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názory
O vestičkách
a lampách nad přechody

EDITORIAL

Opakuje se to každý rok, s koncem prázdnin se vždy mluví
o nutnosti ukáznit děti před nástupem do škol a školek
a řidiče před výjezdem do ulic plných rozdováděné mládeže.
Bohužel rok co rok, a to nejen na počátku
školního roku, jsme vystaveni zprávám
o tom, jak se někdo opomenul rozhlédnout
před vstupem do vozovky či jak nepozorný řidič neubrzdil vůz před přechodem. Obyčejně
taková zpráva plyne ve sledu těch ostatních,
o nutných krocích ekonomické reformy,
velké vodě či o připravovaném propouštění.
Ale podobně jako i všechny ostatní zprávy
nabude úplně jiný rozměr v okamžiku, kdy
se vás osobně dotýká. A troufnu si tvrdit,

Vítejte doma

...

Naši městskou část poctila koncem
prázdnin vzácná návštěva, předsedkyně
Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová.
Této milé události se věnujeme podrobně
uvnitř listu, jednu věc bych však na tomto
místě rád zmínil. Návštěva klíčové představitelky vládní koalice, pro kterou je zásadní
rozpočtová odpovědnost, má pro „Čtyřku“
i jeden symbolický význam. Naše městská
část patří mezi ta nemnohá města, která
jsou i navzdory ekonomické krizi ekonomicky dobře spravována. Do příštího volebního období zkrátka přivádíme naši radnici
nezadluženou, v dobré finanční kondici.
Ale nejen penězi živa je obec. Jak se
občas poněkud pateticky říká, hlavním bohatstvím každého společenství jsou děti. Při
příležitosti jejich návratu z prázdnin bych
rád poněkud neskromně připomněl, že na
vzdělávání jsme jako vedení radnice kladli
nemalý důraz. Za uplynulé čtyři roky jsme
postupně zrekonstruovali většinu našich
škol a zvýšili kapacitu školek o bezmála
350 míst, takže jsme schopni umístit každé
dítě z Prahy 4. Pevně věřím, že tyto investice do naší nejmladší generace se nám
všem jednou bohatě vrátí.
Rád bych vás nyní pozval na tři zajímavé
akce. V sobotu 25. září jsme připravili již
tradiční Svatováclavské velebení, tedy
oslavu patrona české země sv. Václava
v parku Jezerka. Následující sobotu 2. října
oživí Podolí a Pankrác 3. ročník závodu
a přehlídkové jízdy historických vozidel
pod příznačným názvem Pražská noblesa.
Osobně se opět této akce zúčastním a věřím, že vůně benzínu přiláká znovu nemalý
počet diváků. Nejvíce se ale těším na úplnou
novinku, kterou budou v úterý 5. října První
seniorské sportovní hry na Děkance. Už
nyní registrujeme velký zájem z řad našich aktivních seniorů a jsem zvědav, jak
si v rozmanitých disciplínách povedou.
Přihlášku najdete rovněž na stránkách
tohoto vydání Tučňáka.
Dovolte mi, abych na závěr touto cestou
popřál našim dětem hezký a úspěšný
školní rok. Dobře vím, že návrat z prázdnin
potěší jen málokterého prcka, ale nedá se
nic dělat, někdy je čas na zábavu, jindy
na práci. Takže: děti, vítejte z prázdnin,
vítejte doma!
PAVEL HORÁLEK
STAROSTA

www.praha4.cz

Z Vašich dopisů

že osobní dopad žádné
jiné novinové zprávy nemůže být tak tvrdý,
než té, ve které jde o zdraví či život našich
blízkých.
Městská část Praha 4 v letošním roce zacílila ještě důsledněji na bezpečnost chodců na
chodnících i silnicích. Děti ve školkách jsou
vybaveny reflexními vestičkami, budují se
nové osvětlené přechody pro chodce, v ranních a odpoledních hodinách hlídkuje u silnic městská policie spolu s dobrovolnými
strážci přechodů. Když si znovu přečtete tento odstavec, možná vás napadne – další obyčejná zpráva. Možná, ale pokud tyto aktivity
přispějí k tomu, že začne ubývat tragických
zpráv, které se vždy někoho osobně dotýkají,
nejde rozhodně o nic obyčejného!
Přeji všem dětem i jejich rodičům bezproblémový vstup do nového školního roku
a samé dobré zprávy.
RADEK LOHYNSKÝ (ODS),
ZASTUPITEL HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
A MČ PRAHA 4
RADEK.LOHYNSKY@PRAHA4.CZ

Vážená paní Čeňková,
jsem rád, že se aktivně zajímáte o dění
v naší Praze 4 a jste ochotna jasně
formulovat svůj názor i připomínku.
Podnět na opravu chodníku jsem již
postoupil příslušnému odboru a věřím,
že pokud ne v letošním roce, tak nejpozději v tom příštím bude provedena nutná oprava, nejen jako důkaz toho, že
projevení osobního názoru má smysl.
RADEK LOHYNSKÝ
S pozdravem

Řešení na úkor druhých
Nespravedlivá situace okolo Legerovy ulice bohužel pokračuje. Každý, kdo projíždí po severojižní magistrále přes Nuselský
most do centra, narazí ihned na území Prahy 2 na uměle vytvořenou překážku v podobě zúženého prostoru.
Dochází zde k tomu, že
jeden obvod řeší své potíže na úkor druhého
obvodu. V rámci Prahy však tyto problémy
nemizí, pouze se přesunou jinam.
Dlouhé kolony, hluk, zhoršené životní
prostředí kvůli výfukovým plynům z pomalu
se pohybujících aut. Takový je typický obrázek na Nuselském mostě a v ulici 5. května
v ranní špičce. Jezdí tudy samozřejmě nejen
řidiči z Prahy 4, ale také z dalších obvodů
a sídlišť na jihu města i ze Středočeského
kraje. Dokončení velkého okruhu je bohužel
zatím v nedohlednu, zatím se tedy musíme
smířit s tím, že naše obec slouží k tranzitu.
Situaci ovšem silně zhoršuje sobecké
rozhodnutí Prahy 2 a především přezíravý

postoj vedení Prahy. Vinou rozhodnutí
některých politiků tak máme dlouhodobě
zúženou Legerovu ulici, která sice zmenšuje
počet aut v daném okamžiku v okolí křižovatky I. P. Pavlova, ale současně ho zvyšuje
u nás, a to nejen na severojižní magistrále,
ale i v přilehlých ulicích, které slouží autům
jako náhradní cesty. Paradoxem je, že opuštěné pruhy v Legerově ulici nyní využívají
přilehlé hotely jako parkovací plochy.
Možná, že pražská politická reprezentace,
která vzejde z říjnových voleb, udělá téhle
nespravedlnosti konec. Záleží každopádně
na vás, na voličích, komu hodíte svůj hlas.
JIŘÍ BODENLOS (ČSSD),
ZASTUPITEL MČ PRAHA 4
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Plastoví pejsci
nabádají k pořádku
Ze dne na den zaplavila Prahu 4 tisícovka plastových psů, kteří jsou
rozmístěni na travnatých plochách. Apelují na majitele, aby po svých
psech uklízeli. Radnice MČ Praha 4 tak zahájila unikátní projekt „Psí
bobky patří do koše!“, který má napomáhat v řešení problematiky psů
žijících ve městě a chování jejich majitelů.

„Věříme, že pejsek s prosebným výrazem v očích osloví i děti a ty pak budou
kladně působit na rodiče,“ přeje si na
startu nové ekologické kampaně starosta Pavel Horálek.
„Každý z nás asi ví, jaké to je do ,toho‘
šlápnout. Tento problém řeší více či méně úspěšně prakticky ve všech metropolích. Nechali jsme se proto inspirovat
nápadem, který měl úspěch ve Vídni,“
sdělil starosta MČ Praha 4 Pavel Horálek
(ODS, na snímku).

Tisíc plastových psů plemene Jack
Russell má v tlamičce ceduli s nápisem
„Sám po sobě neuklidím. Psí bobky
patří do koše!“ Brigádníci je rozmístili
prakticky do všech parků, mikroparků
a na zelené plochy, kam lidé chodí venčit psy. Tím byl odstartován rozsáhlý
projekt, který má neskromný cíl – vyčistit Prahu 4 od psích exkrementů.
Podpoří ho také výzvy k úklidu na
plakátech umístěných zhruba na stovce
laviček.
„Další součástí naší strategie je i to,
že jsme na území naší městské části
nechali vyrobit nové koše na psí exkrementy. Celkem tak mohou pejskaři používat 320 takových košů,“ upřesňuje
starosta. U košů najdou pejskaři papírové pytlíky a ti, kteří preferují igelitové,
si je mohou vyzvedávat v informačních
kancelářích MČ Praha 4.
Městská část s 9000 přihlášenými
psy ročně odklidí zhruba 60 tun psích
exkrementů.

