městská část udělila další čestná občanství
šesti osobnostem, které jsou spjaty s Prahou 4.
Přinášíme jejich stručné životní a profesní profily.

10

Komunální volby jsou již za dveřmi. Kdo může volit
a kde najdete sídla jednotlivých volebních okrsků?
MČ Praha 4 podniká kroky k převzetí tepelného
hospodaření od společnosti 4-Energetická zpět
pod městskou část. Park Družby obohatí nové atrakce.

11

MČ Praha 4 finančně přispívá dětem ze sociálně slabých
rodin na pobyt na výchovných letních táborech.
Problémový objekt bývalé ubytovny ve spořilovské ulici
Žilinská, útočiště narkomanů a bezdomovců, zmizí
z povrchu zemského. Pražský magistrát povoluje stavbu
viladomu Hodkovičky, Praha 4 s rozhodnutím nesouhlasí.

12

Dlouholetý obyvatel Prahy 4, podnikatel Zbyněk Passer,
se rozhodl vstoupit do volebního ringu a v dresu hnutí
Pro Prahu kandidovat na post pražského primátora.
Jaké má cíle?

ZASTUPITELÉ SE SEJDOU V NUSLÍCH
Další zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4
se uskuteční ve středu 27. srpna od 10 hod.
v historickém sále Nuselské radnice.
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rozhovorzradnice
„SPOŘILOVSKOU MUSÍME ZASTŘEŠIT, PROTOŽE
DOSTAVBA OKRUHU JE V NEDOHLEDNU,“
říká 1. zástupce starosty Jiří Bodenlos.

Jiří Bodenlos,
1. zástupce starosty

Říjnové komunální volby udělají pomyslnou tečku za čtyřletou prací současného vedení naší radnice. Jak se za tu dobu
naše Praha 4 změnila, co se za uplynulých 48 měsíců povedlo a co je ještě potřeba zlepšit? To představuje z hlediska
svých kompetencí 1. zástupce starosty Jiří Bodenlos (ČSSD).

Doprava je nepochybně velkým tématem celé
Prahy 4. Negativním synonymem se pak stala
Spořilovská, úpící pod proudy kamionů…
Současný stav na Spořilově považuji za zločin
vůči místním obyvatelům. Magistrátní rozhodnutí o přesměrování těžké automobilové dopravy na Spořilov bylo pro celou Prahu 4 skutečně
zlým snem. Čtyři roky se snažíme místním
občanům pomoci a po mnoha vyjednáváních
jsme dosáhli alespoň částečné nápravy. U Jižní
spojky se staví protihluková stěna, Spořilovská
je obklopena mobilními protihlukovými
stěnami a desítky kamionů jsou díky
námi iniciované opravě mostu u Kačerova odkloněny kolem Spořilova. To vše
ale není ideální řešení, tím je dostavba
silničního okruhu. Kdy to ovšem bude,
to si nikdo netroufne říci. Proto také
prosazujeme v rámci prodloužení tramvajové tratě do Prahy 11 těžké zastřešení Spořilovské, protože i po odklonění
kamionů ze Spořilova bude Spořilovskou denně projíždět oběma směry
až 50 000 vozidel.

Jak jste spokojen se stavem vozovek?
Spokojen být nemohu, a to i přesto, že se
nám podařilo ve spolupráci s Technickou správou komunikací (TSK) zrekonstruovat dva hlavní tahy – Michelskou a Jeremenkovu. Chtěli
jsme po TSK opravy i dalších ulic, ale TSK nemá
na všechny opravy dostatek peněz. Takže jsem
rád, že se něco podařilo, k dokonalosti je to ale
daleko. Naopak se zásadním způsobem změnil
systém opravy chodníků oproti tomu, co jsme
doposud požadovali. Síťaři měli za povinnost

ným pro mladé páry, rekonstrukcí prošla Novodvorská ubytovna, hned vedle ní vzniká
Relaxační centrum Kosmos a bývalé radniční
prostory v domech v Táborské ulici se předělávají na byty.
Poslední velkou skupinou investicí je náš
bytový fond. Bytové domy procházejí regenerací, která se většinou týká střechy, oken a sklepních prostor. Jen pro představu, letos do našich
bytových objektů investujeme přes 53 milionů
korun.
Miliony korun se určitě do rozpočtu nezískávají snadno. Má Praha 4 nějakou možnost,
jak si – lidově řečeno – přivydělat?
Jsem přesvědčen, že taková cesta existuje.
Praha 4 by měla při svých investicích myslet
i na částečnou návratnost financí, aby mohla
pokrýt jiné výdaje. Dám příklad – velice se mi
líbí projekt kryté haly ZŠ Plamínkové. Ta je
prioritně určena pro školáky, ale
Foto: archiv
v odpoledních hodinách je sportoviště komerčně pronajímáno. A získané finance bychom mohli použít
například na zeleň. Nedávno jsme
chtěli vysázet v pásech zeleně
cibuloviny, ale rozpočtovou částku
250 000 korun jsme v provozních
výdajích nemohli uvolnit. Praha 4
proto musí nějaké finance generovat
a nespoléhat se jen na dotace.

Co nevidět tu máme podzim a spadané listí vzápětí vystřídají sněhové
vločky. Jak je naše městská část
Navíc Spořilovské může významně
připravena na úklidy veřejných
přitížit výstavba nového obchodního
JANA RŮŽIČKOVÁ z občanského sdružení SOS Spořilov a 1. zástupce starokomunikací?
centra Globus, které se připravuje
sty Jiří Bodenlos pravidelně diskutují o situaci na Spořilově.
v Praze 11...
Plocha městské části je rozdělena
opravit rozkopaný chodník v plné šíři, ale vinou mezi Prahu 4 a magistrátní TSK, která má uklíTaké jsme se proti této výstavbě tvrdě postazměn nyní mohou „zalátat“ jen vzniklý výkop.
zet většinu chodníků. Že se to tak často neděje,
vili! Další automobilový nápor by Spořilovští již
všichni víme, ale občanovi se to těžko vysvětlunemuseli vydržet.
Vznikají tím nerovnosti, na které si pak chodci
je. Musím konstatovat, že většinou najdeme
stěžují.
společnou řeč se soukromníky a po naší výzvě
S dopravou souvisí i parkovací zóny.
si plochu uklidí. Pro ostatní případy máme
Kdy budou v Praze 4 zavedeny?
Každoročně vydává Praha 4 desítky milionů
na zimu nasmlouvané úklidové firmy. Přijde-li
korun na investice. Kam nejčastěji za poslední
Jak pravidelní čtenáři Tučňáka ví, měli jsme
kalamita, počítáme v rozpočtu s výdajem na
připravenou ucelenou parkovací koncepci, která čtyři roky směřovaly?
mimořádnou událost, ale upřímně si přeji, aby
se měla spustit na podzim loňského roku. JejíNejrozsáhlejší investice lze rozdělit do tří
byla zima mírná. Jen odklízení sněhu vysává
mu zavedení nám zabránil pražský magistrát,
kategorií. Tou první je školství, tedy naše záz naší obecní pokladny velké sumy, které bykterý přišel s vlastním pilotním projektem.
kladní a mateřské školy. Staví se nová dětská
chom mohli použít v jiných oblastech.
Ten byl ale naprosto nesystémový. Kdy budou
hřiště a sportoviště, rekonstruují se stávající,
parkovací zóny i v Praze 4, to rozhodne až nové
školy získávají nové kuchyně a vnitřní vybavení.
(md)
vedení hlavního města.
Například ZŠ Křesomyslova má nová okna
a fasádu. Nyní chystáme velkou rekonstrukci
ZŠ Nedvědovo náměstí. Díky získaným dotacím
S ohledem na nedostatek parkovacích míst zaZa uplynulé čtyři roky (za letošní rok je započítán plán)
čaly v naší městské části přibývat jednosměrné z evropských fondů dojde také k zateplení
MČ Praha 4 investovala následující částky.
budov MŠ 4pastelky, ZŠ Na Chodovci a Plamínulice. Setkaly se s ohlasem?
Většinou ano, protože se úpravou dopravního kové a MŠ Trojlístek.
Opravy základních a mateřských škol: 163 797 480 Kč
Druhou kategorií je životního prostředí. Norežimu zvýšil počet parkovacích míst. Za uplyOpravy bytových objektů:
159 209 620 Kč
nulé čtyři roky tak především v oblastech Podolí vou tvář získal Roztylský park a park Družby
Opravy nebytových objektů:
58 654 087 Kč
obohatí další volnočasové prvky. Na Roztylském
a Lhotky přibylo téměř 500 míst pro zaparkováInvestice do ZŠ a MŠ:
215 731 000 Kč
náměstí stojí startovací dům s nízkým nájemní, což považuji za velice slušné číslo.

Investice 2011–2014
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aktuálně
NESOUHLAS S VÝSTAVBOU LOGISTICKÉHO AREÁLU U SPOŘILOVA
Velká logistická centrála obchodů Globus je
naplánována k výstavbě mezi ulicemi Türkova,
Klapálkova, Blažimská a Archivní na Chodově.
Obchodní dům – centrála společnosti PWI, k. s,
má plnit nejen funkci administrativní, ale
zahrnovat například i laboratorní a výzkumnou

základnu, výrobu s více výrobními programy
včetně skladování, stravovací komplex, motoristické služby, to vše doplněné o sociální zázemí.
Návrh počítá také s výstavbou doplňkových
objektů (např. čerpací stanice pohonných
hmot).

Ve zjišťovacím řízení Praha 4 prostřednictvím
usnesení Rady městské části Praha 4 vyjádřila
nesouhlas s umístěním areálu. Hlavním důvodem je obava z velkého nárůstu dopravy a zhoršení životního prostředí v již tak nadlimitně zatíženém Spořilově.

PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY VZBUZUJÍ NEJISTOTU
Praha má od 15. července nové předpisy pro
výstavbu, jež výrazně ovlivní budoucí stavební
rozvoj. Nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy
o Pražských stavebních předpisech (PSP) má
vstoupit v účinnost od 1. října a nahradit dosud
užívanou vyhlášku o obecných technických požadavcích na výstavbu. PSP jako nově schválený
předpis rozpracovávají zejména urbanistické
vztahy, určují prostorové limity staveb, ale také,
čehož se obyvatelé nejvíce obávají, navrhují
řešení pro nové odstupy staveb jak od hranice
pozemků, tak od okolních objektů.
„Zpracovatelem pražských stavebních předpisů je Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
a již k pracovní verzi připracované nové vyhlášky bylo ze strany odborné i laické veřejnosti
vzneseno množství kritických připomínek
a námitek,“ říká starosta Pavel Caldr a doplňuje:
„Městská část Praha 4 projednala a usnesením
zastupitelstva odsouhlasila celkem 44 připomí-

nek, které odeslala k zapracování.“ V dokumentu je například vynechán parametr oslunění
objektů a bytových prostor.
I přesto, že se Ministerstvo pro místní rozvoj,
pod které nová vyhláška ze zákona spadá,
jasně vyjádřilo, že má k vyhlášce zásadní
připomínky, předložil návrh PSP primátor
hlavního města Prahy Tomáš Hudeček Radě
hl. m. Prahy ke schválení s tím, že všechny
připomínky, které k předpisu formulovaly
jednotlivé odbory Magistrátu hl. m. Prahy,
městské části, Ministerstvo pro místní rozvoj
a veřejnost, byly vypořádány (celkem asi 1700
připomínek).
„S tímto tvrzením nemohu souhlasit,“ namítá
starosta Pavel Caldr a vysvětluje: „Požadovali
jsme, aby obecné požadavky na využívání území a technické zásady pro stavby v Praze byly
schváleny současně s novým územním plánem.
Podle našeho názoru i názoru odborné veřej-

nosti předjímají obsah
a způsob zpracování
nového územního plánu – Metropolitního
plánu – aniž by byl odsouhlasen a schválen.
Pražské stavební předpisy by měly být pro
Prahu prováděcím předpisem ke stavebnímu
Pavel Caldr,
zákonu, a proto je nestarosta MČ Praha 4
zbytné požadovat jejich
plný soulad s platnými zákonnými předpisy.
Nelze přivodit právní nejistotu pro vlastníky
nemovitostí a investory stavebních záměrů.
Městská část Praha 4 proto zvažuje podat podnět na Ministerstvo pro místní rozvoj za účelem
posouzení splnění všech právních norem a souvisejících předpisů,“ uzavírá starosta Pavel
Caldr.

ČEKÁNÍ NA ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU METROPOLITNÍHO PLÁNU POKRAČUJE

Milan Mikunda,
radní MČ Praha 4

„Ani během letních
měsíců se Institutu
plánování a rozvoje
hlavního města Prahy (IPR) nepodařilo
doplnit a zveřejnit
v květnu oznamované
dokončení odůvodnění
budoucího návrhu

Metropolitního plánu,“ informuje radní Milan
Mikunda.
Podoba a obsah Metropolitního plánu (MUP)
nejsou stále upřesněny, lze se jen na podkladě
zveřejněných „ilustračních výkresů“ některých
oblastí domnívat jak bude MUP možná vypadat.
„Proto všechny podněty od občanů městské
části Praha 4, které jsme do konce července
obdrželi, budou koncem srpna odeslány jako

náměty veřejnosti pro zapracování při přípravě
MUP pořizovateli – MHMP – SUP a zpracovateli
Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy,“
dodává radní Milan Mikunda.
Zatím se předpokládá, že přesná podoba
MUP by mohla být v první polovině roku 2015
představena veřejnosti, kdy jeho návrh bude
městská část projednávat v radě a zastupitelstvu.

KOMU VADÍ NOVÝ DŮM PRO SENIORY?
Za první republiky byla výstavba domů
v rámci státní a veřejné správy každodenní
praxí. Vznikaly rozsáhlé budovy sloužící jako
ministerstva, školy, muzea, galerie, divadla,
kulturní domy apod. Dnes bohužel vidíme
ve městech především růst administrativních
a obchodních center a rozsáhlých bytových
komplexů. Soukromí investoři jakoby udávali
tón v urbanistickém rozvoji Prahy. Naše městská část však v rozporu s tímto trendem odsouhlasila před několika měsíci výstavbu nového
domova pro seniory.
Rozvoj sociálních služeb, zvláště pro nejstarší obyvatele Prahy 4, přece nemůže nikomu
vadit, řekli byste si. Ale chyba lávky! Výstavba
domu seniorů v Hudečkově ulici negativní
odezvu vyvolala. Aspoň u některých lidí.

Dokážu pochopit demonstrace proti novým
mrakodrapům nebo kácení stromu na školním
hřišti. S čím se ale už nesmířím, to je zneužívání výstavby sociálního zařízení tohoto druhu.
Jak jsem pochopil, hlavním důvodem obav
demonstrantů je údajné znečištění vzniklé při
vaření takovému počtu lidí. Ano, i starší lidé
totiž jedí teplá jídla. Nad tím mi zůstává rozum
stát.
Samozřejmě musíme respektovat zákon.
Pokud někdo využije legálních možností jak
oddálit celý proces výstavby, nedá se s tím nic
dělat. Rovněž se nám v tomto případě naplno
ukázalo, že veřejný subjekt je kvůli omezujícím podmínkám ze zákona o veřejných zakázkách v mnohem obtížnější pozici než soukromník. Stejně tak se ukázalo, že nejnižší na-

1. zástupce starosty Jiří Bodenlos.
bízená cena automaticky neznamená nejlepší
volbu, ale to je na samostatnou kapitolu.
Každopádně mohu všem obyvatelům Prahy 4
slíbit, že i v příštím období budu – v jakékoli
funkci – prosazovat výstavbu a dokončení domu pro seniory v Hudečkově ulici.
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PRAHA 4 PREFERUJE METRO D
Z NÁMĚSTÍ MÍRU DO PÍSNICE
O vybudování trasy D pražského metra se
mluví už dlouho. Ve výchozích dopravních studiích byla trasa D plánována jako klasické metro
stejné koncepce jako metro na linkách A, B a C,
později se o ní ale začalo mluvit pouze jako
o větvi „céčka“, která odbočí z dosavadní trasy
ve stanici Pankrác. Z posledních informací
vyplývá, že se začne stavět trasa z Pankráce na
Nové Dvory a Písnici, ovšem v této fázi bez
depa Písnice. „Vybudování trasy D metra
podporujeme, protože přinese zlepšení dopravní obslužnosti, zejména sníží počet autobusů
MHD, které nyní jezdí z Budějovické a Kačerova
směrem na sídliště Krč a Lhotka a dále do
Modřan,“ uvádí starosta Pavel Caldr a pokračuje: „Budějovické uleví i to, že příměstské autobusy, které nyní končí na Budějovické, budou
mít konečnou stanici v Písnici.“

Obavy z přetížení linky C jsou oprávněné.
Pokud metro D bude napojeno na stanici Pankrác, jen to zvýší koncentraci pasažérů úseku
metra C mezi stanicemi Budějovická a Muzeem.
Toto řešení rovněž přinese větší intervaly mezi
vlaky, které jezdí ze stanice Budějovická směrem na Jižní Město.

DO PROVOZU V ROCE 2022
„Stavět by se mělo začít v roce 2016, zprovoznění trasy se plánuje do konce roku 2022. Ve
hře ale zůstává i vybudování druhé etapy ,déčka‘ z náměstí Míru do stanice Pankrác. Preferujeme tuto variantu. Zlepší dopravní obslužnost
v Praze 4 a sníží zátěž na trase C mimo jiné i na
Nuselském mostě. V případě, že metro D bude
začínat ve stanici Pankrác, hrozí pochopitelně
přetížení na trase C,“ varuje starosta Pavel Cadr.

NAPOJENÍ TRASY METRA D na stanici Pankrác by
mohlo vést k přetížení trasy C.

RELAXAČNÍ CENTRUM

KOSMOS HLEDÁ

BUDOUCÍHO
PROVOZOVATELE
Přeměna uzavřeného kina Kosmos na
Novodvorské na Relaxační centrum Kosmos zdárně pokračuje. Součástí multifunkčního komplexu bude i solná jeskyně, jejíž výstavbu financuje Praha 4. Pro
vybavení 2. patra budovy hledá naše
městská část investora.
„Ten by měl od nás převzít hrubou stavbu
druhého patra a vybudovat v něm dětské
rehabilitační centrum. Naší vizí je, že investor bude v Kosmosu v budoucnu provozovat
vše, tedy rehabilitační centrum, dětský bazén i solnou jeskyni,“ uvedl starosta Pavel
Caldr.
Podmínkou je, aby provozovatel spolupracoval s dětskými lékaři v nedalekém
Lékařském domě, a bývalé kino Kosmos se
tak ve své nové podobě stalo zázemím pro
děti, které potřebují rehabilitovat pod odborným zdravotnickým dohledem.

NÁVŠTĚVNÍKY PARKU DRUŽBY POTĚŠÍ
BEZPLATNÝ VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET
Získané dotace z evropských fondů ve výši
přes 50 milionů korun na zateplení školních
objektů, úspěšný projekt kompostérů pro občany Prahy 4 a rozšíření vysokorychlostního internetového připojení pro návštěvníky Úřadu MČ
Praha 4. Pod tím vším je podepsán radní pro
informační technologie a evropské fondy Martin
Píša (PRO PRAHU).
Především získání několika desítek milionů
korun z evropských fondů považuje radní Martin Píša za velký úspěch. „Všechny naše žádosti
byly po podrobném prozkoumání kladně vyhodnoceny a granty z evropských fondů přiděleny.
Zúročila se nám tak precizní přípravná práce
a Praha 4 při zateplování škol Na Chodovci,
Plamínkové, 4 Pastelky a Trojlístek ušetří významnou částku, kterou může použít v jiných
oblastech,“ říká radní Martin Píša. Proces zateplení budov byl původně naplánován na letní
prázdniny, aby nebyl narušen školní provoz,
nicméně radnice přikročila k otevřenému výběrovému řízení na dodavatele. „Chceme mít
školy kvalitně zatepleny, a proto se do řízení
mohly přihlásit všechny firmy s praxí v oboru.
Výběrové řízení bude uzavřeno začátkem září,
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práce se rozeběhnou v říjnu. Školní výuka nebude významně narušena a práce budou ukončeny do začátku zimy, aby již letos poklesla
energetická náročnost budov,“ dodává radní
Martin Píša.