Granty na odstraňování graffiti
Radnice Prahy 4 přichází znovu s nabídkou finanční pomoci všem obyvatelům městské části Praha 4, kterým ničí majetek graffiti. Vyzývá je,
aby se přihlásili do grantového řízení, na jehož základě mohou získat
příspěvek na odstranění graffiti a na antigraffiti nátěr.
„Obyvatelé, které
problém sprejerství
trápí, potřebují peníze, aby hyzdící kresby
mohli odstranit. Zároveň chceme, aby
naše úsilí mělo trvalejší účinek, a proto
jim přispějeme i na
antigraffiti nátěr. Do tohoto speciálního
grantového řízení se mohou přihlásit
majitelé domů s jinými než obecními
byty. Granty se tedy týkají i družstev
vlastníků bytů,“ sdělil zástupce starosty
Václav Krištof (ODS, na snímku). „První
kolo mělo podle nás relativně málo zájemců. Přihlásili se čtyři a všem jsme
vyhověli. Chceme, aby graffiti z domů
a ulic Prahy 4 pokud možno co nejvíce
mizely, a proto nabízíme další pomoc.“

4

Městská část si dokonce mapuje oblasti,
kde je situace s výskytem sprejerství
nejhorší, eviduje a fotografuje jednotlivé
domy a chce přímo dopisem vyzvat
majitele poškozených objektů, aby se do
grantového řízení přihlásili.
Loni na odstraňování graffiti vydala
městská část Praha 4 půl milionu korun,
letos se předpokládaná částka pohybuje
kolem 2,5 milionu korun. Účinnou formou oznamování aktivit sprejerů je speciální linka, na niž mohou občané hlásit
nález nových graffiti formou MMS.
Uzávěrka pro podání žádostí o grant ve
III. kole grantového řízení je 15. září
2010 v 10 hodin. Harmonogram grantového řízení a zásady pro poskytování
grantů najdou zájemci na stránkách
www.praha4.cz.
(žp)

Zároveň ale
vedení radnice přichází
i s krokem, který má
majitelům
psů
venčení usnadňovat. „Víme,
že pejskaři volají po vyznačení míst,
kde mohou
v klidu pouštět psy z vodítka.
Vybrali
jsme
a označili 14 prostranství pro volné
pobíhání psů. Tyto
psí louky budou také častěji uklízeny,“
uzavírá starosta Pavel
Horálek.
(žp)
Foto: Petra Hilmarová

Rozhodněte o vítězi
Žáci školských zařízení (ZŠ a MŠ,
jejichž zřizovatelem je MČ Praha 4)
mají již jen několik dní na to, aby
z odpadových materiálů (papír,
plast, sklo, atd.) zhotovili podle
předlohy znak MČ Praha 4.
20. září v 16 hod. bude slavnostní
zahájení výstavy znaků v OC Arkády,
kterého se zúčastní zástupce starosty Václav Krištof (ODS), ředitelka
OC Arkády Denisa Gálová, zástupci Agentury Dobrý den z Pelhřimova
a obalové společnosti EKO-KOM, a. s.
a veřejnost. Ta svými hlasy, které se
odevzdávají do schránky v OC Arkády,
či hlasují na www.praha4.cz, rozhodne o medailistech této ekologické
soutěže.
Vítěz obdrží 15 000 Kč, za 2. místo
je 10 000 Kč a za bronz 6 000 Kč.
Vítězné školské zařízení, které vybere
odborná komise, obdrží finanční odměnu 10 000 Kč a zároveň bude reprezentovat MČ Praha 4 na krajském
a celorepublikovém kole této soutěže.
www.praha4.cz
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500 000 Kč zaplaveným obcím aktuálně/inzerce
MČ Praha 4 se připojila k těm, kteří rychle pomohli v povodněmi zasažených
oblastech. Jako nejúčinnější formu pomoci vyhodnotila radnice peníze.
„Chtěli bychom menším obcím postiženým záplavami poskytnout celkově
půl milionu korun. Rada městské části
Praha 4 schválila okamžitou pomoc pěti
obcím, každé 50 000 korun. Zbývajících
250 000 korun bylo předloženo ke
schválení na nedávném zastupitelstvu,“
řekl starosta MČ Praha 4 Pavel Horálek
(ODS). Pomoc obdržely obce Heřmanice,
Višňová, Dětřichov, Srbská Kamenice
a Františkov nad Ploučnicí.
Zároveň Úřad MČ Praha 4 vyhlásil

sbírku mezi zaměstnanci úřadu v rámci
solidarity s jiným obecním úřadem
v postižených oblastech. „Spojíme se se
zástupci jednoho z obecních úřadů a po
domluvě nakoupíme za vybranou částku potřebné nářadí, čisticí prostředky
nebo třeba vysoušeče a odvezeme je
na místo,“ dodává k dobrovolné sbírce
tajemník ÚMČ Praha 4 Lanny Dudra.
Sbírka probíhá až do konce září a zatím bylo vybráno přes 25 000 korun.
(žp)

Stop hluku a devastaci silnic
Další zákazové značky pro vjezd nákladních vozidel nad 6
tun jsou v současné době instalovány v lokalitách
Hodkovičky, Lhotka, Krč, Michle, Nusle, Spořilov a Zálesí.
„Plníme tím slib,
který jsme zveřejnili
v červencovém Tučňáku. Naším cílem je
nasměrovat těžké nákladní vozy na hlavní tahy, aby zbytečně
neobtěžovaly hlukem a zplodinami oby-

vatele ve vilových čtvrtích a neničily vedlejší silnice,“ říká zástupce starosty pro
dopravu Martin Hudec (ODS, na snímku). Celkem bude osazeno přibližně 75
nových dopravních značek v rezidenčních částech MČ Praha 4.
(md)

Radnice tvrdě proti hazardu
Od roku 1990 v České republice trh s hazardními hrami trvale vzrůstá a mění
se v epidemii. Každoročně se zvyšuje objem vsazených peněz a přibývá
provozovatelů heren, ulice měst a obcí jsou zaplaveny tisíci nonstop kasiny.
Města a obce nemohou rozhodovat
o tom, zda hazardu na svých ulicích poskytnou místo, či nikoliv. „V současné
době obce mohou rozhodnout pouze
o zákazu ,výherních‘ automatů na svých
ulicích. Nemohou ovlivnit umístění mnohem nebezpečnějších loterijních videoterminálů, ze kterých obec nemá žádné
příjmy, jen kriminalitu,“ konstatuje starosta MČ Praha 4 Pavel Horálek (ODS).
Přesto radnice MČ Praha 4 chystá kroky, které by měly minimalizovat či přímo
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vymýtit herny a loterijní videoterminály
na území městské části. „Rada MČ Praha
4 se usnesla, že zrušíme 86 míst pro
výherní hrací přístroje a 53 heren, kde je
více než 6 výherních strojů. Chceme do
těchto nebytových prostor vrátit služby
drobných řemeslníků, které našim občanům tolik chybí. A budeme pokračovat
v současném trendu, že v budovách
v majetku městské části nepovolujeme
kasina.“
Dále z podnětu Pavla Horálka vznikla

Více světla
na přechodech
Začátek školního roku a blížící se příchod podzimu s pošmournými dny
s sebou nesou riziko pro školáky
i řidiče – a tou je špatná viditelnost
chodců na silnicích.
Proto se radnice MČ Praha 4 na podnět starosty Pavla Horálka (ODS) rozhodla více jak 20 frekventovaných
přechodů opatřit přisvětlením pro
chodce. „Jedná se v podstatě o zvýraznění přechodu světlem odlišného od
běžného veřejného osvětlení. Většinou
se využívá bílé světlo, takže chodec je
osvětlen ze směru jízdy automobilu
a výrazně tak vystupuje z tmavšího
prostředí,“ vysvětluje účel starosta.
„Od tohoto opatření si slibujeme zvýšení bezpečnosti chodců.“
Přisvětleny budou v průběhu září
a října vybrané přechody v ulicích
Hlavní,
Hvězdova,
Novodvorská,
Olbrachtova, Pujmanové, Štúrova,
Táborská, Údolní, Vídeňská a Vrbova.
(md)

„Petice proti hazardu“, ve které signatáři
vyzývají poslance, senátory, členy vlády
a prezidenta České republiky, aby se
neprodleně začali zabývat dlouho neřešenou situací na trhu s loteriemi a jinými
hazardními hrami. „Voláme po přijetí
nového zákona, který umožní obcím rozhodnout o tom, zda hazardu na svých
ulicích poskytnou místo, či nikoliv, a to
včetně možnosti regulovat všechny druhy výherních automatů. Je třeba, aby
byl hazard omezen z centrální úrovně
a aby o zbytku rozhodovaly obce samy,
přestože ani toto není ideální stav,“
dodává starosta Pavel Horálek.

Hazard v Praze 4
● 530 výherních hracích přístrojů (VHP)

povolených vyhláškou hl. m. Prahy
● 112 VHP povolených MF ČR
● 539 videoloterijních terminálů

povolených MF ČR
● 27 provozoven, ve kterých je

alespoň jeden VHP
● Ročně MČ Praha 4 získala

do rozpočtu 38 254 tis. Kč
Občané mohou petiční archy podepisovat každý všední den na Úřadu MČ
Praha 4 v Táborské ulici a ve všech informačních centrech MČ Praha 4.
(md)
www.praha4.cz
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Dvojnásobná pochvala
první dámy sněmovny
Při své srpnové návštěvě městské části Praha 4 neskrývala před-sedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová
(ODS) nadšení z prostor historické radnice v Nuslích.

Stroje v seniorském Sport parku si na
vlastní svaly vyzkoušeli oba politici za
dohledu zástupkyně starosty Ivany
Staňkové.

Ze zápisu do kroniky MČ Praha 4
„Přeji občanům Prahy 4, aby radnice byla místem,
kde vždy naleznou pomoc a pochopení. Přeji
rozkvět této městské části a vždy se sem budu
ráda vracet.“
Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Miroslava Němcová, 30. 8. 2010

„Musím říci, že mi to až vyrazilo dech,
když jsem viděla, jak nádherně a skutečně stylově je celý objekt zrekonstruován. Velice příjemně to na mě zapůsobilo,“ svěřila se po prohlídce.
Starosta MČ Praha 4 Pavel Horálek
(ODS) provedl Miroslavu Němcovou budovou radnice. Ukázal jí galerii čestných
občanů Prahy 4 a společenský sál.
„Taková návštěva je pro nás skutečně
velkou poctou, a to hned z několika důvodů. Těší nás zájem paní předsedkyně
o naši městskou část a její podpora je
pro nás v těchto dnech velice důležitá.
Miroslava Němcová je představitelkou
nejvyšší politické reprezentace státu
a zároveň milým člověkem, kterého zajímají události z běžného života lidí. Jsem
hrdý na to, že v ODS jsou takoví politici,“
reagoval na setkání s předsedkyní sněmovny starosta Pavel Horálek.
Miroslava Němcová si také v novém
Sport parku v Podolí vyzkoušela cvičení
na speciálních strojích zaměřených na
udržování zdravé kondice. Park pro se-

niory označila za fenomenální nápad.
„Osobně se mi hřiště velmi líbí a říkám
si, že bych také potřebovala tu čtvrthodinu denně na cvičení, obzvláště když celý
den sedím ve sněmovně. Obecně si myslím, že je moc fajn, když zde vzniklo něco, co slouží aktivním lidem seniorského
věku,“ prohlásila na závěr návštěvy.
(žp)
Foto: Petra Hilmarová

V doprovodu starosty Pavla Horálka si
předsedkyně Poslanecké sněmovny
Miroslava Němcová prohlédla galerii
čestných občanů MČ Praha 4.

Nabídka pronájmu obecních bytů
„Záměr pronájmu volných nebytových prostor a obecních bytů formou výběrového řízení v rámci 9.
kola je od 1. do 30. září 2010 zveřejněn na úředních deskách Úřadu
MČ Praha 4 a v informačních centrech,“ upozorňuje zástupce starosty Petr Staník (ODS, na snímku).

Tento záměr je současně v elektronické podobě na webových stránkách
www.praha4.cz (odkaz Úřední deska
– pronájem nebytových prostor a pronájem bytů). Dále je možné tento seznam
informací zakoupit v pokladně Úřadu
MČ Praha 4 v Táborské ul. 411/34
(pondělí a středa 8.00–18.00, úterý
a čtvrtek 8.00–16.00, pátek 8.00–13.00

hodin). V záměru jsou
uvedeny podrobné informace o nabízených
nebytových prostorách a bytech včetně
data prohlídky, aktuálních podmínek pro
účast ve výběrovém řízení a způsobu
podání žádosti.
(rad)

MČ Praha 4 zveřejňuje záměr pronajmout byty v 9. kole roku 2010, pořadové číslo bytu: VŘ 100/10 – VŘ 108/10
Pořad. číslo
výběr. řízení

Adresa bytu

VŘ 100/10

Velikost

Výměra

Patro

Vnější 1046/5, k. ú. Michle

0+1

29,01 m2

1.

ne

VŘ 101/10

Vlastislavova 605/20, k. ú. Nusle

1+1

52,15 m

přízemí

ne

VŘ 102/10

Michelská 21/61, k. ú. Michle

1+1

53,20 m2

1.

4c) vlna

2+1

2

1.

4c) vlna

2

přízemí

ne

2

1.

ne

1.

4c) vlna

5.

4a) vlna

3.

ne

VŘ 103/10
VŘ 104/10
VŘ 105/10
VŘ 106/10
VŘ 107/10
VŘ 108/10

6

Podolská 761/112, k. ú. Podolí
Hodonínská 967/13, k. ú. Michle
Na Pankráci 1252/67, k. ú. Nusle
Údolní 432/17, k. ú. Braník
V Horkách 1406/17, k. ú. Nusle
Na Kolejním statku 386/3, k. ú. Michle

0+1
1+1
2+1
0+1
1+1

2

65,35 m
22,46 m
53,02 m

2

90,07 m

2

36,76 m

2

43,97 m

Privatizace

www.praha4.cz
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Protihlukovou stěnu aktuálně/inzerce
postaví radnice
Dlouholetý problém obyvatel Spořilova s obtěžujícím hlukem ze
Spořilovské ulice se díky radnici MČ Praha 4 snad podaří konečně vyřešit.

Ilustrační vizualizace

Na přelomu září a října by se totiž
mělo začít s výstavbou protihlukových
stěn. „Rozhodli jsme se situaci vyřešit
sami, ačkoliv protihlukové stěny by měla postavit v zastoupení vlastníka, tedy
magistrátu, Technická správa komunikací,“ říká starosta MČ Praha 4 Pavel
Horálek (ODS).
„Půjde o nemalou investici v řádech
milionů korun, ale uvědomujeme si, že
situace už přestává být pro místní lidi
únosnou. Navíc se v důsledku uzavírky
Barrandovského mostu dá očekávat
ještě intenzivnější provoz po Spořilovské,
a to už by se spořilovští občané snad ani
nevyspali,“ dodává starosta.
(md)

Vzpomínka na rok 1968
Srpen 1968 a invaze „přátelských“
armád na území naší republiky
s sebou přinesla i mrtvé na území
MČ Praha 4.
Karel Paríšek a Karel Němec, 15letí
chlapci, byli sovětskými okupanty
zákeřně zastřeleni na Podolském nábřeží. Jejich památce se přišli poklonit
starosta městské části Praha 4 Pavel
Horálek (ODS, uprostřed), zástupce „lidických dětí“ Jiří Pitín a Jaroslava
Křupalová z Českého svazu bojovníků
za svobodu.
(md)

V pátek 30. července 2010
náhle zesnul
ve věku 30 let

Mgr. FILIP
HOLEČEK
Byl dlouholetým zaměstnancem oddělení sociálně-právní
ochrany dětí Úřadu městské části
Praha 4.
Všem pozůstalým vyjadřuje městská
část Praha 4 upřímnou soustrast v této
těžké chvíli.
INZERCE

KO U P E L N OV É
STUDIO
ul. Na Pankráci 53
Tel.: 261 223 509 a 721 234 262

Kdo se stane
jubilejním uživatelem?
V průběhu července „Praha 4 Bezdrátová“ uvedla do
provozu dalších 8 hotspotů. Ukončila tak třetí vlnu
navýšení pokrytí, díky které se mohli přihlásit další
obyvatelé městské části Praha 4.
Internetové připojení se postupně stává součástí každé domácnosti, kde se
v první řadě používá ke komunikaci
s blízkými osobami. Jelikož je v současné
době zaregistrováno již více než 9000
osob, rozhodl se iniciátor projektu, radní
Martin Plíšek (TOP 09, na snímku), veřejně odměnit věcnou cenou jubilejního
účastníka s pořadovým číslem 10 000.
Proto se nebojte přidat k modernímu způsobu komunikace a vzdělávání.
www.praha4.cz

Vždyť internet šetří čas a odstraňuje
vzdálenostní bariéry.
„Praha 4 Bezdrátová“ nabízí bezplatný
a nenáročný způsob internetového připojení a třeba právě vy se navíc stanete
uživatelem se šťastným číslem 10 000.
Bližší informace o slavnostní události
se dočtete v některém z následujících
čísel Tučňáka, o projektu se více dozvíte
na adrese www.praha4net.cz.
(md)

VÝPRODEJ VZORKŮ
Sleva 50 %! Akce září
PO–PÁ: 9.00–18.00 hod.
SO: 9.00–13.00 hod.

TĚŠÍME SE NA VÁS
www.elmatsuper.cz

SC-300200/6

www.nasepraha4.cz
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doprava
Výstavba prvního provozního
úseku trasy D pražského
metra (dále I. D) je nejdůležitější připravovanou dopravní
stavbou na území hlavního
města Prahy, potažmo na
území MČ Praha 4. Její výstavba se předpokládá v rozsahu Náměstí Míru – Depo
Písnice s celkovou délkou
trasy 10,6 km.
V současné době se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí
(Metroprojekt Praha, a. s.) a příprava
technického zadání (byla ustanovena
pracovní skupina Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s.). „Svolal jsem
proto informativní schůzku, abychom
byli obeznámeni s nejnovějšími kroky
při přípravě výstavby trasy metra D, na
kterou občané jižní části Prahy netrpělivě čekají a kterou dlouhodobě podporujeme,“ uvedl důvod setkání na
nuselské radnici starosta MČ Praha 4
Pavel Horálek (ODS). Stejný názor zastává i starosta MČ Praha 12 Petr Hána:
„Trasa metra D je důležitou dopravní
stavbou i pro naši městskou část
a z dlouhodobého hlediska pomůže především oblasti Modřan s návaznou
autobusovou dopravou.“
Záměr na doplnění sítě pražského
metra čtvrtou trasou je dlouhodobě
včleněn do územněplánovací dokumentace. Již téměř 20 let je však spojen
s natolik různorodým názorovým vývojem a rozdílným hodnocením realizační
naléhavosti, že se pro trasu metra
D dlouho nedařilo odpovídajícím způsobem dořešit záležitosti definitivního
trasování, volby dopravního systému,
realizační etapizace ani vlastního financování.
„Teprve skutečnost, že Rada hl. m.

8

Začaly přípravy
výstavby metra trasy D

Nad plánem trasy metra D diskutovali Ing. David Dohnal,
Pavel Horálek, Petr Hána a Radek Lohynský (zleva).
Prahy do svého programového prohlášení na volební období 2006–2010 zahrnula zahájení realizace trasy metra D,
dala věci do pohybu,“ konstatoval vedoucí odboru DP Praha Ing. David
Dohnal. „Trasa I. D je nyní stabilizována
a je v souladu platným územním plánem, respektive s jeho připravovanými
změnami.“
Veřejnost již z médií ví, že náklady na
novou trasu metra s vlastním depem
budou poměrně vysoké a že se hledají
zdroje financí. „Tyto skutečnosti vedly
představitele města k hledání nových
možností financování a vyústily do
návrhu prověřit možnost zajištění finančních zdrojů na výstavbu trasy
metra D vstupem soukromého kapitálu
formou PPP (Public Private Partnership
– Partnerství veřejného a soukromého
sektoru). V rámci prověřování možnosti
financování pomocí PPP byl zpracován
Koncesní projekt, který posoudil mož-

nosti financování touto formou. O definitivním způsobu financování výstavby
trasy I. D metra ale nebylo ještě rozhodnuto,“ informoval zastupitel hlavního
města Prahy a MČ Praha 4 Radek
Lohynský (ODS).
(md)
Foto: M. Šplíchal

„Stále jsem se nesmířil s faktem, že před výstavbou trasy
metra D dostalo přednost
prodloužení trasy A. Toto rozhodnutí nepovažuji za férové
vůči obyvatelům jižní části
Prahy, protože dopravní kapacita stávající trasy metra
C v úseku stanic Kačerov –
Muzeum je již dnes vyčerpána,“ řekl starosta Pavel
Horálek.

www.praha4.cz
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V tomto a v říjnovém vydání Tučňáka vás seznámíme s vizualizacemi
budoucích stanic metra trasy D na území MČ Praha 4 a s jejich stručnou
charakteristikou.

doprava

NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ – Hloubená stanice se dvěma vestibuly, které pokryjí přímou vazbu k území i k veškerým formám
existující návazné hromadné dopravy. Nedaleká železniční stanice Praha-Vršovice je v pěším dosahu.

PANKRÁC – Ražená stanice se dvěma vestibuly. Stanice svým dispozičním uspořádáním bude vedle obsluhy území na
povrchu umožňovat i přestup na trasu C (stanice Pankrác C) a návaznou autobusovou, případně i tramvajovou dopravu.
Součástí stanice na trase D bude řešení celého přestupního uzlu D–C. Stanice je řešena s kolejovými spojkami pro obrat
vlaků. (Žluté šipky u stanic naznačují jejich vstupy/výstupy.)
Vizualizace: Metroprojekt Praha, a. s.