KOMPOSTÉR MUSÍ ZŮSTAT DOMA
Z evropských fondů byl také financován projekt kompostérů, které MČ Praha 4 bezplatně
zapůjčila zájemcům na pět let. Bylo rozdáno
přes 300 kusů a zbývá jich jen pár desítek.
„Potěšilo mne, že obyvatelé Prahy 4 projevili zájem o životní prostředí a chtějí žít ekologicky.
O poslední kompostéry se lidé s trvalým bydlištěm v Praze 4 mohou přihlásit do konce roku
na e-mailu: kompostery@praha4.cz. Jedinou
podmínkou je umístění kompostéru na území
městské části Praha 4, nelze ho tedy odvézt na
chalupu,“ upozorňuje radní Martin Píša.
Během několika týdnů bude úspěšně završeno pokrývání Úřadu MČ Praha 4 bezplatnou
vysokorychlostní wi-fi. Ve všech patrech radnice
si tak návštěvníci úřadu mohou při čekání na
vyřízení svých požadavků prohlížet e-maily,
stahovat a sledovat filmy, nebo brouzdat po

internetových stránkách vyjma blokovaných, většinou s erotickým obsahem.
„Vysokorychlostní
wi-fi splňuje všechny
technické normy a neohrožuje přístroje přilehlého zdravotnického
zařízení,“ informuje
radní Martin Píša a po- Martin Píša,
radní MČ Praha 4
kračuje: „Stejný druh
internetu chceme mít
v průběhu září i v pankráckém parku Družby.
Ten je vyhledáván především mladými lidmi,
kteří chtějí v přírodě pracovat či se jen tak bavit.
Posílíme proto v oblasti naše hotspoty, aby příjem internetu byl bezproblémový. Jeho kapacita
bude natolik navýšena, že v případě požadavku
městské policie by jeho prostřednictvím mohla
pracovat i bezpečnostní kamera, sledující park
v nočních hodinách. Snížila by se tím zločinnost
a omezilo by se například pravidelné vykrádání
restaurace Café Na půl cesty,“ uzavírá radní
Martin Píša.
(md)
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ÚPRAVY V ROZPOČTU:
NA VZDĚLÁVÁNÍ MÍŘÍ
DALŠÍCH 81 MILIONŮ
Petr Horálek,
zastupitel MČ Praha 4
Rozpočet městské části na rok 2014 prochází
neustálými úpravami. Část naplánovaných akcí
se například z nezaviněných důvodů ruší, postupně se také používají prostředky z rezervy.
Jenom v oblasti vzdělávání se letošní rozpočet navýšil od ledna do června o 81,1 milionu
korun, z toho přírůstek na běžných výdajích
představoval 25,1 milionů a na investiční (kapitálové) výdaje 56 milionů. Návrhy na úpravy
projednává finanční výbor, který svá doporučení
předkládá radě městské části.

NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ I SNÍŽENÍ
ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
„V oblasti běžných výdajů jsme například
opakovaně doporučili navýšit příspěvek na

pobyt žáků v rekreačním
zařízení Vápenka,“uvádí člen
finančního výboru Petr Horálek (ČSSD). „Stejně
tak jsme navýšili o 7,3 milionu korun mzdové
výdaje, ačkoli o ty se stará primárně stát. Zde
ale šly dodatečné prostředky z dotace hlavního
města Prahy. Základní škola Táborská dostala
z hlavního města také dotaci 2,3 milionu
v rámci projektu Operační program Adaptibilita,“ uvádí příklady člen finančního výboru.
U investičních výdajů se mimo jiné použila
část prostředků z projektu Domu seniorů
Hudečkova, jehož výstavba se kvůli problémům odložila. „Z tohoto zdroje jsme vyčlenili
16,1 milionu na zateplení školních budov,
ze kterých půjdou peníze například do MŠ
4 Pastelky nebo Základní školy Na Chodovci.
Dále jsme použili dotaci 24 milionu od ma-

gistrátu na rekonstrukci objektu Znojemská za
účelem vytvoření nové mateřské školy,“ doplňuje Petr Horálek.

JAK ZAPLATIT HLÍDÁNÍ HŘIŠŤ?
Od loňského září Praha 4 zahájila otevřený
provoz na většině školních hřišť. Ačkoli se
neobjevily žádné vážné problémy s tím spojené
a veřejnost toto opatření jednoznačně přivítala,
znamená to pro vedení škol větší náklady.
„Vybavení hřišť se teď rychleji opotřebovává,
někde je třeba řešit dodatečné hygienické zázemí a zejména hlídání hřišť, tedy zajištění kustoda. Do budoucna to tedy znamená upravit
rozpočty škol, aby se tyto dodatečné náklady
pokryly,“ vysvětluje Petr Horálek. Otevřený
provoz hřišť se totiž osvědčil, takže s největší
pravděpodobností bude pokračovat.

V PRAZE DLOUHODOBĚ URČUJEME
SMĚR RODINNÉ POLITIKY

ÚSPĚŠNÉ ČERPÁNÍ
FINANCÍ Z FONDŮ EU
Všechny naše aktivity v oblasti podpory rodin
vyžadují také patřičné množství finančních prostředků. Na hlavní město se rozhodně spoléhat
nemůžeme a rozpočet městské části nezvládne
financovat vše. Proto jsem se s týmem odborní-

ků začal zabývat možností čerpání
peněz z fondů EU. Mnoho škarohlídů mne od tohoto plánu odrazovalo a strašilo nadměrnou administrativou Bruselu, která finálně nepřinese žádné výsledky. Nenechal
jsem se odradit a dnes si můžeme
v Praze 4 na svůj účet připsat přes
dvacet milionů korun z fondů EU,
které jsme dokázali vyčerpat a kvalitně investovat do dalšího rozvoje
našich služeb. I díky těmto finančním prostředkům se nám podařilo
vytvořit projekt domácího hlídání,
zorganizovat semináře pro rodiče
na mateřské či rodičovské dovolené a uspořádat rekvalifikační kurzy pro domácí chůvy a asistentky
NA PODZIM se opět uskuteční dva Dny otevřených jeslí, kde
v předškolní péči, které jsou již
bude rodičům průvodcem zastupitel a ředitel ZZ MČ Praha 4 Jan
aktivní v praxi.
Schneider.
Minulý rok jsem také naše zaříoblast v Praze 4 mi dovolte, abych vás srdečně
zení zapojil do velmi zajímavého projektu, ktepozval na „Dny otevřených jeslí“. Tradičně má
rým je ARPAV – Asociace rané péče a výchovy.
tato akce velký ohlas u rodičů, kteří potřebují
Ta má například za cíl pomáhat předškolním
získat informace o fungování jeslí a také ukázat
zařízením, při problémech se změnou chybné
svým dětem místo, kde by během dne mohly
legislativy, sdružovat zkušenosti a předávat je
mezi jednotlivá zařízení v celé republice. Již ny- trávit příjemné chvilky s kamarády při hře. Těšíme se na vás 30. 9. v jeslích Rabasova a 7. 10.
ní asociace navázala živý kontakt s příslušnými
v jeslích Kotorská. Více na www.zzpraha4.cz.
ministerstvy a snaží se řešit problémy v návrhu
zákona o dětské skupině.
Jan Schneider (PRO PRAHU),
Závěrem mojí rekapitulace za rodinnou
zastupitel MČ Praha 4 a ředitel ZZ MČ Praha 4
Foto: archiv

Jednou za čas by měl člověk rekapitulovat,
podtrhnout si svůj vlastní účet a podívat se za
sebe, aby mohl pak přemýšlet nad dalšími plány
a novými nápady. Ideální doba na takové ohlédnutí je nejspíš končící volební období.
Jak jistě víte, mým hlavním tématem je rodinná politika, ve které je Praha 4 opravdu velmi
aktivní. Troufám si tvrdit, že často udáváme
tempo a směr nejen v celé metropoli, ale také
inspirujeme naše partnery a kolegy v celé
republice.
Během minulých čtyř let jsem byl u toho,
když se Praha 4 pustila do efektivních a rozsáhlých oprav našich jeslí. Rodiče, kteří nám do
jeslí Kotorská a Rabasova svěřují děti, nám při
každodenním kontaktu dávají za pravdu, že to
byla dobrá investice, která má smysl. Mnozí jiní
rodiče z ostatních částí Prahy si tak často jen
postesknou, že by podobně smysluplnou aktivitu také rádi viděli ve svých městských částech.
Na naše jesle, jež pomáhají maminkám a rodinám v Praze 4 a umožňují jim neztratit kontakt
se svým profesním oborem, jsem opravdu hrdý.
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PŘEDSTAVUJEME NOVÉ ČESTNÉ OBČANY NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
Zastupitelstvo MČ Praha 4 na svém předprázdninovém zasedání rozhodlo o udělení nových čestných občanství šesti osobnostem, které žijí v Praze 4 a svou společenskou významnou činností nebo svými výkony ve své profesi přispěli či přispívají k šíření dobrého jména Prahy 4. Kdo tedy byl oceněn a proč si vybral za místo trvalého bydliště právě naši městskou část?

Prof. MUDr. Eduard Kuhn, DrSc.
arozen 21. 9. 1918
v obci Bílsko na
Hané. Prof. (1989),
MUDr., DrSc. Internista, klinický fyziolog. Od
roku 1952 v Ústavu
pro výzkum výživy lidu
v Praze, vedoucí laboratoře energetického metabolismu a později ředitel celého
ústavu. Jako student byl nacisty odvlečen do koncentračního tábora Sachsenhausen. Na sklonku války přežil ničivý spojenecký nálet na Drážďany. Po válce získal titul
MUDr. všeobecného lékařství a nastoupil do nemocnice
v Plzni.
Od roku 1952 pracoval jako primář interního oddě-

N

lení Thomayerovy nemocnice. Přednášel na fakultě všeobecného lékařství UK v Praze. Od roku 1946 je členem
ČSBS, je držitelem osvědčení podle zákona 155/1946 Sb.
jako účastník druhého odboje. Prof. MUDr. Eduard Kuhn,
DrSc., žije v naší městské části 34 let.
Proč jste si vybral Prahu 4 za místo svého trvalého bydliště?
Městská část Praha 4 se stala místem mého trvalého
bydliště v souvislosti s mým zaměstnáním. Vzhledem
k mojí specializaci na gastroenterologii, výživu a metabolismus jsem se stal od roku 1952 lékařem v Ústavu pro
výzkum výživy lidu (od roku 1972 jako I. interní výzkumná základna součást IKEMu) v Krči. Dlouhá léta jsem
bydlel s rodinou na Lhotce. Lokalitě Prahy 4 jsem zůstal

Prof. PhDr. František Dvořák, DrSc.
eský historik umění se narodil 17. dubna 1920
v obci Červenka v Olomouckém kraji. Studoval na
Filozofické fakultě UK obor dějiny umění (A. Matějček,
J. Cibulka) a estetiky (J. Mukařovský). Do roku 1958
působil jako asistent prof. Václava Viléma Štecha na
AVU. V roce 1960 byl přijat jako odborný pracovník do
Národní galerie a v dalších letech vyučoval na Střední
uměleckoprůmyslové škole v Praze. V roce 1969 se stal
docentem dějin umění a přednášel 16 let na Univerzitě
Palackého v Olomouci.
Od roku 1950 působil také na Filmové fakultě AMU
v Praze, v roce 1993 byl jmenován profesorem na FF UK.
16. dubna 2010 mu prezident Václav Klaus udělil Zlatou
plaketu prezidenta republiky za přínos českým dějinám

Č

umění a pedagogickou, publicistickou i osvětovou činnost. Je autorem 35 uměleckých monografií, některé
z nich vyšly v několika světových jazycích. Prof. PhDr.
František Dvořák, DrSc., žije v naší městské části 57 let.
Proč jste si vybral Prahu 4 za místo svého trvalého bydliště?
Do Podolí jsem se přestěhoval v roce 1957 a v podstatě jsem utekl před velkým provozem na Malé Straně.
Bydleli jsme v Šeříkové ulici blízko Národního divadla
a tehdy jsem pracoval jako asistent na Akademii výtvarného umění. V našem bytě se často zastavovali kolegové
a umělci, za týden jsem napočítal až 40 návštěv! Jednou
jsme se vrátili domů z prázdnin a na výtahu visela žádost

Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c.
arozen 1. dubna 1950
v Praze. Statistik
a ekonom absolvoval
Základní devítiletou školu
v Krči, poté Střední všeobecně vzdělávací školu
v Praze 4 a potom Vysokou školu ekonomickou
v Praze. V roce 1988 se
stal kandidátem věd, v roce 1992 docentem pro
obor statistika, v 1998 byl jmenován profesorem statistiky,
v roce 2008 obdržel titul doctor honoris causa.
Počátkem 90. let byl členem fakultního Senátu, od roku
1992 vede katedru statistiky a pravděpodobnosti na Fakultě
IS VŠE. V letech 2001–2006 byl děkanem Fakulty IS VŠE.

N
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V letech 2006–2014 byl rektorem VŠE. V letech 2003–2008
byl prof. Hindls i prezidentem fotbalového oddílu Sparta Krč,
který v této době dokonce postoupil do druhé nejvyšší celostátní profesionální soutěže. V roce 2012 obdržel Medaili za
rozvoj spolupráce mezi Polskem a Českem v oblasti statistiky. V roce 2013 mu Hospodářská komora ČR udělila Řád
Vavřinu a v témže roce získal titul Rektor roku (uděluje
Česká studentská unie). Za zmínku stojí i to, že R. Hindls je
výborným klavíristou s početnou interpretační diskografií (LP,
MG, CD), která pochází z jeho mladších let. Za počet prodaných CD, MG a LP nosičů dokonce obdržel v roce 2012
Platinovou desku. Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. žije
v naší městské části 64 let.
Proč jste si vybral Prahu 4 za místo svého trvalého
bydliště?

věrný i po přestěhování z původního bydliště do nedaleké Krče.
Co se vám v naší městské části nejvíce líbí? Kam
nejraději chodíte například na procházky?
Na blízkém okolí mého bydliště a bývalého pracoviště
v krásném areálu Thomayerovy nemocnice jsem vždy
oceňoval možnost bezprostřední relaxace v okolní
přírodě. A to především v podobě procházek v Kunraticko-Michelském lese s jeho udržovanými cestami jak
v oblasti lesa, tak podél Kunratického potoka a v okolí
rybníka Labuť. Za teplého letního počasí lákaly výlety
za zdravým pohybem k vodě lhoteckého koupaliště,
v zimě pak k bruslení na jeho zamrzlé hladině. Městská
část Praha 4 patří se svou bohatou nabídkou dalších
možností aktivit uprostřed přírody k atraktivním
lokalitám.

o výměnu bytu. Jeli jsme
se do Podolí podívat, byt
s krásnou vyhlídkou se
nám okamžitě zalíbil,
a tak jsme si hned plácli.
Co se vám v naší
městské části nejvíce
líbí? Kam nejraději
chodíte například na
procházky?
Velice rád jsem chodil v neděli dopoledne do kostela,
miloval jsem procházky po podolském nábřeží k Vyšehradu. Teď jsem však z toho vyřazen, protože jsem byl
v nemocnici a už téměř rok marodím.

Krč je mým rodištěm, v rodném listě mám zapsaný ještě
původní dobový název čtvrti Dolní Krč. Naši rodinu sem
přivedl před téměř 90 lety můj děda, mimochodem
fotbalový internacionál Slavie, a od té doby nepřetržitě následují v Krči další naše generace. Mám tu maminku, syna
se snachou i vnoučka Matýska. Dvanáct let jsem tu chodil
i do školských zařízení. Takže čtvrtý pražský obvod, to jsou
pro mě vzpomínky, dětství, ale i kus budoucnosti.
Co se vám v naší městské části nejvíce líbí? Kam
nejraději chodíte například na procházky?
Určitě je to všude tam, kde se to zelená, nejvíc asi les
za Thomayerovou nemocnicí, ale třeba i Dobeška s krásnou
vyhlídkou na Vltavu a na Prahu. Mám rád i procházku podle
Kunratického potoka mezi fotbalovými hřišti Sparty Krč
(dříve Montáže) a „ábíčkem“ Braník.
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Jaroslava Křupalová
arodila se 7. 5. 1935 v Praze. Ještě jí nebylo ani deset let a už ošetřovala raněné pražské barikádníky
a sháněla pro ně potraviny a lékařské potřeby. Pohybovala se hlavně mezi třemi barikádami v Praze 19, v dnešní
Praze 6, kde tehdy bydlela. Zpočátku dělala spojku mezi
barikádami Terronská, Koulova a Podbabská, kde bylo
i velitelství. Pak začala shánět jídlo. Mezi její povinnosti
patřilo i ošetřování zraněných.
Společně s dalšími 13 dětmi, aktivními účastníky
Pražského povstání, byla po skončení druhé světové
války přijata na Hradě. Po květnu 1945 se stala členem
Svazu revoluce, sídlícím v Revoluční ulici. Je předsedkyní

Obvodního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu
Praha 4. Pořádá ve školách vzpomínkové besedy a přednášky, doprovází žáky do Terezína či Lidic. Jaroslava
Křupalová žije v naší městské části 46 let.

Jan Hrušínský

Divadlo hraje také pravidelně pro neslyšící, s překladem
do znakové řeči. Jan Hrušínský žije v naší městské části
59 let.

N

Proč jste si vybrala Prahu 4 za místo svého trvalého bydliště?
Do Prahy 4 jsem se přestěhovala díky výměně bytu
z oblasti Prahy 7, kde už bylo na můj vkus příliš hlučno.
Když se naskytla možnost přestěhovat se na Krčské sídliště, které bylo v roce 1968 dostavěné, tak jsem s rodinou neváhala a výměnu bytu jsme uskutečnili.

arodil se v Praze
9. června 1955 jako
mladší syn herce Rudolfa Hrušínského st. a od
narození žije v Praze 4.
Od roku 1976 se nepřetržitě věnuje profesionálnímu divadlu. Jako divadelní
herec začínal v Činoherním studiu v Ústí nad
Labem, kde vytvořil řadu rolí. Od roku 1984 působí
v Praze, kde byl postupně členem Realistického divadla,
Divadla Na zábradlí a Divadla ABC. Prosadil se i v televizi
a ve filmu (Dívka na koštěti, Lítost, Jak se budí princezny,
Lásky mezi kapkami deště, Konec starých časů, Místo v životě, Kráska v nesnázích, Rock podvraťáků, Habermannův
mlýn…).
V roce 2002 založil Divadelní společnost Jana Hrušínského, od prosince 2004 je ředitelem Divadla Na Jezerce.

Proč jste si vybral Prahu 4 za místo svého trvalého
bydliště?
Bydlím v Nuslích od června 1955, kdy jsem se narodil
a kdy mě rodiče přinesli do našeho domu. Do domu, který
v roce 1928 postavil můj dědeček z maminčiny strany,
podnikatel Jan Kouba. V roce 1945 se do domu v Nuslích
přistěhoval můj otec, který zde prožil s mojí maminkou
devětačtyřicetileté manželství, které přerušila až tátova
smrt v roce 1994. Mám rád Prahu 4, zejména Nusle, kde
jsem vyrůstal a chodil do školy v Táborské ulici, parky Jezerka a Grébovka, kde jsem prožíval první lásky i přátelství,
ochutnal první cigaretu (dnes jsem nekuřák) a kam jsem
chodil jako kluk se svým psem Sonym či starou Nuselskou
radnici, kde jsme se přesně před 30 lety s manželkou vzali.
Mám radost, když vidím, jak „čtyřka“ před očima
rozkvétá, dostává nový kabát a přitom neztrácí svůj ráz.
Ostatně, kdo se v posledních letech přišel podívat

Václav Neckář

na niti, Šíleně smutná princezna či Kulhavý ďábel. Václav
Neckář žije v naší městské části 39 let.

pěvák Václav Neckář se narodil 23. října 1943
v Praze. Po maturitě v roce 1962 se stal elévem
Divadla pracujících v Mostě, roku 1964 byl angažován
do plzeňského písničkového divadla Alfa. Později byl
přijat za člena divadla Rokoko, kde účinkoval ve hrách
Čekání na slávu, Konvenční vražda nebo Filosofská
historie, většinou spolu s Martou Kubišovou a Helenou
Vondráčkovou. V letech 1968 až 1970 byl společně
s oběma zpěvačkami členem pěvecké skupiny Golden
Kids. Přelom 70. a 80. let pak lze označit za jeho umělecký vrchol.
Jako herec se proslavil především rolí ve filmu Ostře
sledované vlaky, ale hrál i v dalších snímcích – Skřivánci

Proč jste si vybral Prahu 4 za místo svého trvalého bydliště?
Dostal jsem se sem velkou oklikou. Narodil jsem se na
Žižkově, kde jsem žil v garsonce s babičkou Kristou
a maminkou Marií. Po válce jsme se odstěhovali do Ústí
nad Labem, kde se v roce 1949 narodil brácha Honza.
V roce 1962 jsem po maturitě začal hrát v činoherním
Divadle pracujících v Mostě. V roce 1964 jsem po konkurzu nastoupil do plzeňského divadla Alfa. V té době
jsem se seznámil s primabalerínou plzeňské opery a baletu J. K. Tyla Jarkou Žlábkovou. Jarka pak odešla do NDR
a v roce 1968 se vrátila domů do Braníka, kde se narodila. Já v té době byl už v Praze v divadle Rokoko a měl

N

Z

Co se vám v naší
městské části nejvíce
líbí? Kam nejraději
chodíte například na
procházky?
Od mého přistěhování
se Praha 4 hodně změnila, ale co zůstalo, tak to
je příjemné prostředí,
hodně zeleně a klid
s čistým vzduchem –
Michelský les, procházky a v okolí žádná továrna.
Doprava nemá chybu a do středu Prahy je to co by kamenem dohodil. Samozřejmě to bude perspektivně ještě
lepší, až tu bude již dlouho plánovaná trasa metra.

třeba do nuselského Divadla Na Jezerce, viděl tu proměnu
sám.
Co se vám v naší městské části nejvíce líbí? Kam
nejraději chodíte například na procházky?
Už jsem zmínil Divadlo Na Jezerce, které se stalo
mým druhým domovem a kam chodím denně už deset let.
Mám k tomuto místu zvláštní vztah odmalička. O to víc si
vážím skutečnosti, že městská část celý areál na Jezerce
vysokým nákladem zrekonstruovala a že jsem se na
základě vítězství ve výběrovém řízení mohl na toto místo
po mnoha letech vrátit a založit zde v roce 2004 Divadlo
Na Jezerce.
Fakt, že toto divadlo po celých deset let umělecky
i ekonomicky funguje, a že je dnes jedním z nejnavštěvovanějších pražských divadel, do kterého chodí diváci nejen
z Nuslí, ale z celé Prahy a jezdí za námi dokonce z celé
republiky, mě těší i z toho důvodu, že je to nejlepší způsob,
jak mohu Praze 4 poděkovat a dokázat tak, že se rozhodla
správně, když před lety areál na Jezerce svěřila právě našemu divadlu.
jsem byt na Pankráci.
V roce 1974 jsme se
s Jarkou vzali a rok na to
postavili v Braníku domek. Od té doby zde
spolu žijeme.
Co se vám v naší
městské části nejvíce
líbí? Kam nejraději
chodíte například na
procházky?
Nejčastěji chodím na vyhlídku na Branickou skálu.
Mám to sem blízko a je zde hezký pohled na Prahu, na
Pražský hrad, Malou Stranu nebo Vyšehrad.

POZNEJTE OSOBNĚ NAŠE ČESTNÉ OBČANY!
S novými čestnými občany MČ Praha 4 se můžete setkat 4. října před OC Arkády Pankrác,
kdy v přestávce mezi hudebními vystoupeními Koncertu pro čtyřku
převezmou čestná občanství naší městské části.
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INFORMACE K PODZIMNÍM VOLBÁM DO ZASTUPITELSTEV
Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím ze dne 12. června 2014 publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 112/2014 Sb., s datem rozeslání dne 20. června 2014 volby do zastupitelstev
obcí, v našem případě do Zastupitelstva městské části Praha 4 (dále jen ZMČ P4) a Zastupitelstva hl. m. Prahy (dále jen ZHMP), které se konají v pátek 10. října od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 do 14.00 hodin. Prezident ČR současně s volbami do zastupitelstev obcí vyhlásil volby do 1/3 Senátu, které se však MČ Praha 4, tj. senátních
volebních obvodů č. 17 a č. 20, netýkají.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VOLIČE
Funkční období zastupitelstev obcí je čtyřleté.
1. Zastupitelstvo městské části Praha 4 (dále jen ZMČ P4) na svém
zasedání, které se konalo 18. června 2014, na volební období
2014–2018 stanovilo 45 členů ZMČ P 4 a pro volby do ZMČ P4
vytvořilo 5 devítimandátových volebních obvodů (zveřejněno na
úřední desce 19. 6. 2014).
2. V MČ Praha 4 je celkem 131 volebních okrsků v číselné řadě
volební okrsek č. 4001–4131.
3. Nahlížení do seznamu voličů je možné do 8. října 2014 do
16.00 hodin. Úřad městské části 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 P4. 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 8.30–17.30 hodin, úterý a čtvrtek 8.30–12.00 hodin.
Právo volit mají ti občané ČR, kteří alespoň druhý den voleb dosáhnou věku nejméně 18 let, jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v MČ P4 a nejsou u nich překážky výkonu volebního práva.
4. Pro státní občany jiných členských států Evropské
unie, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ P4, 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 8. října 2014 v 16.00
hodin. Pokud občan členského státu EU tuto žádost nepodá, ve
volbách do ZMČ P4 a ZHMP nemůže hlasovat. Pokud 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 p. 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“,
úřední hodiny pro podání žádosti: pondělí a středa
8.30–17.30 hodin, úterý a čtvrtek 8.30–12.00 hodin.
5. O hlasování do přenosné volební schránky může volič požádat OSA na tel.: 261 192 411, 261 192 674, 261 192 123 do
9. října 2014 do 12.00 hodin, nebo osobně v informačních
centrech do 8. října 2014 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 – http://www.praha4.cz/Volby-doZastupitelstva-mestske-casti-Praha-4-a-Zastupitelstva.html.
6. 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.
7. Veškeré důležité informace k volbám získáte na informační lince 261 192 411 nebo jsou uveřejněny na webu MČ Praha 4
– www.praha4.cz ikona „KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014“.
Zpracovali: D. Militká, T. Smrček, odbor OSA

PRAHA 4 NABÍDNE
K PRODEJI KOTELNY
Vedení radnice podniká kroky k převzetí tepelného hospodářství, které nyní spravuje 4-Energetická, zpět pod městskou
část. Kotelny, o které projeví zájem bytová družstva nebo společenství vlastníků jednotek, jim budou nabídnuty k prodeji.
Zbytek tepelné soustavy bude prozatím spravovat Praha 4.
„Cena za teplo je významnou položkou v rodinných rozpočtech,“ uvedl starosta Pavel Caldr a pokračuje: „Je důležité,
aby lidé měli dostatek tepla, a je proto žádoucí najít pro naši
městskou část velkého dodavatele tepla, který bude schopen
do tepelných rozvodných zařízení investovat a pro občany zůstane cena tepla přijatelná.“ S dotazy ohledně prodeje jednotlivých kotelen se můžete obrátit na Odbor obecního majetku.
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SÍDLA VOLEBNÍCH OKRSKŮ V MČ PRAHA 4
Sídlo
volebního okrsku

Číslo
volebního okrsku

Počet
volebních okrsků

Základní škola, Nusle, Táborská 421/45
Úřad MČ Praha 4, Nusle, Táborská 500/30
Obchodní akademie, Nusle, Svatoslavova 333/4
Základní škola, Michle, Mendíků 1000/2
Základní škola, Nusle, Sdružení 1080/2a
Mateřská škola Táborská, Nusle, Táborská 122/19

4001, 4002, 4003, 4005, 4006
4004, 4008
4007, 4009, 4010, 4011
4012, 4032, 4033, 4034
4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019
4020*)

5
2
4
4
7
1

4021, 4022, 4023*)

3

4024, 4025, 4026
4027, 4028, 4029, 4030, 4031
4035, 4036, 4037, 4038, 4039
4040, 4041, 4042, 4043
4044, 4045, 4046, 4078, 4079
4047, 4048, 4049
4050, 4051, 4052, 4053
4054, 4055, 4056, 4057, 4058
4059, 4060, 4061, 4062, 4063
4064, 4065, 4066, 4067, 4068
4069, 4070, 4071, 4072, 4073, 4074
4075, 4076, 4077
4080

3
5
5
4
5
3
4
5
5
5
6
3
1

4081, 4083
4082, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4089, 4090
4091, 4094
4092, 4093
4095, 4096, 4128
4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103
4104, 4105, 4109, 4110
4106, 4107, 4108
4111, 4112
4113, 4114, 4116, 4118
4115, 4117
4119, 4121, 4129, 4130
4120*)

2
8
2
2
3
7
4
3
2
4
2
4
1

4122, 4123, 4124, 4125, 4126, 4127
4131

6
1

*)změna sídla (původně Gymnázium, Nusle, Na Vítězné pláni 1160/1)

Gymnázium, Nusle, Na Vítězné pláni 1160/1
*) změna sídla (původně Literární akademie, Nusle, Na Pankráci 420/54)

Literární akademie, Nusle, Na Pankráci 420/54
Základní škola, Nusle, Plamínkové 1593/2
Základní škola, Michle, Ohradní 1366/49
Základní škola, Michle, Na Líše 936/16
Gymnázium, Michle, Budějovická 680/17
Základní škola, Michle, Bítovská 1246/1
Základní škola, Záběhlice, Na Chodovci 2700/54
Gymnázium, Záběhlice, Postupická 3150/4
Základní škola, Záběhlice, Jižní IV 1750/10
První jazyková základní škola, Krč, Horáčkova 1100/14
Základní škola, Krč, Poláčkova 1067/3
Základní škola, Krč, Na Planině 1393/13
Thomayerova nemocnice, pavilon A1, Krč, Vídeňská 800
Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara,
Praha 4, Krč, Vídeňská 756/28
Základní škola U Krčského lesa, Krč, Jánošíkova 1320/2
Kulturní dům TEMPO, Lhotka, Vzdušná 564/8
Mateřská škola Alšovy sady, Lhotka, Na Větrově 1022/22
Základní škola, Braník, Filosofská 1166/3
Základní škola, Podolí, Nedvědovo náměstí 140/13
Základní škola Jeremenkova, Braník, Gončarenkova 1003/29
Škola Kavčí hory, Podolí, K Sídlišti 840/2
Střední škola technická, Krč, Zelený pruh 1294/52
Základní škola, Braník, Školní 700/5
Mateřská škola Trojlístek, Braník, Bezová 1592/4
Základní škola, Hodkovičky, Jitřní 185/6
Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o., Braník, Vrbova 1233/34
*)změna sídla (původně Základní škola, Braník, Jílovská 1100/16 )

Základní škola, Braník, Jílovská 1100/16
Úřad MČ Praha 4, Krč, Antala Staška 2059/80b

PARK DRUŽBY OBOHATÍ NOVÉ ATRAKCE
Oblíbený pankrácký park Družby se v letošním roce
dočká několika pozitivních novinek. „V přední části
parku u ulice Pujmanové chceme nainstalovat malý
vodní prvek, který by v tropických dnech ochladil návštěvníky, především malé děti,“ řekl starosta Pavel
Caldr. Pro mladou a střední generaci bude určeno
nové venkovní fitness – street workout – kde se na
strojích cvičí pouze vahou vlastního těla. „Jde o celosvětově oblíbenou fyzickou aktivitu, která si nachází
příznivce i u nás. V parku tak mohou vedle sebe cvičit
všechny věkové generace, a doufám, že street workout
bude stejně oblíbený jako stávající Senior park,“ uvedl
1. zástupce starosty Jiří Bodenlos (ČSSD).

Pro všechny věkové generace pak budou určeny
venkovní bowling a kuželkovník, ti úplně nejmladší
a možná i nejstarší ocení vyhrazený prostor pro prosté
cvrnkání kuliček.
Kromě nových atrakcí změní park i nové cesty.
„Po zastupitelstvem schváleném odkupu 2/12 pozemku parku od soukromníků nám v jeho přední části
nepatří ještě jeden díl, který je stále v soukromých
rukou. Nicméně stav cestiček je již nevyhovující, a proto přikročíme k jejich opravám. Soukromému pozemku
se při rekultivaci vyhneme a cesty nově spojíme tak,
aby na sebe logicky navazovaly,“ odhalili další plány
oba politici.
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SQUAT NA SPOŘILOVĚ KONEČNĚ ZMIZÍ
Problémový objekt bývalé ubytovny ve spořilovské ulici Žilinská, útočiště narkomanů a bezdomovců, zmizí z povrchu zemského. Na demolici squatu se po tříletém vyjednávání dohodli
vlastníci budovy a vedení radnice městské části
Praha 4.
„Slíbila jsem místním lidem, že toto nechvalně
známé místo, kde probíhaly nejen na základě
stížností slušných občanů policejní kontroly
a bezpečnostní akce, bude zlikvidováno. Jsem
Lucie Michková,
proto velice potěšena, že se podařilo s vlastníkem
radní MČ Praha 4
objektu dojednat demolici stavby, která je nejlepším a nejjistějším řešením vedoucím k větší bezpečnosti Spořilova a jeho
obyvatel,“ uvedla radní MČ Praha 4 Lucie Michková (ODS) a pokračuje:
„Squaty jsou semeništěm velkých problémů a kriminality v blízkém okolí.
Žít vedle těchto objektů je vyčerpávající a deprimující, proto jsem jim
vyhlásila nekompromisní boj. Ulici Žilinskou jsem převzala jako téměř
neřešitelný problém, byla doslova mojí noční můrou. O to mám větší
radost, že se tuto záležitost podařilo dotáhnout do úspěšného konce.“

Foto: MČ Praha 4

SQUAT ve spořilovské ulici Žilinská bude v nejbližší době zlikvidován.

MAGISTRÁT POVOLUJE VILADŮM HODKOVIČKY,
PRAHA 4 JE PROTI
Magistrát hl. m. Prahy koncem července letošního roku zrušil rozhodnutí stavebního úřadu MČ Praha 4, kterým byla zamítnuta žádost
o umístění stavby nazvané Viladům Hodkovičky
na hranici lesního pozemku při ul. Na Lysinách.
„Jsem velmi překvapen, že magistrát dospěl
ke zcela jinému názoru než stavební úřad městské části Praha 4. Městská část i obyvatelé ulic
Na Lysinách a Pod Lysinami se stavbou od samého počátku nesouhlasí, proto jsme zamítavé
rozhodnutí stavebního úřadu MČ Praha 4 uvíta-

li. Je pro mě proto zarážející, že magistrát
posuzuje stavbu čtyřpodlažního bytového domu
se 13 byty a 27 parkovacími místy v podzemních
podlažích jako stavbu, která nenaruší urbanistický a architektonický charakter okolního prostředí a nebude mít vliv na pohodu bydlení
stávajících rezidentů,“ sdělil starosta Pavel
Caldr. Rozhodnutím magistrátu se tak celá věc
vrací ke stavebnímu úřadu MČ Praha 4 k novému projednání.
„Mohu však ujistit všechny obyvatele Hodko-

viček, že městská část bude i při novém projednání uplatňovat nesouhlas s touto stavbou
a věřím, že se nám nakonec ve spolupráci
s místními občany podaří zabránit realizaci
předimenzované stavby,“ dodal starosta Pavel
Caldr. Ten se z pozice své funkce odvolal do
územního rozhodování o dalších stavbách
bytových domů Na Lysinách, Nad Havlem,
V Podhájí 30, BDE – Pankrác (dříve Epoque),
v ul. Pod Vrstevnicí, přístavbě RD č. p. 315 ul.,
U Společenské zahrady, novostavbě domu v ul.
Nad Vinohradem a Administrativním a bytovém
komplexu Lomnického.

POMÁHÁME DĚTEM
NA VÝCHOVNÝCH LETNÍCH TÁBORECH
K létu neodmyslitelně patří i dětské tábory
v přírodě. Ne každá
rodina si však může
z finančního hlediska
dovolit poslat svého
kluka nebo holku na
týden nebo na 14 dní
do rekreačního zařízení
a zaplatit několik tisíc
Drahoslava Krejčová,
korun. Tyto případy
zastupitelka MČ Praha 4 pak městská část posuzuje a sociálně slabším nebo rozvráceným
rodinám pomáhá.
Každý rok jezdí několik desítek dětí na letní
tábor s příspěvkem od Prahy 4. „Letos se kon-

krétně jednalo o 27 dětí, které se podívaly do
Jedovnice na jižní Moravu, nedaleko propasti
Macocha. Strávily tam necelé dva týdny, konkrétně od 14. do 25. července,“ říká zastupitelka
Drahoslava Krejčová (ČSSD), členka komise
zdravotně sociální, která tyto případy posuzuje.
„Některým dětem jsme pomohli poprvé, jiným
opakovaně. Velkou roli hrají doporučení
pracovníků odboru sociálního,“ vysvětluje
zastupitelka.
V rozpočtu na rok 2014 je na dětské tábory
v rámci ostatní sociální péče pamatováno
částkou 170 tisíc korun. O výběru dětí ve věku
6 až 15 let se každý rok jedná ve zdravotně
sociální komisi, konečné rozhodnutí je na radě
městské části. Většinu výdajů spojených s poby-

tem na táboře hradí městská část, rodiče přispívají asi jedním tisícem korun.
„Na tábory posíláme například děti, u kterých
je jeden z rodičů v invalidním důchodu, nebo
z neúplných rodin, případně i z rodin se špatnou výchovou či prvkem domácího násilí. Část
dětí tam ale míří vyloženě z výchovných důvodů. Ve škole se třeba projevují jako problematické při kontaktu se svými vrstevníky. Tábor
v přírodě tak funguje vlastně jako druh terapie,“
vysvětluje zastupitelka Drahoslava Krejčová.
Na výchovně-rekreačním táboře lze problémy
dětí analyzovat, zaměřit se na příčiny a následně je za pomoci odborníků v rámci celé rodiny
řešit.
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rozhovor

Kandidát na primátora ZBYNĚK PASSER:

„ZÁLEŽÍ MI NA TOM,
V JAKÉM STAVU
BUDE PRAHA
ZA DVACET LET“

Foto: archiv

Dlouholetý obyvatel Prahy 4, podnikatel Zbyněk Passer, se rozhodl vstoupit do volebního ringu a v dresu hnutí Pro Prahu kandidovat na post pražského primátora.

i otázka propojení Podolí a Smíchova Dvoreckým mostem, kde na straně jedné doprava zbytečně objíždí velký kus řeky, avšak na straně
druhé nesmí dojít ke zhoršení životních podmínek obyvatel Jeremenkovy ulice.