Novinkou budou nástupištní stěny
Celosvětovým trendem v provozu metra je v současné době plně
automatický provoz vlaků bez strojvedoucího. Ve světě již existuje celá řada systémů metra, které plně automatický provoz používají, z evropských měst můžeme uvést například Kodaň
a Norimberk.
Po ekonomické stránce je provoz metra bez
strojvedoucích levnější, automatický provoz také zajišťuje větší bezpečnost, protože je vyloučena lidská chyba. „Lépe se
také reaguje na změnu poptávky, v případě potřeby se mohou přidat na trasu
další vlaky, nebo naopak mohou být
některé staženy. Automatický provoz rovněž umožní podstatně kratší interval mezi jednotlivými soupravami,“ říká zastupitel hl. m. Prahy a MČ Praha 4 Radek
www.praha4.cz

Lohynský (ODS). Na druhou stranu automatický provoz vyžaduje i opatření, která
zabrání narušení provozu. Tím nejdůležitějším je zabránit pádu osob nebo předmětů do kolejiště. Ve většině měst s automatickým metrem jsou proto používány
oddělovací nástupištní stěny. Jedná se
o zábrany po celé délce nástupiště bezprostředně u jeho hrany, které oddělují
prostor nástupiště od kolejiště. Používají
se stěny různé výšky, od 1,5 m až po stěny sahající do stropu stanice. Ve stěnách

jsou posuvné dveře, které svým umístěním
plně
korespondují
s dveřmi vlaku. Díky automatickému
vedení každý
vlak zastaví
s přesností několika centimetrů, takže jeho dveře jsou vždy ve stejném místě jako
dveře v nástupištní stěně.
Ve chvíli, kdy vlak metra zastaví ve stanici, otevřou se současně jak dveře vlaku,
tak i dveře v nástupištní stěně a cestující
mohou bezpečně nastoupit a vystoupit.
Po ukončení nástupu a výstupu se opět
obojí dveře zavřou a vlak může odjet.
(md)
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ocenění

M A R T I N M OT Y Č K A

Dělám víc,
než musím
Dvacet dětí z dvaceti základních škol městské části
Praha 4 bylo na nuselské radnici MČ Praha 4 slavnostně oceněno pro svůj talent, píli, diplomacii či
sílu rvát se se životem. Přinášíme charakteristiky
dalších pěti mimořádných žáků a žaček.

ZDENĚK
P TÁČEK
Rozhodně bych jednou chtěl letět do
vesmíru, říká patnáctiletý Zdeněk,
kterého nominovala
škola Na Planině.
Bude prý muset
hodně šetřit, aby se
mohl stát vesmírným turistou. Zajímá ho všechno
technické a všechno, co se dá logicky vysvětlit. I proto ho baví matematika a přírodní vědy a v odborných soutěžích sbírá nejrůznější ocenění. Rád
maluje, hraje šachy a sedí u počítače. Přitom všem ještě více než
dva roky statečně bojuje se zákeřnou nemocí. (Za Zdeňka převzal
z rukou zástupkyně starosty Ivany Staňkové cenu dědeček, protože musel neočekávaně nastoupit léčbu v Německu.)

Favoritovi ZŠ Na
Chodovci – Martinovi – je teprve 13
let a už dokáže vyvinout rychlost téměř 100 km za hodinu. Tedy spíše
jeho modely, které
sám staví. Totálně
totiž propadl autodráhovému modelářství a v této neobvyklé disciplíně
je trojnásobným
mistrem republiky.
Jak jen může, závodí a staví dráhy.
Přitom všem se stíhá dobře učit,
i když přiznává, že
třeba přírodopis nepatří k jeho oblíbeným předmětům. Technika je mu prý bližší.

Třináctiletou Aničku
nominovala
škola
U Krčského lesa
a patří mezi nejlepší
roztleskávačky v republice. Spolu se
svou skupinou získala první místo v Čechách a jedenácté
v Evropě. Na roztleskávání je prý nejhezčí, že to není jenom
tanec, ale i akrobacie. (Moderátora večera Pavla Zunu
však k žádné nepřinutila…) Baví ji skoro všechno, jenom ne
uklízet.

ANNA
ZÁVESKÁ

ONDŘEJ SVĚRÁK

Nejmladší nominovaný, devítiletý Ondra ze ZŠ Školní, prý
přestávky ve škole vyplňuje klavírními koncerty. Spolužákům
se vždy postará o hudební kulisu, aby je rozveselil. Sám se
dokonce snaží skládat první dílka. Před odjezdem do školy
v přírodě má prý největší starost, jestli je tam klavír. Hraje
taky baseball, rád chodí na houby a fakt nesnáší psaní
úkolů, ale zato se moc těší, až si s tátou postaví dům v koruně stromu.
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Magdě ze školy Poláčkova je 15 let a holduje neobvyklé disciplíně – počítačovému designu. Navíc má
ještě jednu vášeň – Japonsko. Sleduje kreslené japonské seriály.
Líbí se jí japonština a sama se
také japonsky
učí. Svou obrovskou fantazii
prý skvěle využije při vymýšlení
příběhů,
her a komiksů.
Dobrovolně se
přiznala k tomu, že je neuvěřitelný bordelář. Ve svém
chaosu se prý
ale vyzná.

MAGDALENA
DANKOVÁ

www.praha4.cz
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různé
Jak již červencový Tučňák
avizoval, od září je spuštěn projekt Zdravotnického zařízení
(ZZ) MČ Praha 4 „Podpora zaměstnatelnosti rodičů při péči
o děti do tří let“, který nabízí
vítanou službu – hlídání dětí
v jejich domácím prostředí!

Potřebujete doma
pohlídat děti?

využívat i u naší zavedené hlídací služby
v jeslích. Pokud rodiče dítě online odhlásí den předem, jiní si
mohou místo zarezervovat a sestra na
oddělení změnu v rezervačním systému
potvrdí. Ušetří se tím její čas strávený telefonováním a administrativou, který noProjekt byl kladně ohodnocen a fivě může věnovat dětem a efektivně vyunančně podpořen v rámci Operačního
žijeme volné místo pro jiné dítě, čímž
programu Praha – adaptabilita a jeNa zkoušku nabízí ZZ MČ Praha 4 opět navýšíme poskytované služby.“
ho cílem je pomocí rozvoje péče
Poslední novinkou je zřízení knihovo děti umožnit rodičům snadnější
pět hodin bezplatného hlídání!
ny s přibližně 450 knihami a příručnávrat na trh práce. V jeho rámci
kami zaměřenými na sladění pracovního
si naši službu vyzkoušet a případně ji
mimo jiné také došlo k rozšíření kapacia soukromého života s mateřstvím.
podle připomínek ještě vylepšit,“ říká
ty jeslí v Kotorské ulici o 10 nových míst.
„Výpůjčky v jeslích Kotorská jsou bezJan Schneider, který současně zve pře„Po naší červencové výzvě v Tučňáku
platné a přesný seznam všech publikací
devším maminky do jeslí Kotorská, kde
máme již nahlášené první rodiče se zárovněž najdete na www.zzpraha4.cz,“
21. září od 14 hod. proběhne tradiční
jmem o hlídání jejich dětí. Současně se
uzavírá Dana Rosůlková.
akce „Brány otevřené dětem“ (více potaké nahlašují uchazeči o poskytování
zvánka níže). „Služeb internetu budeme
hlídání,“ sdělil zastupitel a ředitel ZZ MČ
(md)
Praha 4 Jan Schneider (ODS, na snímku). „Naše služba je přístupná všem
pražským žadatelům, přednost ale mají
samoživitelé a občané MČ Praha 4.“
Koordinátorkou projektu je paní Dana
Rosůlková, kontakt buď na e-mailu:
koordinatorka@zzpraha4.cz, či telefonicky na čísle: 725 409 695. „O děti se kvalifikovaně postarají studentky ze středních nebo vyšších odborných zdravotních, sociálních a pedagogických škol
nebo bývalé, stále aktivní sestry z jeslí či
učitelky z mateřských škol, které mají
čistý rejstřík trestů,” dodává Dana
Rosůlková.

Anketa o parkovací ploše
MČ Praha 4 pořádá anketu týkající se parkovací
plochy v Kukučínově ulici. Anketní lístek je možné
si stáhnout na webových stránkách městské části
(www.praha4.cz) nebo společnosti 4-Majetková, a. s.
(www.4-majetkova.cz) a následně odeslat na e-mailovou adresu: anketa@4-majetkova.cz.
Dalším sběrným místem je schránka na plotě pozemku MČ Praha 4 (budoucí parkovací plocha)
u smyčky v Kukučínově ulici. Termín ukončení ankety
je 19. září 2010.
(jb)

Dopravní uzavírky
V době od 10. do 17. 9. 2010 bude
kvůli výkopovým pracím uzavřena ulice
Nad Vinohradem, před domem čp. 11.
Oblast bude neprůjezdná.
Od 22. do 24. 9. 2010 bude uzavírka
komunikace Mezivrší, v úseku od ul.
Školní, Pod vinohradem po ul.Branická.
Úsek nebude průjezdný z důvodů výkopových prací.
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Od září je rovněž v provozu inovovaný
webový portál www.zzpraha4.cz, kde rodiče naleznou rezervační systém, do
kterého zadají své poptávky na hlídání
dětí včetně časových dispozic. „Protože
se jedná o spuštění pilotního projektu
a chceme, aby s ním byli rodiče maximálně spokojeni, nabízíme jim pět hodin
hlídání zdarma! Je to ideální příležitost

Farmářský trh rozšířen
Dobrá zpráva (nejen) pro občany z MČ Praha 4 – nakupovat na farmářském trhu před OC Arkády Pankrác,
který si během dvou měsíců získal velkou oblibu, lze
od září ve středu a nově i v pátek.
K tomuto rozhodnutí dospěla radnice
MČ Praha 4 po vyhodnocení ankety mezi
nakupujícími. „Lidé si žádali další prodejní
den a my jsme jim vyšli operativně vstříc.
Od 10. září tak mohou nakupovat čerstvé
výrobky dvakrát týdně, a to až do poloviny
října,“ sdělila pozitivní informaci zastupitelka Dana Křivánková-Klisáková (ODS, na
snímku).
Farmářský trh se radnice pokusila zavést nejprve u Thomayerovy nemocnice,
ale zájem prodávajících a nakupujících
byl nedostatečný. Proto se rozhodla
najít jiné místo a po jednáních s vedením