Spořilov tenkrát vypadal úplně jinak. Co se
změnilo?
Pamatuji si dlouhou stavbu průtahu
Spořilovem, ty tisíce Tater s hlínou, které v prachu a hluku odvážely kamsi hlínu z hluboké
rýhy, která navždy přetnula „starý“ a „nový“
Spořilov. Pamatuji si, jak jsme museli začít kvůli
provozu v letních nocích zavírat okna, a to bylo
před pětadvaceti lety. Jak se musí spát spořilovským dnes, kdy je provoz mnohonásobný?
Myslíte, že magistrát přehlíží zájmy Prahy 4?
Čtyřka nikdy nepatřila mezi magistrátem pro-
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Změnil byste přístup magistrátu ke čtyřce?
Ano, snažil bych se prosadit změnu vším, co
půjde a co bude možné. Magistrát to čtyřce dluží, a basta. Ale buďme konkrétní. Je nutné co
nejrychleji zahájit výstavbu trasy metra D a ulevit tak přetíženým komunikacím v oblasti Krče
a Kačerova. Dostavět Pražský okruh z Běchovic
k Říčanům a přesměrovat tak otravné kamiony
mimo hustou zástavbu. Realizovat protihluková
opatření, a to včetně tichého asfaltu na všech
hlavních průtazích. Instalovat inteligentní řízení
křižovatek, abychom na nich v noci zbytečně
nestáli a přes den hladčeji projížděli. Citlivá je

Foto: archiv

težované městské části. Vše si na vedení města
Vyrostl jste na Spořilově. Jak na dětství na
musela tvrdě vybojovat a to platí dodnes, jak
čtyřce vzpomínáte?
by vám mnozí radní i pan starosta potvrdili.
Sáňkování v sadu pod školou Na Chodovci.
Jakkoliv je čtyřka pátým největším městem v re- Jste volebním lídrem politického hnutí Pro
Ježdění na kole kolem Hamerského rybníka.
publice, statutem je pořád pouze městská část.
Hrůza ze školního zubaře na Starém Spořilově.
Prahu. Jaké jsou jeho cíle?
Zasloužila by si výraznější zastání v městské poStřelnice a kolotoče v místě dnešního paneláku
Milujeme Prahu, je to náš domov. Záleží nám
litice nejen pro svou velikost, ale i za všechna
uprostřed Spořilova II. Toulání se oborou
na tom, v jakém stavu bude za deset, dvacet let.
příkoří, kterými trpí pro ostatní Pražany. Ať je to Jsme přesvědčeni, že v posledních nejméně pěti
Záběhlického zámečku. Hodiny kytary v Krči
a plavecké tréninky v Podolí. Botel Racek a naše Severojižní magistrála, Jižní spojka nebo onen
letech nebylo naše hlavní město řízeno dobře.
vyjevení z německých turistů. Dali
Nebo spíše nebylo řízeno vůbec.
mi plechovky Fanty a Coca-Coly.
„Praha 4 si zaslouží výraznější zastání v městské Lidé bez zkušeností, pokory, hluMěl jsem je na polici tři roky, neboké znalosti města a dobré vůle
politice nejen pro svou velikost, ale i za všechna přispěli k tomu, že Praha stagnuje,
odvážil jsem se takovou vzácnost
příkoří, kterými trpí pro ostatní Pražany“
vypít. Odřená kolena ze skateboarza zlepšení je vykládáno přetření
du ze spořilovských kopců.
zábradlí z tradiční bílo-červené na
Hodiny stavění modelové železnice v přízemí
černou. Asi abyste si v létě spálili zadek. Brutálnešťastný průtah Spořilovem. Starý Spořilov,
ZŠ Na Chodovci. Celé moje dětství i dospívání
ní asfaltování historických ulic v centru také
nejkrásnější pražský důkaz o urbanismu velje spojeno se čtyřkou, zejména se Spořilovem.
kých rezidenčních celků, se stal ostrovem spoje- není cesta. Věřím, že to společně s obyvateli
Dodnes tam chodím s dětmi a ukazuji jim
Prahy dokážeme změnit.
ným se zbytkem Prahy jen mosty a podjezdem.
místa, která znají z vyprávění. Mám čtyřku
Moc mě to mrzí a životnímu prostředí to nepromoc rád.
spívá.

„ČTYŘKU MÁM MOC RÁD, vyrostl jsem na Spořilově,“ říká Zbyněk Passer.
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KALENDÁRIUMNAZÁŘÍ

KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 VOLNÝ VOLN
ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRA

1.–14.

So 6.

So 13.

SLAVNÉ ŽENY 2014. Výstava černobílých fotografií z charitativního projektu Klubu nemocných cystickou fibrózou,
na kterém pracovala fotografka Tereza z Davle. Naše kavárna,
areál Thomayerovy nemocnice. Více informací na www.nasekavarna.com.

8.45 hod. – SK METEOR KAČEROV – JUNIOR. Fotbalový zápas starších žáků. Hřiště Kačerov, Za Mlýnem 101, Braník.
10.00–18.00 hod. – SPORŤÁČEK. Festival sportu v areálu
Hamr Braník. Info na str. 28.
10.30 hod. – SK METEOR KAČEROV B – ČECHIE SMÍCHOV.
Fotbalový zápas mužů. Hřiště Kačerov, Za Mlýnem 101, Braník.
13.00–18.00 hod. – ZÁŘÍME ANEB AKČNĚ MEZIGENERAČNĚ. Zábavné odpoledne pro všechny generace v parku Družby,
Pankrác. Info na www.praha4.cz. Info na str. 28.

8.45 hod. – SK METEOR KAČEROV B – DUKLA JM B.
Fotbalový zápas mladších žáků. Hřiště Kačerov, Za Mlýnem 101,
Braník.
10.00–15.00 hod. POHÁDKOVÝ LES. Start od altánu v hostivařském lese poblíž hájovny, přístup značen od zast. busu Brechtova. Na trase čeká řada pohádkových bytostí, soutěže a zábavy,
v cíli opékání špekáčků (přinést vlastní). Vstupné 25 Kč pro děti,
jejich doprovod dobrovolné. Pořádá Sokol Praha Staré Město.
10.30 hod. – FK DUKLA PRAHA A – TJ ĎÁBLICE A.
Mistrovské utkání žen ve fotbale. Stadion Děkanka (občerstvení, krytá tribuna, vstupné zdarma). Info na www.fkduklazeny.cz.
10.30 hod. – SK METEOR KAČEROV – ZLÍCHOV. Fotbalový
zápas mužů. Hřiště Kačerov, Za Mlýnem 101, Braník.
11.00 hod. – CYKLOZVONĚNÍ. Centrální park Prahy 13, vstup
zdarma. Info na str. 14.
12.00 hod. – CYKLOMARATON. Start v Michelském lese.
Info na www.cyklomaraton.com. Akci pořádá MČ Praha 4.
13.30 hod. – FK DUKLA PRAHA B – DBK MLADÁ BOLESLAV. Mistrovské utkání žen ve fotbale. Stadion Děkanka
(občerstvení, krytá tribuna, vstupné zdarma). Informace na
www.fkduklazeny.cz.

Po 1.
16.00–18.00 hod. – SKAUTSKÉ HŘIŠTĚ. Středisko OSTŘÍŽ
pořádá odpoledne plné her, zakončené opékáním špekáčků.
Bude připravena prohlídka klubovny, ukázka stanů, lukostřelba, trampolína a další aktivity. Areál na rohu ulic
!
Vzdušná a V Zahradní čtvrti. Info na www.ostriz.com. TIP

Út a Čt
16.00 hod. – TENISOVÝ NÁBOR. Tenisový klub Tempo
Praha 4 Lhotka pořádá nábor dětí do tenisové školy. Zápis
každé úterý a čtvrtek, první zkušební hodina je zdarma.
Kontakt: tel.: 602 357 316, e-mail: info@tempotenis.cz,
www.tempotenis.cz.

Út 2.
JÓGA PRO ZDRAVÍ. Každé úterý v 7.30, v 11.30 a v 19 hod.
a každý čtvrtek v 7.15 a v 11.30 hod. si můžete protáhnout tělo
při pohodové józe v komorním prostředí (max. 6 lidí) hned
u stanice metra Pankrác. Rezervujte si včas místa na tel.:
608 820 930. Centrum Dajána, Doudlebská 4, Pankrác (hned
u metra). Info na www.dajanapraha.cz.
16.00–18.00 hod. – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V CENTRU
DĚTSKÉHO ÚSMĚVU. Pro zájemce o pravidelnou docházku
jsou pro školní rok 2014–2015 k dispozici poslední volná
místa. Info: tel. 731 464 040, email: Centrum.DU@seznam.cz,
www.centrumdu.cz. CDÚ, Hvězdova 19/1594.
17.00 hod. – SK METEOR KAČEROV – ZBRASLAV. Fotbalový
pohárový zápas starších žáků. Hřiště Kačerov, Za Mlýnem 101,
Braník.
18.30 hod. – LETEM SVĚTEM NETOPÝRŮ. Přednášející:
Mgr. Markéta Sasanková. Dům ochránců přírody. Vstupné
dobrovolné.

3.–30.
10.00–18.00 hod. – UNIKÁTNÍ VÝSTAVA BIBLE. K vidění
bude více jak 300 exponátů, též vzácná Bible kralická – Šestidílka
z 16. století. Společenské centrum, Za Brumlovkou 4, tel.:
224 210 571, www.vystavabible.cz. Vstupné dobrovolné.

St 3.
19.00–21.00 hod. – ČÍNSKÉ UČENÍ HAM-YU V BĚŽNÉM
ŽIVOTĚ. Přednáška se zabývá vztahem člověka a jeho životního
prostoru v čase. Cena semináře: 180 Kč, rezervace míst na tel.:
608 820 930. Centrum Dajána, Doudlebská 4, Pankrác (hned
u metra). Info na www.dajanapraha.cz.

St 3., 10., 17. a 24.
8.00–18.00 hod. – FARMÁŘSKÉ TRHY. Před OC Arkády
Pankrác.

St 3. a Po 8.
16.00 hod. – FOTBALOVÁ ABECEDA. Zábavná náborová
akce FC Tempo Praha (areál Ve Lhotce) pro kluky a děvčata
od 4 do 12 let. Jedinou podmínkou účasti je sportovní oblečení
a chuť si hrát. Bližší informace na www.fctempo.cz
TIP!
nebo na tel.: 606 855 136, 603 860 444.

So 6., 13., 20. a 27.
8.00–14.00 hod. – SPOŘILOVSKÉ TRHY. Farmářské trhy na
Roztylském náměstí. Doprovodné programy finančně podpořila
MČ Praha 4.

Út 9.
BLÁZNIVÝ FESTIVAL. Na podporu osvěty a správné léčby schizofrenie. Žluté lázně.
18.00 hod. – KROS OTY PACHMANA. Běžecký závod na
4,4 km. Krčský les. Info na www.outdoorvpraze.cz/kalendar-akci.
18.30 hod. – JAK MÍT PRO STRACH UDĚLÁNO. Přednášející:
Helena Kurzweilová a Jarka Klimešová. Rezervace na e-mailu:
patrik.slama@csop.cz. Dům ochránců přírody.
20.00–21.30 hod. – VŠICHNI SPOLU. Filmový portrét několika dětí, které ve škole získávají znalosti i sociální dovednosti,
ukazující, co to znamená moderní vzdělávání a co se stane, když
i znevýhodněné dítě dostane šanci. Hella Wanders, Německo,
87 min. Vstup zdarma. Café Start, Krč.

MČR V PARAVOLTIŽI. Voltiž/gymnastika na koni pro handicapované cvičence. TJ Orion, U Ledáren 48, Braník. Info na
www.tjorion.cz.

Ne 14.
Út 9., 16., 23. a 30,
Čt 11., 18. a 25.
10.00 hod. – REHABILITAČNÍ CVIČENÍ. Pro odstranění
bolestí páteře i kloubů, proti skolióze a na zpevnění těla.
Instruktorka: Zdenka Hoffmanová, o. s. Život a zdraví. Novodvorská 12 (bus 197, 215 – zast. Nové dvory). Rezervace na tel.:
261 341 811. Pro seniory 50% sleva, tj. 50 Kč.

St 10.
14.00 hod. – SULICKÁ POUŤ. Domov pro seniory Krč, Sulická 1085/53. Info na str. 15.
17.00 hod. – BĚŽECKÝ HAPPENING. Běžecké odpoledne
ve Žlutých lázních. Info na str. 15.

Čt 11.
15.30–17.30 hod. – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V RMC
4 MEDVĚDI. Ukázky kroužků, bazar knížek, tvůrčí dílna, herna pro děti. Vstup zdarma. Více na webu RMC 4medvědi
(www.4medvedi.cz), na Facebooku
TIP!
nebo na e-mailu: info@elaaga.cz.

15.00 hod. – VELKÁ (PODZIMNÍ) CYKLOJÍZDA. Peloton
vyrazí z náměstí Jiřího z Poděbrad a přes Vinohrady,
Žižkov, Hlávkův most, pražská nábřeží, Nové Město a Nuselský
most dorazí do pankráckého parku Družby. Info na www.cyklojizdy.cz.

Od po 15.
8.00–10.00 hod. – INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGICKÉ
KONZULTACE. Řešíte osobní/vztahové/rodinné problémy či
jak zvládat životní role/změny/krize? Naše psycholožka, koučka,
terapeutka je vám k dispozici! Cena za 50 minut konzultace včetně hlídání dítěte je 160 Kč členi, 190 Kč ostatní; registrace 5 dní
předem (možno konzultovat i pátky ve stejných časech) na
tel.: 736 705 957 či na e-mail michaela.kocnarova@seznam.cz;
MC Rybička.
10.00–10.45 hod. – MALÝ MUZIKANT. Česká hudební školka pro miminka a batolata od 1,5 roku do 4 let s doprovodem. Ukázková hodina je zdarma. Více informací na www.mcrybicka.com.

Po 15.
16.00 hod. – KONCERT ZUŠ KŘTINSKÁ. Žáci zahrají skladby proslulých skladatelů od baroka po 20. století na zobcové
a příčné flétny za klavírního doprovodu pedagožky I. Christové Nikolové. Vstup volný. Kaple sv. Václava v Thomayerově
nemocnici.
18.00 hod. – DÍTĚ – PRVNÍ ROK ŽIVOTA. Vernisáž fotografické výstavy Lucie Marie Šimkové, spřízněnce kontaktního
rodičovství a Montessorri filozofie. Vstup zdarma. Více informací
na www.cafestart.cz Café Start, Krč.

Pá 12.

18.30 hod. – AUTOSTOPEM ROZMANITOU SÝRIÍ.
Přednášející: Mgr. Libor Drahoňovský. Dům ochránců přírody.
Vstupné dobrovolné.

17.00 hod. – SEMINÁŘ K PROGRAMU PLAY WISELY. Jak
si na lekcích „chytře hrát“ s vašimi dětmi už od několika měsíců až do 5 let? Více informací se dozvíte na http://playwiselypraha.cz/ či playwisely@email.cz. Program Play Wisely startuje
od poloviny září i v RMC 4medvědi, kde se koná seminář.
Adresa: ZŠ Nedvědovo nám. 101/8 (menší budova), 1. patro.

Pá 5.

Pá 12. 9.–Út 14. 10.

17.30 hod. – SK METEOR KAČEROV – HÁJE JM B.
Fotbalový zápas mladších žáků. Hřiště Kačerov, Za Mlýnem 101,
Braník.

CO ODNESL ČAS. Fotografická výstava z archivu Jovana
Dezorta, občana Prahy 4, u příležitosti jeho 80. narozenin a 60 let
profesionální fotografické činnosti. Staroměstská radnice.

Čt 4.

So 13.–Ne 14.

16.00 hod. – O POHÁR STAROSTY PRAHY 4. Cyklistická
soutěž na Branické náplavce. Akce se koná za grantové podpory
MČ Praha 4.

Út 16.–Po 29.
AKT. Výstava fotografií Lenky Dudové. Naše kavárna, areál
Thomayerovy nemocnice. Info na www.nasekavarna.com.

Od út 16.
9.45–10.45 hod. – PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU FCE. Kurz
obeznámí s logikou testu a usnadní cestu k jejímu úspěšnému
složení. Cena za 13 lekcí je 2070 Kč; registrace na e-mailech:
czechsunshine@yahoo.com + mcrybicka@centrum.cz; MC
Rybička.
10.00 a 15.45 hod. – CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI.
Od 10 hod. pro děti od 1,5 roku, od 15.45 hod. pro děti od 3 let.
Tělocvična TJ Pankrác. Více na www.tjjunior.cz.
11.00–12.00 hod. – ANGLICKÁ KONVERZACE UPPER-INTERMEDIATE. Témata k rozšíření slovní zásoby pro praktické
využití v pracovním i soukromém životě. Cena za 13 lekcí je
1500 Kč; registrace na e-mailech czechsunshine@yahoo.com
a mcrybicka@centrum.cz. Hlídání dětí. MC Rybička.
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Út 16.
18.00–19.00 hod. – CHŮZE PRO ZDRAVÉ SRDCE – NORDIC
WALKING. Výuka nenáročné chůze s hůlkami, pro všechny věkové skupiny. Zapůjčení omezeného počtu hůlek. Zakončení bude
s nápojovým pohoštěním v Klubu zdraví. Sraz: KLUB ZDRAVÍ
Lhotka, Zálesí 50 (bus 106, 121, 139, 196 – z Kačerova, zast.
Sulická). Rezervace na tel.: 733 761 059, www.klubyzdravi.cz.
Vstupné dobrovolné.

St 17.
9.00 hod. – MALÝ MUZIKANT. Česká hudební školka pro
miminka a batolata od 1,5 roku do 4 let s doprovodem. Ukázková hodina je zdarma. Dobeška. Rezervace míst na e-mailu:
info@malymuzikant.cz, info na www.malymuzikant.cz.

bídka produktů a služeb z oblasti ezoteriky a zdravého životního stylu. Rovněž se uskuteční tradiční DNY S MAKROBIOTIKOU. Hala TJ Pankrác, Lomnického 1, Nusle (150 m pěšky od
metra C Pražského povstání). Vstup zdarma, celodenní vstupné
na přednášky 150 Kč. Info na www.ezotera.cz/ano, info na tel.:
608 377 573, ano@ezotera.cz.

Ne 21.
9.00–18.00 hod. – DĚTSKÝ DEN S TENISOVÝM TURNAJEM. TK Konstruktiva, Mezi Sklady 107/3. Info na str. 30.
9.30–12.00 hod. – DO KOSTELA NA KOLE. Sbor Českobratrské církve evangelické v Braníku nabízí, že po pravidelných bohoslužbách se zkušení cyklisté budou věnovat zájemcům
o tipy na správnou údržbu, poradí s drobnými opravami a kdo
bude chtít, může si vyzkoušet jízdu na jednokolce!

Od čt 18.
9.45–10.45 hod. – ANGLICKÁ KONVERZACE INTERMEDIATE. Témata k rozšíření slovní zásoby pro praktické využití
v pracovním i soukromém životě. Cena za 14 lekcí je 1610 Kč;
registrace na e-mailech czechsunshine@yahoo.com a mcrybicka@centrum.cz. Hlídání dětí. MC Rybička.
11.00–12.00 hod. – ANGLIČTINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ.
Důraz je kladen zejména na gramatiku – na pochopení a procvičení základních gramatických pojmů, porozumění každodenním
základním frázím a tvoření základních konverzačních otázek.
Cena za 14 lekcí je 1610 Kč; registrace na e-mailech czechsunshine@yahoo.com + mcrybicka@centrum.cz. Hlídání dětí. MC
Rybička.

10.00–19.00 hod. – TENISOVÝ TURNAJ PRO SENIORY.
TK Konstruktiva. Info na str. 28.
18.00–20.00 hod. – SPONTÁNNÍ A PŘIROZENÝ POROD.
Praktické rady a sdílení zkušeností v péči o sebe a miminko
v těhotenství, během porodu a v době po porodu. Cena: 150 Kč.
Více informací na www.cafestart.cz Café Start, Krč.
18.30 hod. – NEMOCI VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT. Přednášející: Bc. Karel Paukner. Dům ochránců přírody. Vstupné dobrovolné.
19.00–21.00 hod. – HUDEBNĚ-MEDITAČNÍ VEČER. Muzikoterapeuté Dan a Jana Čadovi vás seznámí s relaxačními, harmonizačními a léčebnými účinky hudby. Ve druhé části večera
proběhne relaxační koncert. Cenu vstupného si určuje návštěvník
podle spokojenosti. Rezervace míst na tel.: 608 820 930. Centrum
Dajána, Doudlebská 4, Pankrác (hned u metra). Info na www.dajanapraha.cz

8.00–18.00 – EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY. Osvětová akce
v Podolí. Informace na str. 15.
16.00 hod. – O POHÁR STAROSTY PRAHY 4. Cyklistická
soutěž na Branické náplavce. Akce se koná grantové podpory
MČ Praha 4.

9.30 hod. – MALÝ MUZIKANT. Česká hudební školka pro
miminka a batolata od 1,5 roku do 4 let s doprovodem. Ukázková
hodina je zdarma. RC U motýlků, Kunratice. Rezervace míst na
e-mailu: info@malymuzikant.cz, info na www.malymuzikant.cz.