Arkády Pankrác byl vytipován prostor před
obchodním centrem.
„Od května pak zástupci radnice MČ
Praha 4, která trh sama financuje, vybírali jeho provozovatele. Nejdůležitějším požadavkem bylo poskytnout tržní místa malým tuzemským pěstitelům a výrobcům,
což se podařilo. Nicméně stále nabízíme
dalším zájemcům možnost se u nás na
čtyřce prezentovat. Stačí napsat na můj
e-mail: dana.klisakova@email.cz,“ dodává
zastupitelka.
Pokračování farmářského trhu plánuje
radnice na jaro příštího roku.
(md)
www.praha4.cz
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Cyklozvonění na Císařské louce
V neděli 19. září se už počtvrté uskuteční tradiční akce Pražské
cyklozvonění. Z několika míst Prahy vyrazí cyklistické pelotony, které
budou společně směřovat na Císařskou louku.
Akci pořádají MČ Praha 4, 5, 11, 12
a 13, Libuš a Slivenec ve spolupráci
s Nadací Partnerství a s Magistrátem
hlavního města Prahy a jejím cílem je propagovat dopravu šetrnou k životnímu prostředí. Účastníci se mohou těšit na pestrý
program a v pravé poledne se společně
pokusí překonat rekord ve zvonění na

cyklistický zvonek. Každý, kdo 19. 9. dorazí na Císařskou louku na kole, obdrží
od organizátorů cyklistický zvonek zdarma. Více na www.cyklozvoneni.cz.
Z MČ Praha 4 se vyjíždí od pankrácké
Kavárny Na Půl cesty v 9.30 hod. (trasa je
dlouhá 7 km) a z dětského hřiště Na
Mlejnku v Braníku v 10.30 hod. (3 km).

různé/inzerce
Na baseball do Krče
Areál Eagles v Krči hostí jeden z nejprestižnějších baseballových turnajů – mistrovství
ČR žáků. Kromě zástupců pořádajícího týmu
se do Prahy sjedou vítězové jednotlivých oblastí a regionálních pohárů. Turnaj se uskuteční od 24. do 26. září pod záštitou MČ
Praha 4, za což jí patří poděkování. Přijďte tedy v uvedeném termínu do areálu Eagles
v Praze-Krči, Pálkařská 225, podpořit naše
nejmenší hráče a budoucí reprezentanty. (mt)

Legerově ulici zúžení nepomohlo
I když si radní z Prahy 2 slibovali od loňského jarního zúžení Legerovy
ulice o jeden pruh méně emisí v této oblasti, opak je pravdou – podle
posledního měření Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ)
tu loni byla naměřena nejvyšší koncentrace oxidu dusičitého z celé
republiky!

Po více jak roce se tedy ukázalo, že
omezení dopravy nejenže nepřineslo
kýžený efekt, ale naopak místní obyvatelé vdechují ještě více emisí! „V Legerově ulici jsou pravidelně přesahovány

nejen roční limity emisí oxidů dusíku,
ale i limity hodinové,“ sdělila médiím
Jana Ostatnická z ČHMÚ. „Nepřekvapuje nás, že měření dosáhlo nepříznivých hodnot,“ komentuje starosta
MČ Praha 4 Pavel Horálek (ODS). „Od
začátku tohoto experimentu jsme tvrdili,
že jedno opatření nemůže všechno vyře-

šit. Navíc motoristé své zvyky nezměnili
a automobily se nyní hromadí i v ulici
5. května a kolony dosahují až na
Pankrác. Je potřeba počkat na dostavbu
městského okruhu, ale především nabídnout dojíždějícím Středočechům
možnost zaparkovat vozidla na vnějších
parkovištích kolem stanic metra.
(md)

SC-301126/1

INZERCE

www.praha4.cz
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Vyměňte stará okna,
zateplete dům a získejte dotaci!

Naše Praha 4 je čím
dál tím hezčí, ale
také čistší. Přesto
se neustále snažíme zlepšovat náš život. Přejeme si, aby
naše domy byly nejen krásné, ale také
energeticky úsporné. Přejeme si,
abychom pro své občany využili co
nejlépe všech možností, které pomohou ušetřit při renovacích bytových a rodinných domů, kterých má
Praha 4 na svém území nespočet.

Chceme vám pomoci s čerpáním peněz
z fondů, které jsou k dispozici nejen pro
ty, kteří už své domy zrenovovali v posledním roce, ale také pro ty, kteří se
teprve opravovat chystají.
Připravili jsme pro vás – majitele rodinných domů, družstevníky a bytová
družstva, vlastníky bytových jednotek
a sdružení vlastníků bytových jednotek
– setkání, kde všechny informace, ale
i pomoc při řešení renovace vašich domů dostanete, jak se říká, na zlatém
podnose...
Pro příklad: představte si patrový
rodinný dům z roku 1965 s vytápěnou

plochou 205 m2. Dům je vytápěn kotlem
na tuhá paliva – uhlí a dřevo, teplá voda
je ohřívána elektrickým bojlerem, okna
jsou dřevěná, stěny bytelné z plných
cihel, 45 cm tlusté. Objekt je podsklepený, půda nevyužitá. Roční náklady na
vytápění a ohřev vody jsou 69 500 Kč.
V horních pokojích je zima, okny táhne
a je nutné je stále natírat.
Program „Zelená úsporám“ může majiteli tohoto domu přinést dotaci ve výši
od 130 až 310 000 Kč, a co víc, úsporu
ročních nákladů na vytápění od 20 % do
asi 50 %! A jak to může vypadat u výše
popsaného domu?

Obyvatelé tohoto domu si vybírali z těchto možností:
1. Výměna oken a zateplení posledního stropu z půdy

2. Výměna oken a kompletní zateplení celého domu

Náklady
– výměna oken
128 tis. Kč
– zateplení půdy
58 tis. Kč
– projekt
28 tis. Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Náklady celkem
214 tis. Kč
Dotace
– na opatření
133 tis. Kč
– na projekt
20 tis. Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skutečný náklad
61 tis. Kč
Roční úspora na vytápění
11 tis. Kč
Návratnost investice
4,8 roku

Náklady
– výměna oken
128 tis. Kč
– zateplení půdy
58 tis. Kč
– zateplení podlahy
66 tis. Kč
– zateplení fasády
308 tis. Kč
– projekt
28 tis. Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Náklady celkem
588 tis. Kč
Dotace
– na opatření
318 tis. Kč
– na projekt
20 tis. Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skutečný náklad
250 tis. Kč
Roční úspora na vytápění
32 tis. Kč
Návratnost investice
7,7 roku

Nyní si představte čtyřpatrový bytový
dům z roku 1982 s 32 bytovými jednotkami a s vytápěnou plochou 3775 m2.
Dům je vytápěn centrálním zásobováním tepla pomocí výměníkové stanice.
Teplá voda je rovněž zajištěna CZT.

Okna jsou zdvojená dřevěná a stěna
je složena z cihlového zdiva. Objekt je
podsklepený a střecha je šikmá s nevyužitým podkrovím.
Roční náklady na vytápění a ohřev
vody jsou 1 200 000 Kč. Program

„Zelená úsporám“ může majiteli tohoto
domu přinést dotaci ve výši od 2,5 do
3,9 mil. Kč, a co víc, úsporu ročních nákladů na vytápění od 30 % do cca 50 %!
A jak to může vypadat u tohoto popsaného domu?

Obyvatelé tohoto domu si vybírali z těchto možností:
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1. Výměna oken a zateplení posledního stropu z půdy

2. Výměna oken a kompletní zateplení celého domu

Náklady
– výměna oken
3 355 tis. Kč
– zateplení stropu
2 740 tis. Kč
– projekt
140 tis. Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Náklady celkem
6 235 tis. Kč
Dotace
– na opatření
2 454 tis. Kč
– na projekt
79 tis. Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skutečný náklad
3 702 tis. Kč
Roční úspora na vytápění
290 tis. Kč
Návratnost investice
12,6 roku

Náklady
– výměna oken
3 355 tis. Kč
– zateplení stropu
2 740 tis. Kč
– zateplení fasády
3 360 tis. Kč
– projekt
140 tis. Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Náklady celkem
9 595 tis. Kč
Dotace
– na opatření
5 851 tis. Kč
– na projekt
79 tis. Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skutečný náklad
3 665 tis. Kč
Roční úspora na vytápění
440 tis. Kč
Návratnost investice
8,2 roku
www.praha4.cz
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Přijďte si pro rady
Má smysl se do zateplení pouštět, když nevím,
jestli si na dotaci sáhnu? Napadají vás další
otázky? Přineste si sebou kopii projektové dokumentace a přijďte na jedno ze setkání, které
jsme pro vás připravili ve spolupráci s odborníky.
Setkání proběhnou:
Úřad MČ Praha 4, Táborská 500, zasedací sál,
dne 22. září 2010, od 18 hod.
● KC Spořilov, 4. října 2010, od 18 hod.
● KC Novodvorská, 7. října 2010, od 18 hod.
●

Co bude obsahem setkání:
Seznámení s pravidly programu
Zelená úsporám
● Příklady z praxe
● Informace o možnostech financování
● Prostor pro dotazy,
pomoc při řešení vašeho domu
● Prostor pro jednání s každým zájemcem
●

Kdo bude odpovídat na vaše otázky?
Odborník spolupracující s ČVUT
● Projektanti
● Finanční poradci
● Zástupce SFŽP

SC-301138/1

●

SC-300800/2

Navíc jsme pro vás připravili
výjimečnou příležitost
Pokud vaši projektovou dokumentaci zašlete na
e-mail: lucie.michkova@praha4.cz a následně odpovíte na jednoduchý dotazník, do 7 pracovních
dnů dostanete výpočet s výší dotace i s přibližnou
cenou potřebných opatření.
LUCIE MICHKOVÁ (ODS),
ČLENKA KOMISE PRO ENERGETICKÉ ÚSPORY

INZERCE

SC-301108/1

SC-100130/22

SC-301119/1

www.praha4.cz
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Oslavme Den seniorů

Přijďte na otevření
seniorského centra

Každoročně se 1. října slaví po celém světě Den seniorů. Ani my nechceme zůstat stranou, a proto již
nyní pro vás městská část Praha 4
připravuje slavnostní setkání v KC
Novodvorská dne 29. září 2010.
Během odpoledne si budete moci
zatančit nebo jenom posedět u taneční
hudby, hudební program bude střídat
kulturní vystoupení, jako například šikovný kouzelník, a samozřejmě nebude
chybět ani překvapení. Vstupenku na
oslavu Dne seniorů si budete moci vyzvednout 16. 9. 2010, a to v informačním centru městské části Praha 4,
nám. Hrdinů 1634/3 (8.30–11 hod.).
(mle)