So 20.
FOTBALOVÉ ZÁPASY SK METEOR KAČEROV. 8.45 hod.
proti Vršovicím (st. žáci), 13.00 hod. proti Zličínu (ml. žáci),
15.00 hod. proti ČAFC C (muži B). Hřiště Kačerov, Za Mlýnem 101, Braník.
11.00 hod. – ZÁVOD V BĚHU. Ze seriálu ASICS vaše liga.
Závod v běhu na 5/10 km. Braník. Informace na www.outdoorvpraze.cz/kalendar-akci.
O POHÁR RESTAURACE ABC (BRANICKÁ HOSPŮDKA).
Běžecký závod na 4 km, ulice Mikuleckého, Braník. Informace
na: www.outdoorvpraze.cz/kalendar-akci.
13.00 hod. – DOBÝVÁNÍ HRADU ZVONEČEK. Zábavné
dětské odpoledne v KC Novodvorská. Info na str. 20.
15.00 hod. – 20. SETKÁNÍ PŘÁTEL HODKOVIČEK. Program
pro děti, od 18 hod. zábava pro dospělé. Občerstvení, hudba
a tanec do pozdních večerních hodin. Hřiště u schodů, ulice
Nad Údolím.

So 10.00–19.00 hod., ne 10.00–18.00 hod. – EZOTERA.
Na prodejní výstavě vás čekají zajímavé přednášky a velká na-
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KONTAKTY:
● Dům ochránců přírody, Michelská 5, tel.: 222 516 115,

info@csop.cz, www.csop.cz/dumochrancuprirody.
● Ekocentrum Podhoubí – Ekoškolka Rozárka, Pod

Jiráskovou čtvrtí 6, Braník.
● MC Rybička, ZŠ Na Chodovci, Na Chodovci 54,

17.30 hod. – GEOFYZIKÁLNÍ BĚH. Běžecký závod na 5,8 km,
Velký altán v Krčském lese. Info na www.outdoorvpraze.cz/kalendar-akci.

● MC Balónek, Ke Kamýku 686/2, Lhotka, prostory bývalých

18.00–20.00 hod. – KONTAKTNÍ RODIČOVSTVÍ. Povídaní
o vědomé přípravě na porod a důležitosti bondingu, o pozitivech
kojení pro dítě i maminku, o tom jak se naladit na miminko
při bezplenkové komunikační metodě atd. Cena: 150 Kč. Více
informací na www.cafestart.cz. Café Start, Krč.
18.30 hod. – ZAVOLAT ZÁCHRANU NESTAČÍ! O záchraně
volně žijících živočichů, ale i o tom, jak (ne)pomáhat. Přednášející: Ing. Zdeňka Nezmeškalová. Dům ochránců přírody. Vstupné
dobrovolné.

Pá 26.
16.00–17.00 hod. – HUDEBNÍ DÍLNA S IVEM VRBOU.
Tentokrát hra na banjo a rámový buben. Hrát (si) budou
jako obvykle děti i rodiče. Cena: 7 „medvědích“ kreditů (180 Kč).
RMC 4medvědi. Více na www.4medvedi.cz, info@elaaga.cz či
tel.: 774 144 485 nebo na FB.

8.45 hod. – SK METEOR KAČEROV B – SK PRAHA 4.
Fotbalový zápas ml. žáků. Hřiště Kačerov, Za Mlýnem 101, Braník.
10.00 hod. – BĚH METROPOLE. Cyklostezka u sportovního
areálu Hamr. Info na str. 15.
10.00 hod. – MEMORIÁL JANA KRIŠTŮFKA. Mezinárodní závod juniorů, juniorek a dospělých v krasojízdě na kole. Na
odpoledne je přichystaná soutěž veteránů. Hala TJ Pankrác,
Lomnického 1, u metra Pražského povstání. Vstup volný.
10.30 hod. – SK METEOR KAČEROV – DOLNÍ POČERNICE.
Fotbalový zápas st. žáků. Hřiště Kačerov, Za Mlýnem 101, Braník.
ZABIJAČKOVÉ HODY. Žluté lázně.
11.00–18.00 hod. – SVATOVÁCLAVSKÉ VELEBENÍ. Hudební
a zábavný program, koncert Anety Langerové, soutěže, občerstvení. Park Jezerka, vstup zdarma.

Ne 28.
10.30 hod. – FK DUKLA PRAHA B – TJ ĎÁBLICE B.
Mistrovské utkání žen ve fotbale. Stadion Děkanka (občerstvení, krytá tribuna, vstupné zdarma). Info na www.fkduklazeny.cz.
15.00 hod. – KONCERT R. D. JIŘÍHO KUSÉHO. Nuselská
radnice. Info na str. 15.

Po 29.
So 20.–Ne 21.

9.30–14.00 hod. – DEN PRO ZDRAVÍ. Již 22. ročník preventivně-informační akce v prostorách VOZŠ a SZŠ, 5. května č. 51.
Zdarma měření cholesterolu, glykémie, krevního tlaku a tělesného tuku, výživová poradna včetně ochutnávek, kosmetická
poradna a ukázky práce policie i městské policie. Akce
IP!
je určena pro školy, školky a veřejnost. Vstup zdarma. T
18.00–19.30 hod. – PREVENCE A LÉČBA BOLESTI ZAD.
Cviky na uvolnění šíje, proti skolióze a dalším svalovým disbalancím. Přednáší: Zdenka Hoffmanová, lektor o.s. Život a zdraví.
Klub zdraví Lhotka, Zálesí 50 (u zast. Sulická, bus z Kačerova).
Info na tel.: 733 761 059, www.klubyzdravi.cz. Vstupné dobrovolné.

St 24.

So 27.
Pá 19.

Út 30.

Po 22.

Čt 25.
Čt 18.

Doudlebská 4 (hned u metra Pankrác). Info na www.dajanapraha.cz a tel.: 608 820 930.

10.00, 11.30 a 16.00 hod. ANGLICKÁ KONVERZACE,
KTERÁ VÁM ROZVÁŽE JAZYK. Tříměsíční kurz anglické konverzace, kde budete opravdu mluvit anglicky. Centrum Dajána,

www.mcrybicka.com, mcrybicka@centrum.cz.
jeslí (za budovou MŠ Studánka), www.mcbalonek.cz.
● Baby Office, areál Bussines Centra Zálesí,

Pod Višňovkou 1662/25 – budova B3, 3. patro.
● Café Start, Hurbanova 1285, Krč, tel.: 730 516 409,

www.cafestart.cz.

VYJEDE Z PARKU DRUŽBY
Sobota 13. září, 9.00 hod., pankrácký park Družby.
To jsou nejdůležitější údaje srazu cyklistů z Prahy 4,
kteří se zúčastní 8. ročníku Pražské cyklozvonění.
Společně pak dojedou do Centrálního parku
Prahy 13 (pod ulicí K Zahrádkám),
kde od 11 do 16 hod.
proběhne bohatý program.
Info na www.cyklozvoneni.cz.

MČ Praha 4
vás společně se ZŠ Jižní IV
srdečně zvou na odhalení
PAMĚTNÍ DESKY
spořilovskému spisovateli
ADOLFU BRANALDOVI
9. září 2014
od 16.30 hod.
ZŠ Jižní IV,
Praha 4-Spořilov
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Dům dětí mládeže Praha 4 – HOBBY CENTRUM 4
Bartákova 1200/4, Praha 4 • Tel.: 602 399 835
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz • www.hobbycentrum4.cz
■

3. st

■

9. út

■

17. st

■

21. ne

■

22. po

■
■

28. ne
29. po

14.00–17.00 hod. Zastávka volný čas
– přehlídka volnočasových činností domů dětí a mládeže
včetně aktuální nabídky pro školní rok 2014/2015.
Ukázka toho nejlepšího z aktivit Hobby centra 4.
12.00–18.00 hod. Den otevřených dveří
v nahrávacím studiu Hobby centra 4
13.30–16.30 hod. Zahradní slavnost – odpoledne plné tvoření,
pohybu a soutěží v areálu Hobby centra 4.
Jednodenní zájezd do Ratibořic nejen po stopách
Barunky Panklové. Určeno především seniorům.
13.30–15.30 hod. Hudební dílna v Klubu Amfora
– muzicírování a relaxace s drumbeny.
8.30–19.00 hod. Prahou po vodě – se zdatnějšími vodáky průjezd Prahou.
13.30–16.30 hod. Tvořivá dílna v Klubu Amfora – textil a barvy.

Výstava fotografií účastníků z letních táborů a akcí Hobby centra 4 v Klubu Amfora.
Vyhlašujeme fotosoutěž „Moje prázdniny“. Fotografie o rozměrech A5 (148 x 210) a A4
(210 x 297) přijímáme v Klubu Amfora do 30. září. Nejlepší amatérští fotografové získají
hodnotné ceny a jejich práce budou vystaveny. Připravili jsme bohatou nabídku zájmových
činností – kroužků, klubů a kurzů ze všech zájmových oblastí a pro všechny věkové kategorie. Z nabídky více než 200 zájmových útvarů si opravdu vybere každý.

BĚH METROPOLE ZAVÍTÁ DO BRANÍKA
V sobotu 27. září v 10 hod. odstartuje již 5. podnik ze seriálu
běžeckých závodů Běh METROPOLE, a to pod záštitou starosty MČ
Praha 4 Pavla Caldra a Jarmily Kratochvílové, světové rekordmanky
v běhu na 800 m. Závod se poběží na sedmikilometrové trati na
cyklostezce podél Vltavy se startem u sportovního areálu Hamr – Braník. Na všechny účastníky závodu čeká účastnická medaile – přívěšek, skvělé sportovní zážitky a na nejúspěšnější
v absolutním pořadí i věkových kategoriích medaile. Více informací a elektronické přihlášky
do 26. září najdete na www.czechbigman.cz, http://www.czechbigman.cz/propozice-zavodu.
V běžeckém seriálu nejde pouze o výsledky jednotlivců v daném závodě, ať již v absolutním či věkovém pořadí, ale účastníci sbírají body i do celkového hodnocení pro svoji městskou část, kde žijí. Každý závodník startem přináší pro svoji městskou část bod. Poslední
závod se koná 31. 12. jako SILVESTROVSKO-NOVOROČNÍ Běh METROPOLE, kde dojde
k součtu všech bodů z jednotlivých závodů a vyhodnocení nejsportovnější městské části
Prahy.

SULICKÁ POUŤ POBAVÍ VŠECHNY GENERACE
Při příležitosti rozloučení se s létem se ve středu 10. září od 14 hodin uskuteční na zahradě Domova pro seniory Krč již 10. ročník Sulické pouti. Cílem je vytvořit klientům, rodinným
příslušníkům a hostům ze širokého okolí atmosféru staročeských poutí a pobavit je. Návštěvníci mají možnost navštívit různé atrakce – střelnici, věštírnu či štěstíčko. Ve stáncích se
budou prodávat grilované špekáčky, perníčky, turecký med, cukrová vata, další pochutiny
a keramické výrobky. Nebude chybět pivo a nealkoholické nápoje. Součástí akce je i hudební
vystoupení, ve Společenském sále se bude podávat káva za doprovodu staropražských písniček. Nad Sulickou poutí převzal v letošním roce záštitu starosta městské části Praha Pavel
Caldr, který ji i navštíví.

PŘIJĎTE SI ZASPORTOVAT DO SOKOLA MICHLE
Děti i dospělí si mohou pravidelně protáhnout tělo v sokolovně Sokola Michle v ulici
Pod Stárkou 4. Pro předškolní děti a žactvo je určena všeobecná tělesná průprava. Přihlášky
na tel.: 261 214 243, info na www.sokol-michle.cz. Dále se lze nově zapsat do oddílu
bojových sportů, info na tel.: 603 415 689. Sokol Michle má i oddíly basketbalu, volejbalu
a stolního tenisu a v jeho sokolovně je jediná veřejná herna ping-pongu v Praze 4. Je přístupná od pondělí do čtvrtka (15–21 hod.) a v pátek (15–20 hod.). Informace a objednávky
u p. Kamenického na tel.: 736 112 684. Jednota má již několik let také oddíl Tančit může
každý, ve kterém působí děti od tří let až po dospělé. V taneční skupině DEMO trénují děti
od 6 do 15 let, nově bude otevřen kurz předškoláků. Tréninky začínají od 23. září, info na
www.tanecniskupinademo.cz. Více informací na www.sokol-michle.cz.
(mb)

DUCHOVNÍ SKLADBY ZAZNÍ V NUSLÍCH
Koncert duchovní hudby rozezní sál historické Nuselské
radnice v neděli 28. září od 15 hod. Za hudebního doprovodu MgA. Jana Krále, docenta brněnské JAMU, vystoupí
emeritní sólistka Státní opery v Praze Dagmar Vaňkátová
a Rev. Frá. Jiří Kusý, O. Melit., katolický farář v Nuslích,
Magistrální kaplan Řádu Maltézských rytířů a emeritní
sólista DJKT v Plzni (na snímku).
Přesný program bude k dispozici při příchodu na koncert. Vstup zdarma.

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY HOSTÍ PODOLÍ
MČ Praha 4 se přihlásila, jako jediná městská část, k účasti k Evropskému týdnu mobility, kampani, která má prezentovat alternativy udržitelné mobility. Akce se uskuteční
22. září od 8.00 do 18.00 hod v ulici Podolská, od křižovatky Nedvědovo náměstí po
křižovatku s ul. Levá. MČ Praha 4 připravuje program, který bude prezentovat firmy, jež
usnadňují život Pražanům včetně zajištění bezpečnosti obyvatel města. Se svými aktivitami se představí ELTODO, JCDecaux ČR, AD-Net, Pražské služby, Pražská plynárenská,
Hygienická stanice hl. m. Prahy, MP Praha a společnost GSI distribution. Kola Víšek představí kolekci elektrokol Trek a Crussis s možností testovací jízdy. Cykloservis Engel Bike
předvede veřejnosti historii kol včetně jejich ukázek. Návštěvníkům se také otevře
Muzeum pražského vodárenství v Podolí.

POZNEJTE PODZIMNÍ PŘÍRODU V HODKOVIČKÁCH
Městská část Praha 4 a Lesy hl. m. Praha vás zvou na akci Podzimní přírodou v lesoparku
Hodkovičky (st. Klánova). V neděli 21. září od 10 do 18 hod. se na dobrodružné výpravě
na několika stanovištích dozvíte zajímavosti o zvěři našich lesů, životě včel, stromech, rybách
i o záchraně zvířat v Praze. Od 15.30 hod. pak proběhne společné opékání buřtů. Akci pořádá MČ Praha 4.

NA CALIGULU I NA FOTBAL ZA DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ!
Divadelní Agentura Globus (DAG) zahájila v loňské divadelní sezoně pravidelnou a dlouhodobou spolupráci s nuselským Divadlem bez hranic a pro nadcházející sezonu připravila
několik zajímavých premiér a samostatných pořadů. První premiérou bude 16. září hra francouzského autora Didiera Kaminky Osamělost fotbalového brankáře. Dále chystá ve spolupráci s Halinou Pawlowskou a Alešem Cibulkou zábavný pořad Jak mě neznáte, cestopisné
Toulky a v polovině října premiéru hry Caligula v titulní roli s Gustavem Bubníkem. Rodinám
s dětmi jsou věnována pohádková víkendová odpoledne. Díky grantové podpoře MČ Praha 4
DAG uvede od září do prosince svá představení pod heslem „VSTUPNÉ ZDARMA – odchodné dobrovolné“.

STRANA 15

**TU‰ĹçK-0914-pa22 22.8.2014 9:59 Str‡nka 16

senioři
MANŽELÉ SVOBODOVI
OSLAVILI ZLATOU SVATBU

Seniorské aktivity pořádané MČ Praha 4 jsou určeny osobám ve věku 63 let a více!
Název akce

Den a místo akce

Den výdeje vstupenek

CYKLUS 4x DUCHOVNÍ PRAHOU – 3. PROHLÍDKA
– kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
na nám. Jiřího z Poděbrad

11. 9. od 10.00 hod.
před kostelem na nám.
Jiřího z Poděbrad

Přihlášky telefonicky na bezplatnou linku
800 100 128 od 8. 9.
30 míst

CYKLUS 4x PRAHOU – 4. PROCHÁZKA
– Plečnik a zahrady Pražského hradu

16. 9. od 10.00 u sochy T. G. Masaryka
na Hradčanském náměstí

Přihlášky telefonicky na bezplatnou linku
800 100 128 od 8. 9.
30 míst

3. KONCERT VÁŽNÉ HUDBY
– Musica Dolce Vita – „Hudba královen“

22. 9. od 14.00 hod.
Slavnostní sál Nuselské radnice
Táborská 350, 3. patro

Výdej vstupenek 16. 9. od 8.00 do 8.30 hod.,
přepážka č. 34 (vlevo od podatelny), přízemí
MČ Praha 4, Antala Staška
120 míst

MINIGOLF SK TEMPO
– výuka minigolfu s instruktorem a turnaj

23. 9. od 14.00 hod.
Nad Lesním divadlem,
Sídliště Novodvorská

Přihlášky telefonicky na bezplatnou linku
800 100 128 od 15. 9.
30 míst

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ PAMĚTNÍCH LISTŮ
ABSOLVENTŮM PC KURZŮ PRO SENIORY

29. 9.
od 9.00 a od 11.15 hod.

Vstup pouze pro absolventy

NESEĎTE DOMA, PŘIJĎTE ZA NÁMI
– Oslava dne seniorů – zábavné odpoledne
s hudbou k poslechu i tanci
(s tombolou a dalším překvapením)

2. 10. od 14.00 hod.
KC Novodvorská

Výdej vstupenek 23. 9. od 8.00 do 8.30 hod.,
přepážka č. 34 (vlevo od podatelny), přízemí
MČ Praha 4, Antala Staška
160 míst

CYKLUS 4x DUCHOVNÍ PRAHOU – 4. PROHLÍDKA
– Týnský chrám

7. 10. od 10.00 hod.
před domem u Kamenného zvonu
na Staroměst. náměstí

Přihlášky telefonicky na bezpl. linku
800 100 128 od 29. 9.
30 míst

POZNÁVÁME PRAHU – PROCHÁZKA
– „Pražské podchody a pasáže“

9. 10. v 10.00 hod.
u sochy Jungmanna
na Jungmannově náměstí

Přihlášky telefonicky na bezplatnou linku
800 100 128 od 29. 9.
30 míst

SENÁT – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

13. 10. od 10.00 a 11.00 hod.
sraz před informačním centrem
Senátu na 1. nádvoří
Valdštejnského paláce

Přihlášky telefonicky na bezpl. linku
800 100 128 od 6. 10.
2x 30 míst

ZÁŘÍ

ŘÍJEN
Foto: Zdeněk Kříž

SVATEBNÍ SLIB si v prostorách Nuselské radnice
zopakovali Marie a Ladislav Svobodovi ze Lhotky.
Zlatá svatba proběhla ve čtvrtek 17. července
za účasti nejbližších rodinných příslušníků a oddávajícím byl 1. zástupce starosty Jiří Bodenlos.

POZVÁNKA NA
KONCERT VÁŽNÉ HUDBY
Rok 2014 je
v Česku vyhlášen rokem české hudby.
„MČ Praha 4 proto
jako letošní novinku
nabídla svým seniorům cyklus čtyř zajímavých koncertů
vážné hudby, z nichž dva se uskutečnily již na jaře,“ říká
zástupkyně starosty Ivana Staňková (PRO PRAHU). V pořadí třetí koncert je připraven na 22. září od 14. hod.
a bude se konat v Nuselské radnici v Táborské ul. Pro
velký úspěch vystoupí opět trio MUSICA DOLCE VITA,
tentokrát s koncertem „Hudba královen“. Program
provází hudbou žen skladatelek. Za doprovodu flétny
(Žofie Vokálková) a harfy (Zbyňka Šolcová) zazpívá
Daniela Demuthová.
Vstupenky budou seniorům nad 63 let vydávány
zdarma v úterý 16. 9. od 8.00 do 8.30 hod. na přepážce č. 35 Úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 2059.
Počet vstupenek je omezen počtem míst v sále.

PRODEJ PLAVENEK
ZAČNE V POLOVINĚ ZÁŘÍ
„Politika dotovaných plavenek pro seniory od
63 let s trvalým pobytem na území Prahy 4 zůstává
pro radnici stále prioritou. V letošním roce jich MČ
Praha 4 pro své aktivní seniory zakoupila rekordní
počet, a to 19 000 kusů,“ sdělila Ivana Staňková
(PRO PRAHU), zástupkyně starosty.Podzimní prodej 7000 plavenek začne v pondělí 15. září.
Oblíbené rehabilitační cvičení startuje v říjnu, informace přinese příští vydání Tučňáka.
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http://www.senat.cz/informace/pro_verejnost/prohlidky_senatu/index.php

MINIGOLFOVÝ TURNAJ PROBĚHNE NA NOVODVORSKÉ
Pro všechny aktivní seniory nad 63 let s trvalým bydlištěm v Praze 4, kteří rádi sportují,
pořádá MČ Praha 4 již tradiční podzimní turnaj
v minigolfu. Turnaj proběhne v úterý 23. 9. od

V ZÁŘÍ
Druhý týden v září začíná pravidelná výuka jazyků,
cvičení, tréninku paměti a počítačů. Rezervujte si
ukázkovou hodinu zdarma na tel.: 272 701 335.
KURZY
8.–22. 9.
ZAČÍNÁME S TABLETEM
Vodafone akademie vás naučí základy ovládání
tabletu. Po a St 14.00–16.00 hod. Rozsah: 5x 120
min.
Čt 11. 9.
14.00–17.00 hod.
WINDOWS 8 PRO SENIORY
Seznamte se s novým operačním systémem.
Nahuštěný průvodce po hlavních změnách nového
systému Windows 8. Rozsah 3x 60 min.
Čt 25. 9.
12.30–15.30 hod.
MÉDIA NA INTERNETU
Jak najít svůj oblíbený pořad v televizi či rádiu.

14.00 hod. v ulici Nad Lesním divadlem na
sídlišti Novodvorská. Vše potřebné ke hře bude
zajištěno. Přihlášky jsou přijímány telefonicky
na bezplatné lince 800 100 128 od 15. 9.
Stahování filmů pro vlastní potřebu. Zpravodajství.
Kde najít věrohodné informace, informační, zpravodajské portály. Bulvár. Rozsah 3x 60 min.
Út 30. 9.
19.00 hod.
FESTIVAL
Old’s Cool refestival: Ondřej Havelka a Melody
Makers zahrají na Nové scéně Národního divadla
benefiční koncert na podporu provozu bezplatné
Linky seniorů: 800 200 007.
St 1. 10. – Den otevřených dveří
9.00 hod.
„BUĎ ZVĚDAVEJ, NEBUDEŠ BRZO STAREJ”
Oslavte s námi Den seniorů. Můžete se těšit na
ukázkovou hodinu angličtiny, gymnastiky myšlení,
práce na tabletech, výtvarné dílny komiksu. Čeká
vás bazar knih, senior streetart a soutěž o nejlepší
bábovku. Vše zakončí beseda Karla Tejkala s Jiřím
Stránským. Sledujte program na www. elpida.cz.
Elpida, Na Strži 40 (vedle hlavní pošty)
Informace o dalších kurzech z nabídky a přihlášení na tel. č.: 272 701 335 nebo na
e-mailu: info@elpida.cz.
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OBYVATELÉ SPOŘILOVA SE NESMÍ
STÁT POKUSNÝMI KRÁLÍKY

městské části se musí řešit komplexně,“ tvrdí Alois
Těšitel.

PROBLÉMY ČEKAJÍ NA VYŘEŠENÍ
Praha 4 ve finální podobě aktuální podoby
rozšíření parkovacích zón nakonec nefiguruje a hovoří se, že se připojí pravděpodobně v roce 2015.
Pokud se předpokládaný časový harmonogram
naplní, bude nutné, aby se v něm počítalo i se
Spořilovem jako s nejbližším okolím stanice metra
Roztyly.
„S řešením problémů Spořilova se musí počítat
i do budoucna. Kromě úpravy parkovacích zón je
potřeba zrealizovat dostavbu jihovýchodní části
Pražského okruhu. Dále zmírnit dopady narůstající
osobní dopravy odhlučněním jižní části Starého
Spořilova, křížení Jižní spojky a 5. května a nechráněného úseku Sliačská – Hlavní. Nesmíme
také zapomenout na zabránění dalšího zatížení
oblasti, jako je například realizace záměrů developerů u Roztyl podél 5. května. Po volbách chceme
na výše uvedených realizacích spolupracovat se
všemi spořilovskými občanskými sdruženími,
jelikož všechny tyto úpravy Spořilovu velmi pomohou,“ doplnil Alois Těšitel.

V uplynulých týdnech
a měsících přinášely sdělovací prostředky informace ohledně úpravy
a rozšíření parkovacích
zón v Praze. V prvních
návrzích koncepce
parkování se hovořilo
i o spuštění zón placeného stání v Praze 4, které
Alois Těšitel,
by zahrnovaly parkování
zastupitel MČ Praha 4
v nejbližším okolí stanic
metra C. Koncepce vycházela z návrhu, který si
v minulých letech nechalo vypracovat vedení radnice největší městské části. Šlo o návrh kvalitní,
který obsahoval jednu slabinu – špatně řešenou
oblast Nového a Starého Spořilova.
Z nejbližšího okolí stanice metra Roztyly byly
v návrhu zcela opomenuty nebo vynechány právě

tyto dvě nejhůř zkoušené čtvrti Prahy 4. „Plán
počítal s tím, že právě ze Spořilova, který leží
v docházkové vzdálenosti od stanice metra
Roztyly, by se stalo bezplatné parkoviště pro řidiče
z blízkého okolí i pro mimopražské. Ti by po zaparkování ve spořilovských ulicích, které svou
kapacitou jednoznačně tak velkému objemu
nestačí, pohodlně došli pěšky nebo MHD do práce
či za zábavou,“ uvedl konkrétní příklad zastupitel
Alois Těšitel (TOP 09).
Že se nejedná o planý poplach je zřejmé již
dnes, v souvislosti s parkováním zaměstnanců
některých nových administrativních budov
v Praze 4, jako například centrály T-Mobile.
„Představa, že by k této situaci opravdu došlo, je
hrůzostrašná. Oblast Nového i Starého Spořilova
se potýká se špatným životním prostředím a ze
spořilovských obyvatel by se stali pokusní králíci,
na kterých se testuje, co vydrží. Parkování v naší

HANKA KYNYCHOVÁ
PŘEDSTAVÍ

POČÍTAČOVÉ A JAZYKOVÉ KURZY

CVIČEBNÍ NOVINKU
Na sobotu 20. září je připraven Den otevřených dveří
Fitness clubu Hanky Kynychové. Od 9 do 17 hod. si
může každý příchozí zdarma zacvičit ve třech fitness sálech v hodkovičské ulici Šífařská 1/3 a současně se stát
kmotrem nového cvičebního DVD Postava snů, které
Hanka Kynychová sestavila. Cvičení si lze otestovat
ihned v praxi pod vedením samotné autorky. Kromě cvičebních lekcí proběhnou ochutnávka zdravých produktů
a doplňků výživy, konzultace o výživě a další. Navíc je
zajištěno hlídání dětí. Info na www.kynychova-fitness.cz.

LITERÁRNÍ A VÝTVARNÁ
SOUTĚŽ PRO DĚTI
Pod záštitou zástupkyně starosty Ivany
Staňkové (PRO PRAHU) vyhlašuje městská část
Praha 4 pro žáky mateřských a základních škol
z Prahy 4 výtvarnou a literární soutěž na téma
„Já a moje rodina“ a „I my budeme jednou
staří“. Soutěž je jednokolová a zúčastnit se
mohou všechny děti, které navštěvují MŠ nebo
ZŠ v Praze 4. Soutěž je rozdělena na tři části:
1. výtvarná soutěž pro děti z MŠ na téma „Já
a moje rodina“; 2. výtvarná a literární soutěž
pro 1. stupeň ZŠ na téma „Já a moje rodina“ a
3. literární soutěž pro 2. stupeň ZŠ na téma „Já
a moje rodina“ a „I my budeme jednou staří“.
Všechny práce se zasílají na odbor školství
a kultury Úřadu městské části Praha 4, Antala
Staška 2059/80b, Praha 4 (s označením „SOUTĚŽ“). Uzávěrka soutěže je 22. října 2014.
Práce, které dorazí po tomto termínu, nebudou
již do soutěže zařazeny.

PRO MAMINKY NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ
Třetím rokem Praha 4 pořádá počítačové kurzy pro maminky na mateřské dovolené. „Na podzim chystáme několik novinek a změn. Otevřeme pouze kurz pro pokročilé a nově doplníme vzdělávání maminek o jazykové kurzy angličtiny,“ říká zástupkyně starosty Ivana Staňková (PRO PRAHU).
Každá učební hodina (tj. počítačová i jazyková) trvá 90 minut, na místě bude zajištěno hlídání dětí.

ROZDĚLENÍ KURZŮ ANGLIČTINY:
● Angličtina pro „věčné“ začátečníky – 8týdenní kurz určený pro zopakování základů
anglického jazyka a základních frází pro maminky, které se s angličtinou již někdy setkaly, ale angličtinu dál nevyužívaly.
● Opáčko z angličtiny – 8týdenní kurz zaměřený na rychlé a efektivní zopakování a utřídění znalostí a konverzačních dovedností

z anglického jazyka na úrovni mírně pokročilých.
Pokud se chcete počítačových či jazykových
kurzů zúčastnit, vyplňte přihlášku a vyberte si
školu, kde budete kurz navštěvovat. Zápisy budou probíhat ve slavnostním sále (3. patro)
Nuselské radnice, Táborská 350, ve středu
24. 9. od 9.00 do 16.00 hod. Výuka začne
v týdnu od 6. 10. a bude trvat 8 týdnů.
Kontaktní osobou v MČ Praha 4 je Petra
Pohlreichová, referent Odboru školství a kultury, odd. rodinné politiky, tel.: 261 192 415,
e-mail: petra.pohlreichova@praha4.cz.

Přihláška do počítačových/jazykových kurzů
Jméno: ………………………………………………........
Adresa trvalého bydliště: ……………………………...
………………………………………………………..........
Telefon: ………………………………………………......
Zaškrtněte kurz a ZŠ, kde budete kurz navštěvovat.

ZŠ Kavčí hory, ul. K Sídlišti 840
PC kurz pro pokročilé
Opáčko z angličtiny
ZŠ Jižní, ul. Jižní IV, 1750
Angličtina pro
„věčné“ začátečníky
Opáčko z angličtiny

STRANA 17

**TU‰ĹçK-0914-pa22 22.8.2014 10:00 Str‡nka 18

akce

Přehled všech akcí
najdete na

www.praha4.cz
OSLAVA SVĚTOVÉHO DNE ZVÍŘAT
BUDE V PARKU DRUŽBY
Nadace na ochranu zvířat pořádá v sobotu
20. 9. od 12 do 18 hodin v pankráckém parku
Družby oslavu Světového dne zvířat. Akce
proběhne pod záštitou Tomáše Hudečka, primátora hlavního města Prahy, a Pavla Caldra,
starosty městské části Praha 4.
Je připraven bohatý program zaměřený na
soužití a vzájemný vztah lidí a zvířat, který
mimo jiné zahájí zpěvačka Marta Kubišová,
patronka a čestná členka správní rady Nadace
na ochranu zvířat. V rámci dne je také připravena charitativní sbírka chovatelských potřeb
pro psy a kočky v útulcích.
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PROGRAM:
● ukázky volnočasových a sportovních

●

●
●
●

disciplín (Dogfitness, Agility, Canicross,
Dogdancing, Dogfrisbee, Obedience)
ukázky práce psovodů MP Praha,
záchranářských dovedností psů,
práce asistenčních a vodících psů
a odchytu zvířat
povídání o netopýrech, fretkách
a o chovu prasátek
ukázky dravců a povídání o sokolnictví
zábavné soutěže o ceny pro děti i pro zvířecí miláčky

● prezentace útulků a časopisu

pro milovníky psů a koček HAF & MŇAU.
Všichni účastníci programu vystupují bez
nároku na odměnu.
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názory
JAKÉ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY PŘI TVORBĚ METROPOLITNÍHO PLÁNU MÁ MĚSTSKÁ ČÁST PROSAZOVAT?
JAN SCHNEIDER, zastupitel MČ Praha 4, PRO PRAHU

Městská část by především měla tvorbu nového Metropolitního
plánu pozorně sledovat a snažit se zabránit jakýmkoliv „kulišárnám“. Obecně je potřeba dbát na to,
aby nedocházelo k omezování současné
zeleně, ale ani k přílišnému zahušťování
zástavby.
To neznamená, že by se mělo v Praze,
potažmo v Praze 4, přestat s novou výstavbou úplně, ale ploch, kde je plánována výstavba, je stále dost a nevidím
důvod je příliš rozšiřovat. Především
jsem však toho názoru, že by se mělo
více pracovat na obnově a regeneraci
stávající výstavby.
Velmi podstatné však bude, zda nové
vedení hlavního města Prahy bude více
naslouchat názorům městských částí než

to současné. Poslední dobou je tomu
totiž často tak, že se stane přesný opak
toho, co od města žádáme. Jako u nových pražských stavebních předpisů,
kde se v našem zastupitelstvu všichni
shodli na jasných připomínkách a Rada
hlavní města se rozhodla je ignorovat.
Příkladem je naše snaha o zpřísnění podmínek pro vytvoření a využíváni nových
parkovacích míst při výstavbě obytných
i administrativních budov.
Nové stavební předpisy však naopak
tuto povinnost rozvolňují, což znamená,
že se i nadále budou kolem nové výstavby plnit okolní ulice stále novými
auty a situace s parkováním bude čím
dál tragičtější. Pokud se vedení města
nenaučí naslouchat svým městským
částem, bude tvorba nového Metropolitního plánu velmi nebezpečná.

OLGERD PUKL, zastupitel MČ Praha 4, ODS
ODS chce pevně stanovit
roli samosprávy městské
části v procesu povolování staveb ještě před
dokončením návrhu nového územního (metropolitního) plánu hlavního města Prahy,
protože jenom tak lze odpovědně hájit zájmy obyvatel Prahy 4. Od těchto pravidel se
odvíjí i množství a hloubka našich připomínek.
Tvorbu nového pražského územního plánu, nazývaného metropolitní, dosud doprovází chaos, nedostatek informací a vytváření
časové tísně pro městské části, občany, vlastníky i investory. Proto musíme všichni dostat jasný harmonogram, jasný obsah a podklady i pravidla pro rozhodování. Salámovou
metodou městská rada, přes nesouhlas a zásadní připomínky mnoha městských částí,
v létě schválila nové stavební předpisy bez

znalosti návrhu nového pražského územního plánu, který má definovat možnosti a míru využití území města. Tento krok je velkým varováním a zároveň ukázkou jak nemá
vypadat veřejné projednávání. Se schváleným snížením požadavků na parkování
v rámci výstavby v širším centru ve vazbě na
primátorem prosazované zahušťování zástavby zásadně nesouhlasíme. Připravované
zrušení územních rezerv pro veřejné stavby
výrazně zdraží potřebné investice, proto je
nezbytné včas vyhlásit veřejně prospěšné stavby nejen pro dopravu, ale také pro
školy, sociální i zdravotní služby, sport, kulturu atd. Musíme nalézt jednoznačný mechanismus ochrany charakteru obytných
území. Variantní studie využití rozvojových
a přestavbových (brownfields) území je nutné ještě před vlastním procesem schvalování
veřejně projednat a prezentovat.

ALŽBĚTA REJCHRTOVÁ, zastupitelka MČ Praha 4, SZ

První zveřejněné materiály a mapy k novému
územnímu plánu potvrzují, že jeho autoři
se snaží město opravdu zahustit. Tvrdí, že
hustota osídlení je v Praze oproti jiným
vyspělým městům nižší a že zde má proto
přibýt dalších čtyři sta tisíc obyvatel.
Jejich snahou je omezit rozrůstání města
do krajiny a stavět na volných plochách
ve městě.
To však nejsou jenom brownfieldy,
ale také zelené plochy. Například Krčská
louka je na těchto mapách vedena jako
zastavitelné území s určitou rekreační zátěží. Park, který měl být vybudován u Hodonínské ulice nebude, území
se má zastavět, padnout může i les
Habrovka, ustoupit zástavbě může i izolační zeleň u Jižní spojky a magistrály.
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Městská část sice na magistrát poslala
usnesení, že požaduje ochranu parků,
které jsou podle metropolitního plánu
součástí zastavitelného území, ale už nepožadovala ochranu dalších zelených
ploch, které buď existují nebo mají
vzniknout. Pravda, vyzvala občany, aby
jí poslali své připomínky a návrhy,
a občanům šlo hlavně o zachování či
rozšíření zeleně.
Tyto podněty si však již městská část
neosvojila, nejsou součástí žádné rozvahy
o tom, jak by měla Praha 4 vypadat a rozvíjet se. Prostě budou jen přeposlány
magistrátu a je na něm, jak s nimi naloží. A to není správné! Městská část má
rozhodně a včas dát magistrátu vědět,
že za svými občany stojí.

PETR HORÁLEK, zastupitel MČ Praha 4, ČSSD

Metropolitní plán měl
být jeden z hlavních
politických „taháků“
současného primátora
Hudečka. Jeho snaha za každou cenu
být jiný než předchůdci ale měla za
následek to, že práce na celopražském
územním plánu se prakticky zastavily
a nabraly několik let zpoždění. Vedení
magistrátu se soustředilo na vytváření
zdání, že odteď bude všechno jiné… a samozřejmě lepší.
Ale čeho jsme se opravdu dočkali?
Zatím to vypadá, že se klade důraz na
novou grafiku a lepší přehlednost. Počet
barev se nakonec snížil z osmnácti na sedmnáct, což představuje opravdu radikální posun. A když se už nemění samotná kategorie území, tak se musí přejmenovat, aby to vypadalo nově.

Po několika letech příprav – a s dvojnásobným rozpočtem oproti minulosti! –
jsou výsledky velmi skromné. Na zdech
Sálu architektů ve 4. patře Staroměstské
radnice se dokonce bez uzardění vystavovaly bílé, zatím nepokreslené plány, se
zdůrazněním, že se ještě nejedná o „koncept“, k čemuž by mohla svádět terminologie platného zákona, nýbrž jen o představu autorů. Dočkali jsme se jen pár výkresů ilustrujících současný stav. Jak se
pak můžeme seriózně k Metropolitnímu
plánu vyjadřovat? Jak máme prosazovat
nějaké připomínky, když stále není jasná
celková koncepce a podoba tohoto plánu? Zatím to vypadá, že se jedná o další
nepodařený projekt pana primátora, na
který doplatí nejen městské části, ale
v konečném důsledku všichni obyvatelé
Prahy.

JAROMÍRA EISMANNOVÁ, architektka, TOP 09

Návrh zadání Metropolitního plánu (MP)
byl schválen v září
2013. Aktuálně je zveřejněn Koncept odůvodnění MP, který je
podkladem pro předběžnou diskusi
o metodice plánu, možnostech návrhu,
způsobu řešení problémů Prahy a její
metropolitní oblasti.
Dvanáct tematických sešitů a osm
výkresů je vystaveno na Staroměstské radnici. Institut plánování a rozvoje
hl. města Prahy plní slib a otevírá diskuzi o problémech Prahy a možnostech
řešení prostřednictvím MP.
Městské části a občané jsou vyzváni
k doplnění rejstříku řešených hladin.
Nejdůležitější je podrobně prostudovat
výkresovou a textovou část, opravit nepřesnosti v názvech a využití lokalit

a jejich hranic. Především se to týká
ploch zeleně, urbanisticky homogenních
oblastí, jako jsou například vilové čtvrti
se stabilizovanou hustotou a výškou zástavby, nebo městské blokové zástavby.
Komise rozvoje Prahy 4, jejíž jsem
členkou, pečlivě sleduje a požaduje zachování a kultivaci nejen velkých ploch
zeleně, ale i izolační nebo vnitroblokové
zeleně, která plní nezastupitelnou funkci
estetickou a zlepšuje životní prostředí.
Maximální pozornost věnujeme trasování dopravy (Dvorecký most pouze pro
MHD, pěší a cyklisty) a rozvojovým lokalitám, aby v nich nevyrostly stavby,
které by esteticky a funkčně zhoršovaly
prostředí naší městské části. Máme zpracovaný rozsáhlý materiál připomínkující
Metropolitní plán a v rámci řízení jej
uplatňujeme.