Vzhůru na parník!
„Vážení senioři, neustále zaznamenáváme velký zájem o jednu z našich
aktivit, a to o plavbu parníkem. Váš
zájem nás velmi těší a jsme rádi, že
vám můžeme letos ještě jednou tento
zážitek umožnit,“ říká zástupkyně
starosty Ivana Staňková (ODS).
„Připravili jsme podzimní plavbu a jako vždy strávíme dvě hodiny při projížďce centrem Prahy, u šálku kávy či čaje
a za doprovodu příjemné hudby. Pokud
nám bude přát počasí, tak pohled na
Prahu v době babího léta bude jistě neopakovatelný,“ dodává Ivana Staňková.
Plavba se uskuteční 22. 9. od 14 hodin,
parník Europe odplouvá z přístaviště Na
Františku, které se nachází přímo pod
nemocnicí Na Františku. Vstupenky na
plavbu parníkem si můžete vyzvednout
15. září od 8.30 do 11.00 hodin v prostorách informačního centra městské
části Praha 4, náměstí Hrdinů 1634/3.
Upozorňujeme, že kapacita lodě je
90 osob!
(mle)

Kurzy na Dobešce
Nevíte, co dělat přes zimu? Jedním
z tipů může být účast v kurzech na
Dobešce, které jsou pro seniory finančně zvýhodněné.
Út: 10.30–12.00 hod., keramika v divadle s Marcelou Burdovou (tel.: 728 834
326) ● St: 11–12 hod., cvičení pilates
pro začátečníky a 12–13 hod. mírně pokročilí s Annou Rydvalovou (776 704 194)
● Čt: 14–15 hod., jóga – kondiční cvičení s Hanou Noskovou (604 234 449) ●
Pá: 11–13 hod., kresba a malba s Jitkou
Hilskou (604 562 146).
(dob)
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Ilustrační foto: archiv

Obecně prospěšnou společnost Elpida plus a její programy poznala zastupitelka MČ
Praha 4 Lucie Michková
(ODS) před více jak rokem.
V Praze 4 pořádala počítačové kurzy pro seniory a chtěla
vědět, jaké jiné seniorské
aktivity jsou na území Prahy.
„Proto jsme pozvali paní zastupitelku
Lucii Michkovou do Centra Elpida
v Praze 10, kde jsme počítačové kurzy
seniorům nabízeli. Ukázali jsme naše
učebny a povídali si o tom, kdo naše
kurzy navštěvuje a o co se senioři nejvíce zajímají. Začali jsme také uvažovat
o možné spolupráci. Městská část Praha
4 pořádá kurzy pro začátečníky a pokročilé, Elpida však nabízí kurzy i pro ty,
kteří se chtějí dále zdokonalovat ve
svých počítačových dovednostech nebo
se zaměřit na určitou oblast počítačového světa,“ říká ředitelka Elpidy plus Ing.
Broňa Hniliová.
„Při každém slavnostním závěrečném
setkání absolventů pokročilých počítačových kurzů mě žádali, aby MČ Praha 4
připravila další pokračování. I když bychom velice rádi, není to v možnostech
MČ Praha 4. Cílem našich kurzů bylo
nastartovat chuť seniorů ke vzdělávání,
a to se nám povedlo na jedničku,“ říká
zastupitelka Lucie Michková. „Právě
vyslovená přání našich seniorů mě přivedla na myšlenku vytvořit vzdělávací
centrum přímo v Praze 4, i když vzdělávání zde je za poplatek. Nadchlo mě to
natolik, že jsme s Elpidou začali jednat.“
Po setkáních se starostou MČ Praha 4
Pavlem Horálkem (ODS) a za jeho výraz-

né podpory přišla nabídka, aby se
Centrum Elpida se všemi svými službami přestěhovalo do městských prostor
v Praze 4, do pankrácké ulice Na Strži
40. Díky finanční podpoře Rady městské
části Praha 4 se mohlo začít s potřebnou
rekonstrukcí.
Senioři z Prahy 4, ale samozřejmě
i z ostatních městských částí, se proto
mohou od září těšit na nové Centrum
Elpida, kde najdou nejen počítačové
a jazykové kurzy, ale také aktivity na
trénování paměti, kondiční cvičení, poradny, literární a výtvarné dílny a další.
Nechybí ani internetová kavárna, kterou
mohou navštívit kdykoliv a něco si vyhledat na internetu nebo poslat e-mail.
Samozřejmě mohou přijít i jen tak posedět, dát si dobrou kávu a popovídat si.
„V Elpidě jsem poznala partu výborných lidí, kteří mají srdce na pravém
místě. Nejdůležitější je osobní kontakt
s našimi seniory a Centrum Na Strži je
pro to ideální. Už se moc těším, až zajdu
do školičky třeba na kávu a potkám se
s těmi, kteří prošli počítačovými kurzy
v Praze 4 a nyní se budou vzdělávat nejen v počítačích, ale třeba i v jazycích,“
uzavírá zastupitelka Lucie Michková.
Slavnostní otevření Centra Elpida
se uskuteční 30. září od 10 hodin
pod záštitou starosty městské části
Praha 4 Pavla Horálka a za podpory
zastupitelky Lucie Michkové.
Bližší informace najdete v zářijovém
Tučńáku senior. Těšíme se na setkání
s Vámi.
PAVEL HORÁLEK, STAROSTA,
A LUCIE MICHKOVÁ, ZASTUPITELKA
Pro bližší informace a přihlášení na
kurzy volejte na tel.: 272 701 335 nebo
navštivte www.elpida.cz.
www.praha4.cz
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KROK PO KROKU ANEB
JEDEN KROK K POKROKU IV.
V březnu 2009 jsme spustili historicky první kurz výuky práce s počítačem pro seniory, kteří trvale žijí na
území městské části Praha 4. Zájem byl veliký a do
našich základních škol nastoupilo 1200 studentů
seniorů, aby se seznámili s taji počítačového světa.
Ve druhém a třetím
kurzu se vzdělávalo
dalších 1600 seniorů. Cítíme opravdu veliké potěšení, že naše počítačové kurzy
mají takový úspěch a i nadále chceme ve
vzdělávání pokračovat. A proto, vážené seniorky, vážení senioři, máme pro vás připraven již další, v pořadí čtvrtý kurz.
Pevně věříme, že i ti, kteří doposud váhali, se přeci jen rozhodnou a půjdou s námi do toho!
Podmínkou účasti v kurzu je trvalý
pobyt na území MČ Praha 4, pobírání starobního důchodu a chuť vzdělávat se!
Kurz bude trvat 10 týdnů, vždy jedenkrát
týdně v odpoledních hodinách na základních školách městské části Praha 4. Je
určen pro úplné začátečníky, tedy pro ty,
kteří nemají s počítačem žádné zkušenosti, ale také jsme opět otevřeli kurz pro pokročilé.
Výuka na školách začne 1. listopadu
2010 a já pevně doufám, že se s vámi se
všemi zase setkám.

A jak se přihlásit?
1) Vyplňte přiloženou přihlášku.
2) Vyberte si jednu z uvedených základních škol, tu která je vašemu bydlišti nejblíže a do které chcete na kurz docházet.
Označte si ji (pro případ, že bude kapacita na vámi vybrané škole rychle naplněna,
si promyslete, kterou jinou školu byste
zvolili). Pokud potřebujete i bezbariérový
přístup, vyberte si jednu ze škol, které
jsou v přihlášce uvedeny červeně.
3) Přihlášku si vystřihněte a mějte ji připravenou pro registraci na radnici.
4) Ti, kteří se chtějí přihlásit do kurzu pro
začátečníky, nechť se dostaví 12. října
2010 od 9 do 12 hod. nebo od 13 do 16
hod. na Úřad MČ Praha 4, Táborská 350
(historická budova – slavnostní sál), kde
bude probíhat registrace zájemců. Přijďte
s vystřiženou a vyplněnou přihláškou! My
si vás zapíšeme podle pořadí, v jakém
k registraci dojdete a zde vám také předáme další potřebné informace k povinnému
zápisu na té základní škole, kterou jste si
vybrali. Zápis na školách bude probíhat
následující týden, kam opět musíte dojít
osobně.
www.praha4.cz

5) Ti, kteří se chtějí přihlásit do kurzu pro
pokročilé, nechť se dostaví 13. října 2010
od 9 do 12 hod. nebo od 13 do 16 hodin
na úřad MČ Praha 4, Táborská 350 (historická budova – slavnostní sál), kde bude
probíhat registrace zájemců. Přijďte s vystřiženou a vyplněnou přihláškou! My si
vás zapíšeme podle pořadí, v jakém k registraci dojdete a zde vám také předáme
další potřebné informace k povinnému zápisu na té základní škole, kterou jste si
vybrali. Zápis na školách bude probíhat
následující týden, kam opět musíte dojít
osobně.
Upozornění pro zájemce o kurz pro
pokročilé: je pravděpodobné, že kurzy pro
pokročilé nebudou probíhat na všech školách!

Důležité informace
pro začátečníky i pokročilé
Předpokládáme, že zájem bude veliký.
Ti, co již kurz pro začátečníky absolvovali, se samozřejmě znovu do začátečníků přihlásit nemohou. Mohou se
přihlásit pouze do pokročilých. Ti, co
absolvovali již kurz pro pokročilé, se ne-

mohou znovu přihlásit do kurzu pro začátečníky, ani pro pokročilé. Jakákoliv jiná
forma přihlášení (například telefonicky či
poštou) nebude platná. Nenoste ani přihlášku na úřad dříve, než je uvedeno.
Budou zaregistrováni pouze ti, kteří
OSOBNĚ (je možný zástup rodinným příslušníkem či vaší kamarádkou nebo kamarádem s podepsanou vaší plnou mocí)
přijdou v uvedené dny a časy na určené
místo. POČET MÍST JE OPĚT OMEZEN!
Po naplnění kapacity nebudeme další
přihlášky u registrace přijímat.
LUCIE MICHKOVÁ (ODS), ZASTUPITELKA

Přijďte si zazpívat
s Evou a Vaškem!