KAREL SKOUPIL, předseda MíV KSČM MČ Praha 4, KSČM

Žádné zásadní ani jiné
připomínky při tvorbě
Metropolitního plánu
nemůže naše městská
část prosazovat. Jediným důvodem je
skutečnost, že Metropolitní plán není
hotový. Do dnešního dne se vedení
MHMP zmohlo pouze na předložení velmi mlhavé důvodové zprávy. Ze strany
vedení MHMP se jedná o naprostou politickou blamáž.
Již několikrát jsme vás informovali
o velmi špatné práci jak samosprávy, tak
státní správy v MHMP. Tato naše kritika
se týkala například dopravy v Praze,
Dopravního podniku, přerozdělování finančních prostředků z hazardních her
atd. I problémům v oblasti přípravy
Metropolitního plánu jsme se věnovali
v květnu loňského roku. Jak je vidět, na-

še kritika i kritika ostatních městských
částí nepadla na úrodnou půdu.
Předpokládáme, že nekompetentní
vedení MHMP, tj. TOP 09, bude chtít
využít i této otázky k politické agitaci
k blížícím se volbám do Zastupitelstva
MHMP i zastupitelstev jednotlivých
městských částí.
V této souvislosti bych vás rád požádal
o velmi pozorné prostudování jak volebních programů kandidujících politických
stran, tak i posouzení jejich dosavadní
práce pro nás - občany.
K této žádosti mě vedou zkušenosti
z minulosti, kdy před volbami účelově
vznikala různá uskupení (jako například
ODA, US, SZ, TOP 09, VV, ANO), z jejichž
práce jsme několik měsíců po volbách
byli vždy velmi rozčarováni.
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VOLEBNÍ PROGRAM KSČM PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4
Vážení občané městské části Praha 4,
předkládáme Vám základní zaměření činnosti Vámi zvolených zastupitelů
Komunistické strany Čech a Moravy. Věříme, že mnozí z Vás s jejím obsahem
souhlasíte a vyjádříte mu podporu. Chceme poznamenat, že zastupitelé
KSČM se v minulém funkčním období spolupodíleli na řešení komunálních
otázek ve prospěch všech občanů naší městské části. V rozvoji naší městské
části byly v uplynulém období dosaženy výsledky ve prospěch mnoha oblastí našeho společenského života. Věříme, že přijmete náš názor, že mnohé co umožňuje nám žít a pracovat, bylo vybudováno našimi předchůdci v minulých desetiletích. Proto oceňujeme práci budovatelů naší městské
části od roku 1945.

Volte volební program KSČM,
dejte Váš hlas našim navrženým kandidátům.
1. Právo občana spolurozhodovat a být informován
– poměrné zastoupení všech politických stran v radě, výborech a komisích Zastupitelstva,
zvolených do Zastupitelstva,
– posílení kontroly průběhu výběrových řízení na veřejné zakázky, nebo veřejné soutěže
a tím minimalizovat možnou korupci,
– účast zástupců občanských sdružení a iniciativ i jednotlivců na jednáních výborů a komisí,
pokud bude tato účast potřebná,
– pokračovat v důsledné kontrole a evidenci majetku městské části Praha 4,
– další vydávání měsíčníku TUČŇÁK, který pravidelně informuje o dění v naší městské části.
2. Dostupné bydlení
– dokončení privatizace bytového fondu,
– rekonstrukce domů ve vlastnictví městské části,
– znovuzavedení závazného městského domovního řádu,
– postih neplatičů nájemného a služeb s přihlédnutím k důvodům neplacení,
– výstavbu nových nájemních domů v rámci hlavního města Prahy.
3. Dostupná zdravotní a sociální péče, pomoc potřebným
– obnovení sítě státních poliklinik a pracovišť první pomoci,
– další rozšíření domů s pečovatelskou službou a zkvalitnění jejich práce,
– výstavbu stacionářů pro nemocné Alzheimerovou chorobou,
– rozšíření systému domácí ošetřovatelské péče pro potřebné (staří, nebo nemocní lidé atd.).
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SC-341124/01

4. Bezpečí občana
– rozšíření pravomocí a zvyšování počtu příslušníků městské policie,
– vytváření optimálních podmínek pro práci příslušníků státní a městské policie,
– protidrogovou prevenci zaměřenou na obyvatele naší městské části,
– protidrogové aktivity, včetně stanic prvního kontaktu, prostřednictvím grantových programů
městské části.
5. Kvalitní, bezplatné a dostupné vzdělání
– zachování optimální sítě školek a základních škol s důrazem na vysokou kvalitu pedagogů,
– kontrolní a rozhodovací činnost rad škol,
– pokračování rekonstrukcí a modernizací školských zařízení,
– zachování speciálních škol pro zdravotně postižené děti,
– bezplatné užívání školních prostor pro mimoškolní zájmovou činnost dětí a mládeže,
– rozšíření mimoškolní výchovy,
– různé zájmové aktivity, sportovní a kulturní vyžití,
6. Rychlá a pohodlná hromadná doprava
– urychlenou dostavbu městského okruhu a návazných hlavních komunikací,
– zřízení většího počtu parkovacích míst pro obyvatele naší městské části formou výstavby
garážových domů s cenově dostupným parkovným,
– výstavbu nových tras metra,
– dopravu zdarma - vytváření podmínek pro větší využití městské hromadné dopravy,
– pokračování výstavby cyklistických komunikací oddělených od automobilového provozu.

7. Tvorba a ochrana životního prostředí
– zodpovědný a odborný přístup při zřizování a údržbě městských parků, lesů a ostatní zeleně,
– rozšíření sběru, svozu, třídění a recyklaci odpadu,
– zlepšení pravidelného úklidu veřejných komunikací a prostor.
8. Ochrana kulturního dědictví a dostupnost kultury
– zpracování dlouhodobého výhledu financování kulturních zařízení,
– činnost občanských sdružení, různých organizací dětí a mládeže a tělovýchovných jednot,
– ochranu historických kulturních památek před jejich devastací a nevhodným komerčním
využíváním.
Vážení občané městské části Praha 4, dejte svůj hlas 10. a 11. října 2014
kandidátům KSČM do Zastupitelstev hlavního města Prahy a městské
části Praha 4 k uskutečnění navrhovaného volebního programu.
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Martina Voplatková • tel.: 777 330 120
Poláčkova 1067, P4, Metro Budějovická

SERVIS PLASTOVÝCH OKEN
Okna je nutno jednou za dva roky seřídit
a promazat jinak neplní svou funkci
a dochází k vážnému poškození.
Oprava a prodej žaluzií. Sítě proti hmyzu.

E-mail: jirasek.servis@seznam.cz
SC-332409/08

SC-340678/03

Stavební práce včetně elektra a vody
do 10 dnů včetně úklidu

☛

Tel./fax: 241 494 620 • mobil: 777 291 927

SC-332422/08

REKONSTRUKCE KOUPELEN A BYTŮ

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

www.malirlakyrnik-praha.cz

Tel.: 601 236 957

INSTALATÉRSTVÍ (bez paušálu za příjezd)
Výměny wc, baterií, opravy,
rozvody vody a topení

+M
a Š

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

F i rm
SC-332421/08

SC-332491/02

SKUPINOVÉ A INDIVIDUÁLNÍ LEKCE
BODYSTYLING, ZUMBA, KRUHOVÝ TRÉNINK
KURZY PRO DĚTI – BALANČNÍ PLOCHY

SC-340262/02

ZDRAVÁ ZÁDA

☛
SC-340115/07

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

ÚKLIDOVÁ FIRMA
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
Tel.: 724 006 275

SC-332492/07

SC-332425/07

PANELOVÉ A ČINŽOVNÍ DOMY)
KOMPLETNÍ DODÁVKA – DEMONTÁŽ, MONTÁŽ

SC-332507/07

ROZPOČTY A KONZULTACE ZDARMA
BALKAP, Jílovská 426, Praha 4
Tel.: 241 493 617,
777 708 035, 777 708 034

www.balkap.cz

RENÁTA ČÍŽKOVÁ
Tel.: 777 114 473
222 980 260
renata.cizkova@ceskydomov.cz
Uzávěrka říjnového čísla je 10. 9. 2014.

SC-332365/08

(PRO

Inzerci v časopisu
Tučňák pro Vás zajistí

SC-331676/11

MALÍŘI, LAKÝRNÍCI, ÚKLID
NOVÁ MADLA NA ZÁBRADLÍ

SC-340005/06

SC-340116/04

SC-332410/08
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PROJEKT SBĚRU KOVOVÝCH
PLECHOVEK ROZŠÍŘEN

Foto: archiv

servis

odkládat nápojové plechovky, konzervy od potravin, zvířecí konzervy, tuby, uzávěry a víčka
od nápojů, jogurtů atd. Naopak do nádob nepatří stlačené kovové nádoby od kosmetiky a jiných sprejů, kovové obaly od barev, benzinu,
motorových olejů atd.
„V městské části Praha 4 najdete kontejnery

na rohu ulic Podolská x Pravá,
Pacovská x Janovská, Hlavní x Cho- DO TĚCHTO KONTEJNERŮ lze
odkládat kovové obaly.
ratická a u samoobsluhy v ul. Vavřenova,“ uvedl 1. zástupce starosty Jiří Bodenlos (ČSSD).

Pilotní projekt sběru a svozu nápojových
plechovek pražského magistrátu, kterého se
účastnila i Praha 4, byl ukončen a vyhodnocen
jako úspěšný.
Díky pozitivním ohlasům z řad veřejnosti
byl navazující projekt nově rozšířen o všechny
kovové obaly. Do šedých nádob je tedy možné

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V rámci mobilního sběru mohou občané MČ
Praha 4 obsluze vozidla odevzdávat: baterie,
akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemikálie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky
a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla
a pryskyřice, detergenty, fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu a odstraňování plísní), zářivky a výbojky.
Trasa A

17. 9. st

1.
2.
3.
4.
5.

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.40–17.00
17.10–17.30

křižovatka ul. Čestmírova x Mečislavova
křižovatka ul. Jivenská x Adamovská
ul. Družstevní ochoz (u č. 11)
ul. Baarova (u školy)
křižovatka ul. Na Záhonech x Mezipolí
(u potravin)
6. Roztylské náměstí (u č. 33)
7. Jižní náměstí
8. ul. Hlavní (u pivnice U Řezníků)

17.40–18.00
18.10–18.30
18.40–19.00

Trasa B

18. 9. čt

1. Nedvědovo nám. (u školy)
15.00–15.20
2. křižovatka ul.
Na Klaudiánce x U Podolského hřbitova
15.30–15.50
3. křižovatka ul. Na Vrstvách x V Rovinách
16.00–16.20
4. křižovatka ul. Dvorecká x Jeremenkova
16.30–16.50
(parkoviště)
5. křižovatka ul. Milevská x Pujmanové
17.00–17.20
(parkoviště u prodejny)
6. křižovatka ul. Plamínkové x Děkanská vinice II 17.30–17.50
7. křižovatka ul. Za Zelenou liškou x Senožacká 18.00–18.20
8. ul. Jihlavská
18.30–18.50
(parkoviště u prodejny GATO – Jihlavská 18/611)

Trasa F

17. 9. st

1.
2.
3.
4.

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50

5.
6.
7.
8.

křižovatka ul. Ružinovská x Pod Krčským lesem
ul. Pod Lysinami (u trafostanice)
křižovatka ul. Podolská x K Vysoké cestě
křižovatka ul. Hudečkova x Kubištova
(parkoviště)
křižovatka ul. Ohradní x Michelská
křižovatka ul. Na Veselí x Soudní
ul. Žateckých
křižovatka ul. Podolská x Nedvědovo náměstí

17.00–17.20
17.30–17.50
18.00–18.20
18.30–18.50

CHATA VÁPENKA
NABÍZÍ ODPOČINEK
Městská část Praha 4 nabízí veřejnosti zvýhodněné týdenní pobyty s plnou penzí na chatě Vápenka
v Krkonoších od 6. do 13. 9. a od 13. do 20. 9. za
2750 Kč. V případě zájmu bude zajištěna zpáteční
doprava za 550 Kč/osoba.
Informace najdete na www.4-majetkova.cz, tel.:
261 192 120, 724 837 894 – paní Liemessingová.
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IC ŠTÚROVA A PARKOVIŠTĚ POKRAČUJÍ V PROVOZU
Praha 4 obdržela v polovině letošního roku od pronajímatele objektu, kde sídlí Informační centrum (IC)
Štúrova (Štúrova 1284/20), výpověď z nájmu. Z tohoto
důvodu mělo IC ukončit provoz k 30. 6. Po intenzivních jednáních vedení radnice s majitelem nemovitosti
se nakonec dospělo k dohodě.

Nájemní smlouva byla Praze 4 prodloužena na
dobu neurčitou a IC Štúrova zůstává v provozu. Přilehlé parkoviště bude také zachováno a Rada městské
části Praha 4 vyhlásila nový záměr pronájmu.
Vedení radnice se občanům omlouvá za vzniklé
komplikace.

PRAHA 4 MÁ NOVÉHO POSLANCE
Zastupitel městské části Praha 4 Martin Plíšek (TOP 09) se k 1. červenci
stal poslancem Parlamentu ČR. Mandát poslance mu vznikl po Stanislavu
Polčákovi, který byl zvolen do europarlamentu.
„Při výkonu mandátu poslance se chci také zaměřit na prosazení zákonů,
které pomohou hlavnímu městu Praze a městské části Praha 4 a jejím občanům. Mám na mysli zejména účinnější ochranu před hlukem, zneužívání
návykových látek a omezování hazardu,“ uvedl Martin Plíšek. Nového poslance můžete kontaktovat na e-mailu: plisekm@psp.cz.

Poslanec Martin Plíšek

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY – ZÁŘÍ
Stanoviště

Zavezení den

Jivenská x Adamovská
Pekárenská – pod svahem
Pod Děkankou x Nad Spádem
Mikuláše z Husi
Ctiradova x Mečislavova
Zálesí x Sulická
Vavřenova
Pod Terebkou – nad schody
Nad Pískovnou x Přechodní
Jeremenkova x Sitteho
Pod Lysinami 2 – u trafačky č. TS 5178
Zelený pruh x Za Pruhy (u parkoviště)
U Pernštejnských x Družstevní
Družstevní ochoz x Zdařilá
V Zálomu x Na Jezerce
Valtínovská x Hornokrčská
U Habrovky x U Krčské vodárny
Mezivrší x Nad Šálkovnou
Zapadlá x Zelený pruh
Halasova x U Strže
K Výzkumným ústavům
Pod Dálnicí č. 1
Michelská x U Michelského mlýna
Pod Višňovkou
Murgašova
Zachova x Nad Svahem
Korandova x Havlovického
Vrbova (u garáží)
Lopatecká x Doudova
Na Vrstvách x Pod Pekařkou
Žilinská
Kotorská (u jeslí)
Herálecká I x Pacovská
Boleslavova x Božetěchova
Nad Lesním divadlem x Němčická
Pod Krčským lesem x V Jehličí
Klánova x U Vodotoku

01
01
01
01
02
02
02
03
03
03
04
04
05
05
05
05
05
05
05
08
08
08
09
10
10
10
10
11
11
11
12
12
12
15
15
15
16

Hodina
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00

Stanoviště

Zavezení den

Podolská x K Vysoké cestě
Plamínkové (u garáží)
Jiskrova x Na Mlejnku
Podolská x U Vápenné skály
Kamenitá
Branická x K Ryšánce
Jílovská (u Údolní)
Na Květnici
– u stanoviště tříděného odpadu
Sdružení x Nad Studánkou
Vzdušná x Na Rovinách
Horáčkova X Bartákova
Lukešova x Bohrova
Pod Vršovickou vodárnou III
Bítovská
Baarova – u školy
Na Zlatnici x Na Podkovce
Sinkulova x Na Klikovce
V Hodkovičkách x Jitřní
Psohlavců x Věkova
Ružinovská x Kukučínova
Nad Havlem x U Krčského nádraží
Jihlavská (proti garážím)
Jihozápadní V x Jižní IX
Na Líše x Na Novině
Pod Jalovým dvorem
Sládkovičova x Tajovského
Fillova x Rabasova
Mirotická x Čimelická
(u ulice Novodvorská)
Na Chodovci (parkoviště proti škole)
Jižní XVI
Choceradská x Senohrabská
Severovýchodní IV x Severní IV
Viktorinova
Ohradní x Na Křivině
Podolská x Pravá

Hodina

17
17
17
17
18
18
18
19

16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00

19
19
19
19
22
22
22
23
23
23
24
24
24
25
25
26
26
26
26
26

16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00

26
29
29
29
30
30
30

16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
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kultura/společnost
• PORADENSTVÍ • OSOBNÍ ASISTENCE •
• DOMOV PRO SENIORY •
• PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK •
Nezisková organizace Domov Sue Ryder
poskytuje péči seniorům, kteří potřebují kvůli věku
nebo zdravotnímu stavu pomoc druhých
při každodenních činnostech.
Domov můžete podpořit finančním
darem na www.sue-ryder.cz nebo
návštěvou některé z následujících akcí.

10. st
11. čt
12. pá
15. po
17. st
18. čt
19. pá
21. ne
22. po
23. út
25. čt
28. ne
29. po
30. út

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

JÁ, FRANCOIS VILLON
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
CHARLEYOVA TETA
PRÁSKNI DO BOT
DARDA
KOMEDIANTI
DARDA
CHARLEYOVA TETA
MANDRAGORA
NA DOTEK
CESTA KOLEM SVĚTA – ZADÁNO
JÁ, FRANCOIS VILLON
MUSÍME SI POMÁHAT
PRÁSKNI DO BOT

Divadlo Dobeška
Jasná I 1181/6, 147 00 Praha 4
Tel.: 244 468 173 • Fax: 244 468 167
dobeska@divadlodobeska.cz
rezervace@divadlodobeska.cz
www.divadlodobeska.cz
Studio Dobeška:
kurzy • zábava • relaxace
www.divadlodobeska.cz/studio

1. po 18.00 NEUSLUŽICKÉ PLENÉRY
– Putim Oldřicha Smutného
Vzpomínková výstava
3. st 19.30 PHILOMENA – filmové promítání
9. út 19.00 VENUŠIN VRCH – představení
literárně-dramatického oboru
ZUŠ Modřany
10. st 19.30 KLUB POSLEDNÍ NADĚJE
– filmové promítání
14. ne 19.00 IRENA A VOJTĚCH HAVLOVI,
ROBERT AMACKER
– hudební vystoupení
17. st 19.30 GRAVITACE – filmové promítání
18. čt 20.00 RADŮZA S KAPELOU – koncert
22. po 19.30 VÝBĚR Z BESÍDEK – sklizeň
nejlepších plodů posledních let
23. út 19.30 BESÍDKA 2014 – divadlo Sklep
24. st 19.30 ONA – filmové promítání
25.čt 19.00 JÍM ZDRAVĚ. PROČ NEHUBNU?
s Margit Slimákovou – seminář
30. čt 19.30 Nekorektní skeče – TROS BOYS
– groteskní skeče

8.–9. po–út
10.00–18.00 hod.
TRADIČNÍ BAZAR OBLEČENÍ
Jedinečná příležitost koupit si pěkné věci za pár korun.
Divadelní sál Domova Sue Ryder.
10. a 24., st
15.00–18.00 hod.
BRANÍK BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu.
Vstupné: 50 Kč. Restaurace Michelský dvůr.
11. čt
15.00–22.00 hod.
SUE RYDER CHARITY CUP 2014
6. ročník benefičního turnaje firem v malé kopané,
který podpoří péči o seniory v Domově Sue Ryder.
Více info: www.sue-ryder.cz/fotbal2014. PRE tréninkové
centrum mládeže na pražském Strahově.
16., 23. a 30. út
18.30–19.45 hod.
KURZY ORIENTÁLNÍCH TANCŮ
Více info: www.institutregenerace.cz, e-mail: najya@institutregenerace.cz. Cvičebna Domova Sue Ryder.
23. út
15.00–21.00 hod.
KREATIVNÍ PODVEČER A KORÁLKOVÁNÍ
Tvůrčí setkání pro šikovné ruce i pravidelné srazy korálkářek budou v září spojeny. Společně se budou vytvářet
babičky a dědečci do projektu Babička Sue a dědeček
Ryder aneb senioři na cestách a bižuterie pro dobročinné obchody. Registrace: radka.kulhankova@sue-ryder.cz. Restaurace Michelský dvůr.

Domov Sue Ryder, o. p. s., Michelská 1/7,
140 00 Praha 4-Michle
Tel.: 244 029 111 • www.sue-ryder.cz

St 3. 18.00
Čt 4. 19.30

So 6. 19.30

Út 9. 20.00
St 10. 19.30
Čt 11. 19.30
Ne 14. 19.30
Po 15. 19.30
Út 16. 19.30
St 17. 19.30
Čt 18. 19.30
Pá 19. 19.30
Út 23. 19.30
St 24. 19.30
Ne 28. 15.00
20.00
Po 29. 19.30
Út 30. 19.30

KURZY PRO DĚTI
VE STUDIU DOBEŠKA
Studio Dobeška nabízí možnost účasti v keramických, výtvarných, hudebních a sportovních
kurzech dětem všech věkových kategorií. Jako
novinka je zařazen pondělní a úterní kroužek
míčových her, kde se děti naučí základy všech
míčových her: přehazovanou, volejbal, košíkovou,
fotbal a ping pong. Také se otevírá dramatický
kroužek v pondělí od 16.30 hod., který povede
mladý herec Jan Vejražka. Dětem jsou rovněž
k dispozici hudební kroužky – hra na housle,
klavír, kytaru, bubínky pro nejmenší a zpěv. Více
informací na www.studiodobeska.cz nebo na tel.
čísle: 728 834 326 (Marcela Burdová).

ŠKOLY MOHOU DO DIVADLA SE SLEVOU
Městská část Praha 4 prostřednictvím
grantového příspěvku podpořila Divadelní
umělecko-historické projekty ArtWay 2014
v Divadle BEZ HRANIC. Základní a střední
školy z MČ Praha 4 tak mají možnost navštívit do konce letošního roku představení
v nuselském Divadle BEZ HRANIC za zvýhodněné vstupné. Školy si mohou rezervovat uzavřené představení ve vypsaných datech, nebo se individuálně domluvit s koor-

Divadlo Bez Hranic
Křesomyslova 14, 140 00 Praha 4-Nusle
Tel.: 775 488 998
E-mail: rezervace@divadlobezhranic.cz
www.divadlobezhranic.cz
FB: Divadlo Bez Hranic, pražská scéna

dinátorem projektu. V září se jedná o tyto
hry: 28. 9. od 20.00 hod. Václav II. Králův
poslední soud (obnovená premiéra), 29. 9.
od 10.00 hod. Ch. Bront ëová – Jana Eyrová
a od 19.30 hod. Ženská epopej (Alfons
Mucha – premiéra).
Bližší informace na tel.: 775 488 998
nebo na e-mailu: martina.balazova@artway.cz. Rezervace představení na e-mailu:
rezervace@artway.cz.

VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ
JOSEFA DOLÁKA
OSAMĚLOST FOTBALOVÉHO
BRANKÁŘE Div. agentura Globus (DaG)
– VEŘEJNÁ GENERÁLKA
OSAMĚLOST FOTBALOVÉHO
BRANKÁŘE, DaG
– 2. VEŘEJNÁ GENERÁLKA
KONEC PRÁZDNIN
– Improvizace.cz
REST, DIVADLO NO KAKABUS
– scénické čtení
DVA NA KANAPI
– Divadlo Bez zábran
POLICEJNÍ PREZIDENT
Divadlo Bez Hranic (DBH) – PREMIÉRA
POLICEJNÍ PREZIDENT – DBH
OSAMĚLOST FOTBALOVÉHO
BRANKÁŘE, DaG – PREMIÉRA
DVA MUŽI V ŠACHU – DBH
OSAMĚLOST FOTBALOVÉHO
BRANKÁŘE, DaG
CO VĚDĚLA KLÁRA KOVALOVÁ
A MUSELA ZEMŘÍT – Studio mladých
SCHODIŠTĚ
– Malé pražské divadlo – PREMIÉRA
LAKOMEC – Divadlo Aplause (DA)
ČERVENÁ KARKULKA
– DA – pohádka
KRÁLŮV POSLEDNÍ SOUD
– Divadelní společnost Fr. Kreuzmanna
ŽENSKÁ EPOPEJ
– ArtWay – PREMIÉRA
OSAMĚLOST FOTBALOVÉHO
BRANKÁŘE, DaG

Rezervace vstupenek na tel.: 607 035 936, e-mailem na
rezervace@divadlobezhranic.cz, předprodej vstupenek
po–pá 10–17 hodin Křesomyslova 16. Více informací na
www.divadlobezhranic.cz.

Přehled dalších kulturních
a společenských akcí
najdete i na hlavní straně
www.praha4.cz
pod záložkou Kalendář akcí.

Křesomyslova 625, Praha 4

DIVADLO NA FIDLOVAČCE,
Křesomyslova 625, Praha 4,
Pokladna : po–pá 10.00–19.30, so 14.00–18.00
Telefon: 241 404 040,
E-mail: pokladna@fidlovacka.cz
KOMORNÍ FIDLOVAČKA,
Boleslavova 13, Praha 4
Pokladna: hodinu před představením
Telefon: 241 404 268 • www.fidlovacka.cz
On-line rezervace a prodej: www.webticket.cz
Prodej též v sítích:
Ticketportal, TicketArt a Ticketpro
Předprodej začíná vždy 10. v měsíci
na měsíc přespříští.
Dopravní spojení: tram č. 6, 7, 18, 24;
zastávka Divadlo Na Fidlovačce
9. út 15.00 AŽ NAPRŠÍ A USCHNE
(HAY FEVER) – činohra (ZADÁNO)
10. st 19.30 EVA TROPÍ HLOUPOSTI – činohra
13. so 15.00 EVA TROPÍ HLOUPOSTI – činohra
15. po 19.30 NEVĚSTA – muzikál
16. út 19.30 HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY
– činohra
17. st 19.30 DŮM ČTYŘ LETOR – činohra
18. čt 19.30 JEN ŽÁDNÝ SEX, PROSÍM,
JSME PŘECE BRITOVÉ! – činohra
19. pá 19.30 TECHTLE MECHTLE – činohra
20. so 15.00 EVA TROPÍ HLOUPOSTI – činohra
21. ne 15.00 BABIČKA – činohra
23. út 19.30 ŠUMAŘ NA STŘEŠE – muzikál
24. st 19.30 AŽ NAPRŠÍ A USCHNE
(HAY FEVER) – činohra
25. čt 19.30 NERUŠIT, PROSÍM – činohra
26. pá 19.30 MY FAIR LADY – muzikál
27. so 15.00 AŽ NAPRŠÍ A USCHNE
(HAY FEVER) – činohra
30. út 19.30 EVA TROPÍ HLOUPOSTI – činohra

KOMORNÍ FIDLOVAČKA
10. st
11. čt
12. pá
16. út
17. st
18. čt
19. pá
25. čt
27. so

19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ – činohra
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD – činohra
NEJLEPŠÍ KAMARÁDKY – činohra
PĚT VE STEJNÝCH ŠATECH – činohra
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD – činohra
TŘI HOLKY JAKO KVĚT – činohra
PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ – činohra
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD – činohra
PĚT VE STEJNÝCH ŠATECH – činohra
Změna programu vyhrazena!

ZAŽIJTE MĚSTO JINAK
Devátý ročník sousedských slavností
Zažít město jinak se uskuteční 20. září,
v zónu klidu i veselí se v Praze 4 promění
Nedvědovo náměstí v Podolí a Čestmírova
ulice u náměstí Bratří Synků.
Lidé z těchto čtvrtí mohou poprvé zažít neopakovatelnou atmosféru sousedských slavností, potkat se s místními,
ochutnat lokální dobroty a třeba zkusit
závodit v orientačním běhu na vozíku.
Veřejnosti se také otevřou brány Podolské
vodárny, na své si přijdou i milovníci velocipedu, jazzu, dobrého jídla a kávy.

Možnost odlehčit ve švech praskající
skříni a prodat něco ze svého arzenálu
oblečení budete moci na dobročinném
bazárku, jehož výtěžek půjde na podporu
Tranzitního programu Asistence o. p. s.
Lokalitu v okolí „Synkáče“ tíží určitá
vykořeněnost. Organizátoři by proto rádi
skomírající oblasti vdechli život do žil.
Jejich vizí je propojit všechny obyvatele
bez rozdílu věku, národnosti a etnika
a společně si užít hezkého dne. Více o programu na www.zazitmestojinak.cz.
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servis
VÍTÁNÍ NAŠICH NOVÝCH OBČÁNKŮ
V červnu proběhlo na radnici v Nuslích opět vítání nových občánků MČ Praha 4. Vítala
členka Zastupitelstva městské části Praha 4 Věra Příhodová, poděkování za pěvecké
vystoupení patří dětem z Mateřské školy Trojlístek, Mendíků a také Střední škole Kavčí
hory.
● V úterý 10. června byli přivítáni: Dorota
Jurenková, Marie Ella Štěpánková, Tobiáš
Přib, Viktorie Konečková, Václav Urban, Jan
Poduška, Veronika Pinkasová, Amálie Ksiazek
a Jakub Šindelka.
● Ve čtvrtek 12. června byli přivítáni:
Natálie Kozáková, Adina Ptáčková, Aneta

Dolejšová, Julie Strusková, Sani Jiránek,
Samira Latifović, Jiří Vacek, Tereza Holková,
Tomáš Staněk, Tereza Kohoutová, Oliver
Frederiksen, Nela Medonosová, Matěj Kohout
a Ferdinand Pivný.
● V úterý 24. června byli přivítání: Adam
Trabulsi, Patrik Hesko, Lukáš Pernica, Linda

ZÁŘÍME ANEB AKČNĚ MEZIGENERAČNĚ
Společenské odpoledne pro všechny bez rozdílu věku je pod záštitou starosty
Prahy 4 Pavla Caldra připraveno na sobotu 6. září (13–18 hod.) do pankráckého
parku Družby.
Vyzkoušet si můžete pétanque, Nordic Walking – chůzi s hůlkami vhodnou pro sportovce
i pro seniory, Strollering – cvičení s kočárky,
kterému propadly nejen maminky na mateřské
dovolené, Spirals cvičení pro zdravá záda a pevný krok, či masáže šíje od slabozrakých či nevidomých masérů.
Foto: archiv

SPOLEČNÝM BUBNOVÁNÍM vyvrcholí odpolední akce.

Přesvědčíte se, že internet není jen pro mladé
a popovídáte si s herci z Divadla Komedie
o tom, jak se dělá divadlo. Zahrajete si zábavnou hru „Hraj, co chceš“ tříbící paměť a kreativitu všech generací a zaposloucháte se do ukázek z knihy povídek Vladibajky. Na stánku VZP
bude k dispozici měření tlaku, tuku a zraku.
Využít můžete nutriční poradenství, jak se
v jakémkoli věku projíst ke zdraví, i si vyzkoušet školu chutí pro všechny smysly v podobě
her. Kdo je nucen dodržovat bezlepkovou dietu,
jistě ocení poradenství v této oblasti.
Pro děti bude k dispozici Marche Montessori
– pracovna a tvořivé dílničky, třídění zdravých
a nezdravých potravin a balonky.
Odpoledne vyvrcholí mezigeneračním bubnováním s Tokhim & Groove Army. Rozezní se
ozvučené tyčinky, bubny a bubínky. V duchu
motta akce „Je jedno kolik nám je let. Důležité
je, že nám to společně zní“ se vybubnuje slavná
Beethovenova Óda na radost.

Zůnová, Eliška Lajdová, Amálie Fürstová,
Jedidah Arielle Kappala, Robert Březina, Alice
Olšovská, Leonardo Chouliaras a Matyáš Terdy.
● Ve čtvrtek 26. června byli přivítáni:
Daniela Daňková, Linda Forštová, Ondrej
Tarčáni, Jan Zahálka, Jakub Libra, Viktorie
Chudá, Nicolas Stehlík, Amálie Khallouf,
Simona Nemeškalová, Ladislav Maňák, František Barták, Dominik Kopka, Tobiáš Kubát,
Tomáš Novák, Ondřej Kronika a Karolína
Pucholtová.
Veronika Sekyrová,
odbor kancelář starosty

ŠKOLÁCI ZMĚŘÍ
SÍLY V CYKLISTICE
Cyklistické závody pro žáky základních škol
z městské části Praha 4 se uskuteční 23. září
(15–17 hod.) v pankráckém parku Družby. Žáci budou startovat ve čtyřech kategoriích: 2.–3. třída,
4.–5. třída, 6.–7. třída a 8.–9. třída. Výdej startovních čísel je od 14 hodin. Pořadatelem akce je Spolek českých olympioniků MČ Praha 4 a OVOV PR.

STAVBA PLYNOVODU
DOPRAVU NEOMEZÍ
Do 9. října bude trvat stavba plynovodu včetně
přípojek na pozemcích při ul. Mezi Sklady (ul. Pálkařská – Za Mlýnem). Práce probíhají mimo komunikace, převážně na soukromých pozemcích. Provoz na slepé komunikaci Mezi Sklady nebude
prováděním stavebních úprav plynovodu dotčen.
Zhotovitel: Pražská plynárenská Servis distribuce, stavbyvedoucí p. Hanzl, tel.: 602 613 349.
Investor: PPD, a. s. – TDI pí. Šafaříková, tel.: 724
359 771.

SPORŤÁČEK POBÍDNE K POHYBU

Městská část Praha 4 v prvním kole grantového řízení pro letošní rok poskytla
grant na vybudování příjezdové rampy do kavárny Café Na půl cesty v parku Družby na Pankráci. Ta je i díky konzultační spolupráci s Pražskou organizací vozíčkářů
již v provozu. „Rádi jsme pomohli rampu vybudovat, protože tímto nájezdem se
zlepší dostupnost kavárny handicapovaným i starším spoluobčanům a maminkám
s kočárky,“ uvedla zastupitelka Dana Křivánková-Klisáková (PRO PRAHU).

Festival Sporťáček, který se uskuteční pod záštitou starosty Prahy 4 Pavla Caldra
v areálu Hamr Braník v sobotu 6. září (10–18 hod.), představí desítky sportů tak,
aby si na ně rodiče i jejich děti mohli „sáhnout“. Zároveň umožní zájemcům získat
cenné informace o všem, co ke sportování patří. Sporťáček nezapomněl pozvat ani
fyzioterapeuty, sportovní lékaře a psychology. V rámci celého dne budou probíhat
nejrůznější exhibiční vystoupení, rozhovory se sportovci, autogramiáda a další.
Info na www.sportacek.cz.

Foto: CNPC

GRANT PRAHY 4 ZAŘÍDIL RAMPU PRO VOZÍČKÁŘE

PŘÍJEZDOVÁ RAMPA usnadňuje vstup do kavárny.
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PŘIHLASTE SE NA
TENISOVÝ POHÁR SENIORŮ
Městská část Praha 4 připravila pod záštitou starosty Pavla Caldra
Pohár seniorů Prahy 4 v tenise, který se uskuteční 18. 9. od 10 do 19 hod.
na kurtech TK Konstruktiva v Krči. Na programu budou turnaje čtyřher
mužů a žen nad 60 let a nad 70 let (jen muži), kteří bydlí, pracují nebo
jsou členy sportovních klubů v Praze 4. Účast je zdarma. Info a přihláška
na www.praha4.cz.
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DĚTSKÝ DEN
S TENISOVÝM TURNAJEM
MČ Praha 4 zve všechny děti a rodiče na
Dětský den s tenisovým turnajem, který se
uskuteční v neděli 21. září (9–18 hod.) v Tenisovém klubu Konstruktiva, Mezi Sklady 107/3,
Praha 4. Turnaj bude rozdělen do několika věkových
kategorií a bohatý doprovodný program
nabídne pestrou
zábavu tak, aby se
mohl zúčastnit každý
bez rozdílu věku a dovedností. Sportovně-zábavným dnem bude provázet
známý televizní moderátor
Vojtěch Bernatský.
Těšit se můžete na představení a workshop
závěsné akrobacie Cirkusu Tety, z jejichž salt
a přemetů v několikametrové výšce se vám
bude tajit dech. Freestyle fotbalovou show
předvede Honza Weber, několikanásobný
mistr světa, Evropy a České republiky.
Po skončení show Honza naučí zájemce
základní kopací techniky a další zajímavé

triky. Mimo jiné ještě uvidíte taneční vystoupení charitativní soutěže Hejbejte se a zpívejte, který pořádá Nadační fond Hanky Kynychové.
V průběhu celého dne můžete
aktivně odpočívat při řešení některého z 250
hlavolamů, vytvářet nejrůznější
předměty podle
vlastní fantazie
z nafukovacích balonků,
užít si malování na obličej a vybít energii na skákacím hradu. Pro zklidnění
lze návštívit ekologický koutek se stádem oveček nebo si prohlédnout profesionální záchranářskou ambulanci, kde se
můžete přiučit základní zdravotní techniky
v kurzu první pomoci.
Celodenní program uzavře venkovní afterparty (18–22 hod.). Partnerem akce je společnost Mercedes-Benz, v jejímž stanu si můžete
změřit své jezdecké schopnosti ve hře Forza
Motorsport. Více informací na www.tkk.cz.

SOUTĚŽTE
A VYHRAJTE
PREVENTIVNI
OČNÍ VYŠETŘENÍ!

Preventivní prohlídky jsou základem péče o zrak, a to
nejen v dospělosti, ale již v dětském věku. Vyhrajte
proto preventivní vyšetření očí včetně OCT (oční koherenční tomograf) na oční klinice DuoVize nebo
NeoVize, které pomáhá stanovit správnou diagnózu,
porovnat vyšetření v časových intervalech, naplánovat
chirurgickou a injekční léčbu a vyhodnotit její účinnost. Vyšetření je nebolestivé, bez doteku oka a bez
injekcí, trvá pouze několik minut a díky nejmodernějšímu OCT od společnosti Carl Zeiss Cirrus HDOCT při
něm nebudete mít rozkapané oči.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Jak se jmenuje onemocnění, které se
týká téměř každého po 40. roce života a souvisí se zhoršeným viděním na
blízko?
a) dalekozrakost
b) vetchozrakost
c) křivozrakost
Nápověda na www.duovize.cz
a na www.neovize.cz
Voucher na vyšetření očí vyhrává 15., 33. a 55.
správná odpověď, zaslaná do 13. září 2014
na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz
VÝHERCI Z LETNÍHOHO DVOČÍSLA: (Správná
odpověď – Kateřina Tučková, Jaroslav Rudiš):
Tamara Smíšková, Kateřina Nedbalá a Jana
Rennerová.
Gratulujeme!

Kontakty na MČ Praha 4
Městská část Praha 4,
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4-Krč
Telefony: 261 192 111
800 131 290
800 194 237
800 100 128
Fax:
241 741 743
IČO:
00063584

Ústředna
Zelená linka životního prostředí
Bezplatná informační linka
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 • K Libuši 7, tel.: 261 192
510 • Štúrova 1284, tel.: 244 463 272 • CzechPOINT
Antala Staška 2059/80b, tel.: 261 192 358.
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Renáta Čížková,
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KONTROLA DISTRIBUCE ČASOPISU: v rámci pravidelné kontroly distribuce si Vás, čtenářky a čtenáře
Tučňáka, dovolujeme požádat o spolupráci. V případě, že neobdržíte časopis, oznamte tuto skutečnost e-mailem
na adresu: pribylova.sarka@cpost.cz. Nezapomeňte vždy uvést ulici a číslo Vašeho domu.
Děkujeme.
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