Pro seniorské absolventy PC kurzů
MČ Praha 4 připravila na 6. října (14–19
hodin) kulturní odpoledne v Kongresovém centru (stanice metra Vyšehrad).
V programu vystoupí populární pěvecké
duo Eva a Vašek a poté bavič Vladimír Hron. Celým pořadem bude provázet
moderátor Alexandr Hemala.

PŘIHLÁŠKA DO KURZU
MČ Praha 4

Jméno: ........................................................................................................
Trvalé bydliště: ..........................................................................................
.....................................................................................................................
Telefon: .................................... Datum narození: ....................................

Zakřížkujte prosím základní školu, do které budete docházet na počítačový kurz:
❏ ZŠ Nedvědovo náměstí 140
❏ ZŠ Poláčkova 1067
❏ ZŠ Mendíků 1000/1
❏ ZŠ Jižní 1750/10
❏ ZŠ Plamínkové 1593/2
❏ ZŠ Školní 700
❏ ZŠ Ohradní 1366/49
❏ ZŠ Jílovská 100
❏ ZŠ Sdružení 1080
❏ ZŠ Filosofská 1166/3
❏ ZŠ Jeremenkova 1003
❏ ZŠ Na Chodovci 54/2700
❏ ZŠ Bítovská 1246/1
❏ ZŠ Jitřní 185
❏ ZŠ K Sídlišti 840
❏ ZŠ Na Líše 936/16
❏ ZŠ Jánošíkova 1320

Upozornění pro absolventy
Někteří z absolventů kurzů se nemohli z osobních důvodů zúčastnit našeho
slavnostního setkání. Pamětní listy jsou pro ně připraveny k vyzvednutí na Úřadu
městské části Praha 4 – odbor školství, č. dveří 314, paní Mlezivová.
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Škola žije aneb Vracíme se do školy
Městská část Praha 4 ve spolupráci se základními školami, jejichž je zřizovatelem, připravuje
dny otevřených dveří „Škola žije
aneb Vracíme se do školy“.

O cvičení Tai-ji
Vážení obyvatelé
Prahy 4,
mnozí z Vás, kteří
jste se celé léto zúčastňovali cvičení
Tai-ji v Centrálním
parku na Pankráci, jste se zajímali
o to, zda by bylo
možno ve cvičení
pokračovat i na
podzim „pod střechou“. Váš zájem o cvičení nás velmi potěšil a jak jsem Vás
v srpnovém čísle Tučňáka informovala,
bylo naší snahou zajistit volné prostory
pro cvičení tak, abyste mohli pokračovat
ve zlepšování kondice. Ve spolupráci se
4-Volnočasová, o. p. s., se nám podařilo
zajistit Společenský sál Kulturního centra Novodvorská, ve kterém bude cvičení
pokračovat vždy v pátek od 9.00 do
10.30 hodin. S potěšením Vám mohu
i sdělit, že cvičení bude i nadále pokračovat s vaší oblíbenou lektorkou MgA.
Vlastou Pechovou. Doufám, že vám toto
zdraví prospěšné cvičení přinese tolik potřebnou radost a životní elán.
IVANA STAŇKOVÁ (ODS),
ZÁSTUPKYNĚ STAROSTY
PRO SOCIÁLNÍ OBLAST A ŠKOLSTVÍ

Akce jsou určeny pro všechny, kdo rádi vzpomínají na školu a chtěli by se
podívat, jak se děti učí dnes, jak mají
vybavené učebny, školní hřiště a vše, co
k životu ve škole patří.
Každý z vás, kdo máte zájem se do té
„své“ školy znovu podívat a zavzpomínat

Pojďte se projít!
Nordic Walkingové procházky, které pro své seniory pořádá MČ
Praha 4, už jsou opět tady!
Chůze s hůlkami je ideální právě pro
starší lidi, u nichž by jinak jiný sport,
s nímž by začínali od začátku, vedl k nezdravému zatěžování kloubů a vazů. Tato
chůze se naopak hodí i pro osoby s vysokým tlakem nebo s kloubními problémy.
Nordic Walking je společenským sportem, je při něm možná komunikace
v průběhu jeho provozování. Sportem,
který umožňuje navázat nová přátelství,
který je vhodný jak pro muže, tak pro
ženy a který nabízí důvod k setkávání

Seniorské sportovní hry
První seniorské sportovní hry, pořádané MČ Praha 4 pod záštitou starosty Pavla Horálka (ODS), se
uskuteční 5. října 2010 od 9 do 18 hod. ve sportovním areálu Děkanka.
Sportovní klání proběhnou v kategoriích Nordic Walking (chůze s holemi), hod na cíl, šipky, sudoku/křížovky, ping-pong
a petanque. Účastníci budou rozděleni do čtyř věkových kategorií: do 65 let, 65–70 let, 70–75 let a od 75 let výše. Přihlásit se

si, ji může navštívit v průběhu září a října. Termíny setkání budou do 10. září
zveřejněny na webových stránkách
městské části Praha 4, ve všech informačních centrech a na vývěskách jednotlivých základních škol.
Věříme, že neodoláte možnosti znovu
se podívat do míst, kde jste vyrůstali,
kde jste se učili číst a psát a nově poznat
části výuky, které v době vašeho dětství
ještě nebyly.
IVANA STAŇKOVÁ (ODS),
ZÁSTUPKYNĚ STAROSTY MČ PRAHA 4
seniorů z Prahy 4.
Přijďte mezi nás!
Začínáme 7. září,
a to: každé ÚTERÝ
na trase cyklostezky podél Vltavy,
sraz v 15.00 hod.
u zahradnictví, stanice tram. Nádraží
Braník.
Dále každý ČTVRTEK v Krčském lese,
sraz v 15.00 hod. pod Thomayerovou
nemocnicí, u restaurace „U Labutě“.
Pro informace je vám k dispozici instruktorka, paní Eva Maličová, telefon:
777 137 661.
LUCIE MICHKOVÁ (ODS),
ZASTUPITELKA

můžete buď na jednotlivé sporty, nebo na všechny sporty zároveň. Hraje se o hodnotné ceny, jako jsou balíčky potravinových
doplňků, seniorské telefony, lázeňské pobyty aj. Vyplněné přihlášky lze odevzdat v informačních centrech MČ Praha 4, a to do
15. září 2010. Pro všechny sportovce je připraveno drobné občerstvení a v závěru sportovního klání také kulturní program.
A tři nezbytná upozornění: v případě nepříznivého počasí si
organizátoři vyhrazují právo změnit soutěžní disciplíny, v případě malého počtu účastníků v jednotlivých věkových kategoriích
si organizátoři vyhrazují právo věkové kategorie spojit a všichni
sportovci startují na vlastní zdravotní riziko.
(zb)

PŘIHLÁŠKA NA SENIORSKÉ HRY PRAHY 4
Vyplněné přihlášky lze odevzdat v informačních centrech Prahy 4, a to do 15. září 2010.
Jméno a příjmení:
Adresa:

...........................................................................

...................................................................................

Rok narození:

..............................................................................

Kontakt (telefon/e-mail): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soutěžím v následujících disciplínách:
Nordic Walking
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hod na cíl

hod do dálky

sudoku

ping-pong

petanque
www.praha4.cz
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www.praha4.cz

www.nasepraha4.cz
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názory
Jako předseda grantové komise se logicky věnujete problematice grantů. Co
se vám v této oblasti podařilo vylepšit?
Grantové zásady, před mým příchodem
nic podobného na radnici nebylo. Touto
změnou jsme snížili počet podávaných
originálů žádostí. Nové zásady odráží
vizi elektronického úřadu. Žadatelé podávají žádost pouze dvojmo (v minulosti i 5
paré), přičemž jednu z toho elektronicky.
Po prvním roce jsme vyhodnotili fungování a ještě více zjednodušili podávání žadatelům o malé částky. Co ale nelze nijak
přesně stanovit, jsou hodnotící kritéria.
Každá žádost je vlastně specifická, vztahuje se k jiným akcím a k jiným věkovým
skupinám. A tak komise hodnotí každou
žádost jako originál. Někdy je to opravdu
velmi složité, peněz je málo a vyhovět
všem žádostem prostě není možné.
Pozitivní věcí však je, že i v době krize se
nám podařilo oproti minulému roku zvýšit
v rozpočtu částku na granty o milion korun na 14 milionů korun.
Od minulého roku předsedáte i Komisi
pro podporu podnikání. Čím se tato komise přesně zabývá?
Komise si klade za cíl přicházet s nápady pro zlepšení podnikatelského prostředí
v Praze 4. V komisi jsem se intenzivně
věnoval sféře poplatků za zábor veřejného
prostranství. Pražský magistrát stanovuje
poplatky na základě vyhlášky, a to tak,
že určí jejich strop. Poté přihlíží k návrhům jednotlivých městských částí, které
třeba některé poplatky snižují. My jsme
také některé snížili, například za tržiště,
restaurační zahrádky a další. Výši jsme
stanovili podle lokality provozovatele.
Kulturu podporujeme zase tím, že poplatky nevybíráme vůbec. Dále se vyjadřuje-

„Žádat o granty je nyní
mnohem jednodušší,“
říká předseda Komise pro granty
a Komise pro podporu podnikání
Pavel Caldr (ODS).
me k žádostem o zařazení do tržního řádu
(tedy k různým formám stánkového prodeje) s cílem regulace počtu jejich míst.
Co vás nejvíce potěšilo v poslední době
ve funkci zastupitele MČ?
Určitě nedávné otevření základní školy
v Jitřní ulici po rozsáhlé rekonstrukci.
Je to nyní jedna z nejmoderněji vybavených škol v Praze 4. Na slavnostní otevření se přišla podívat i moje neteř Eva.
Jednak tady byla u zápisu a pak se
vlastně přišla podívat, kam bude od září
chodit. Nejvíce ji zaujala interaktivní tabule na výuku cizích jazyků. Když si vzpomenu, co jsme měli ve škole my…
A naopak, co vás momentálně v komunální politice trápí?
Trápí nás nevyřešené vlastnické vztahy
u školek, například u nás v Hodkovičkách. Školka potřebovala rekonstrukci
oken a fasády, ale více jak polovina pozemků v areálu této školky, vinou špatného systému navracení majetku v restitucích, připadla do majetku soukromým
osobám. A je velmi složité rekonstruovat
majetek, u kterého vám nepatří pozemky
pod budovami. Povedlo se zrekonstruovat
alespoň tu část, kde jsou pozemky Prahy 4. Úkolem je pokusit se vykoupit nebo
alespoň směnit pozemky a scelit tak vlastnictví majetku městské části. Problém je,
že někteří majitelé, ačkoliv díky územnímu plánu nemohou stavět na těchto po-

zemcích bytové objekty a cena pozemku je
tak výrazně nižší, požadují po městské
části ceny jako za stavební parcely pro
bytové objekty. A mně je velmi líto, že magistrát, ačkoliv disponuje diametrálně
vyšším objemem prostředků než městská
část, nám v této věci vůbec nepomohl.
A co byste řekl pozitivního nakonec?
Těší mne, když přijdu nejen za svými
rodiči, ale i za kamarády či známými
a slyším, jak se za poslední roky v Praze 4
mnoho změnilo k lepšímu. Takže si pak
říkám, že ty tři roky strávené mnoha jednáními nejen na zastupitelstvu, ale i na
komisích a při diskuzích s občany měly
cenu. Komunální politika je krásná nejen
v tom, že jste k občanům blízko a že
slyšíte, co je trápí, ale hlavně, že výsledky
vašeho úsilí jsou rychle vidět.
(md)

Bude se platit za čistý vzduch?
V září 2010 bude otevřena tak dlouho očekávaná spojka mezi dálnicí na Brno a Plzeň. Stovky a tisíce nákladních aut a kamionů už nebudou obtěžovat řadu občanů Prahy. Některým ale naopak toto zprovoznění hluk
a smog přidá, o poničených místních komunikacích ani nemluvě. To je případ našich spořilovských obyvatel.
Bránit se invazi kamionů
zákazovými
dopravními značkami
na území městské části Praha 4 situaci
asi pomůže, ale nemůžou ji vyřešit. Co
s kamiony, které dojedou až ke značce?
Budeme značky posouvat stále více a více
ve směru jejich příjezdu až někam do polí? To asi není to správné řešení!
Městská část Praha 4 tedy zvažovala
správné řešení a rozhodla vystavět na
Spořilově protihlukovou stěnu. Jistě vynikající rozhodnutí k ochraně obyvatel před
hlukem a smogem z nákladní dopravy.
Skutečností však je, že finanční prostřed-
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ky na tuto jistě nelevnou stavbu by mělo
vložit město Praha, nikoliv městská část.
Už to, že město Praha financuje spojení dvou dálnic, jedné do Německa, druhé na Slovensko, je nesystémové a ze
strany státu k městu Praze, slušně řečeno, macešské. Dálnice, dálniční přivaděče
a dálniční spojky v normálně fungujícím
státě jsou plně placeny ze státní a nikoliv
z obecních pokladen.
Ministerstvo dopravy k vyřešení zejména průjezdní nákladní dopravy městem
Prahou nepřispělo, nepřispívá a jak to vypadá z řady rozhodnutí nového ministra
dopravy, ani přispívat nebude. Proč také,

když to zaplatí pražský daňový poplatník
a nyní na to navíc přispěje i poplatník
z MČ Praha 4! Doufám, že tento trend se
už na úrovni městských částí zastaví.
Třeba ale za pět let budou silniční a s nimi související stavby platit majitelé sousedních budov a pozemků, když budou
toužit po čerstvém vzduchu a klidu!
Hrozná a jistě nereálná představa. Chci
však tímto článkem upozornit na to, že
stát takto ochudí občany města Prahy
a městské části Praha 4 o nové čisté parky, sportoviště, parkovací domy či prostředky na kulturu.
JAN CHODĚRA (ČSSD), ZASTUPITEL HL. M. PRAHY
www.praha4.cz
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SC-100063/3

SC-100057/7

SC-300259/6

SC-300523/1

SC-90863/12

SC-301133/2

SC-300249/6

SC-300757/4

SC-300213/6

SC-301122/1

SC-300199/3

SC-301118/1

SC-100118/7

SC-301103/1

ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ
224 214 617, 604 207 771

SC-300319/5

SOUDNÍ ZNALEC A LICENCOVANÝ ODHADCE
CENY A ODHADY NEMOVITOSTÍ, PORUCHY STAVEB
tel: 603 253 938, fax: 244 466 040, mail: jan.mels@atlas.cz

www.nasepraha4.cz
www.praha4.cz

SERVIS PRAČEK
WHIRLPOOL - IGNIS - TATRAMAT
OPRAVY v bytě zákazníka
Tel: 272 761 234 602 366 328

SC-91442/7

SC-300913/4

SC-91365/8

SC-91390/8

SC-300889/2

Ing. JAN MELŠ

SC-91352/8

SC-300666/3

SC-91267/10

SC-301228/1

SC-300662/3
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školství
Červenec a srpen byly pro děti
časem prázdnin a pro nás dospělé doba dovolených. Jistě to
byly měsíce plné zajímavých zážitků, na které budeme rádi
vzpomínat, ale nový školní rok
již začal svou první kapitolu.
Městská část Praha 4 je zřizovatelem
dvaceti devíti mateřských škol, dvaceti
základních škol a jedné střední školy
a z tohoto pohledu patří mezi největší
v Praze.
„Jsme si vědomi důležitosti vzdělávání,
a proto naše školy ve vzdělávání dětí a žáků všestranně podporujeme. Naše budoucnost je velmi závislá na kvalitě vzdělání, šikovnosti našich lidí a jejich jazykové vybavenosti. To je jedna z mála ,karet‘,
kterou můžeme ,hrát‘ jako členská země
Evropské unie,“ říká Ivana Staňková, zástupkyně starosty (ODS).
Pro školní rok 2010–2011 je k předškolnímu vzdělávání přihlášeno v našich
mateřských školách 3386 dětí, z toho poprvé uvidí své nové kamarády 1095 dětí.
Pro letošní školní rok zajistila městská
část navýšení kapacity v mateřských
školách o 107 míst. Nové třídy vznikly
v mateřských školách v ulici Matěchova,
Alšovy sady a Sdružení.
Ve středu 1. září usedlo do lavic ve

Nový školní rok odstartoval
Radnice MČ Praha 4 se rozhodla prvňáky potěšit a zároveň podpořit jejich
zdravý vývoj projektem „Náš prvňáček – zdravý školáček“. „Každý prvňáček
dostal sportovní potřeby – míč, švihadlo, pryžový míček, létající talíř, skákací
gumu, sáček cvrnkacích kuliček a hacky sack. Dále děti obdržely plastové krabičky na svačinu a trička, vše v praktických sportovních pytlích. Městská část
Praha 4 na tuto akci věnovala částku 400 000 Kč. Přáli bychom si, aby děti více
sportovaly, a tak tento projekt vnímáme i jako přípravu pro různá sportování klání, olympiády a v neposlední řadě i měření sil v rámci úspěšné akce 4x4 sportovní hry Prahy 4,“ sdělila Ivana Staňková, zástupkyně starosty (ODS, na snímku).
20 základních školách 7765 žáků, což je
přibližně o 100 žáků více než v loňském
roce. Pro 1014 nových prvňáčků bylo
toto datum životně důležitým, neboť poprvé šli do „velké“ školy.
Nesmíme zapomenout na naši Střední
odbornou školu služeb, zřizovanou městskou částí Praha 4, která je součástí

Školy Kavčí hory. V letošním školním roce zde bude studovat obory veřejnoprávní
činnost nebo sociální péče 285 studentů.
Všem ve školách přejeme úspěšný školní rok, žákům chuť do učení a náročné,
ale zároveň laskavé učitele, pedagogům
pak zvídavé žáky, zdraví, pevné nervy
a hodně sil v odpovědné práci.
(js)

Vítání prvňáčků

Zástupci starosty Ivana
Staňková (ODS, vpravo) a Václav Krištof
(ODS) nejprve přivítali
prvňáčky a poté popřáli pedagogickému sboru v ZŠ U Krčského lesa, Jánošíkova 1320
a v ZŠ Mendíků hodně
sil a pevné nervy.
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Malé školáky ze ZŠ Nedvědovo náměstí
navštívil starosta Pavel Horálek (ODS).
www.praha4.cz
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volby

Volby do Zastupitelstva MČ Praha 4
a do Zastupitelstva hl. m. Prahy

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, v pátek 15. října 2010 se bude hlasovat od 14
do 22 hodin a v sobotu 16. října 2010 od 8 do 14 hodin.
Důležité informace pro voliče
Volič
Voličem je občan obce za předpokladu, že
jde o státního občana České republiky, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně
18 let a je v den voleb v této obci přihlášen
k trvalému pobytu.
Voličem je také státní občan jiného státu,
který nejpozději druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit
přiznává mezinárodní smlouva, kterou je
Česká republika vázána a která byla vyhlášena
ve Sbírce mezinárodních smluv. V současné
době je takovou mezinárodní smlouvou
Smlouva o přistoupení České republiky
k Evropské unii. Občané členských států
Evropské unie, kteří splňují podmínky pro
přiznání volebního práva, mají právo, pokud
požádali o zápis do dodatku stálého seznamu
voličů, hlasovat ve volbách do zastupitelstva
obce.
Volební místnost
Voliči jsou o době a místě konání voleb
v obci informováni oznámením starosty obce
nejpozději 15 dnů přede dnem voleb (30. září
2010). Je-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, starosta obce uvede, které části
obce náleží do jednotlivých volebních okrsků
a oznámení zveřejní na území každého z nich.
V oznámení jsou uvedeny adresy volebních
místností. Pro informaci voličům sdělujeme,
že nejpozději od 30. září 2010 na webových
stránkách MČ Praha 4 www.praha4.cz budou
zveřejněny adresy míst, kde pro daný volební okrsek bude toto oznámení o době a místě konání voleb vyvěšeno.
Ve volební místnosti bude na viditelném
místě vyvěšen hlasovací lístek označený nápisem „vzor”, prohlášení kandidáta o vzdání se
kandidatury nebo zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin před
zahájením voleb; při zjišťování výsledků voleb
se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží; dále případná informace o tiskových chybách na hlasovacím lístku s uvedením správného údaje. Volební místnost musí
být pro každý volební okrsek vybavena zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který musí být voličům
na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.
V příloze znovu zveřejňujeme seznam volebních okrsků a sídla volebních místností pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 4
a pro volby do Zastupitelstva hlavního města
Prahy, které proběhnou ve dnech 15. a 16.
října 2010.

Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti
prokáže okrskové volební komisi svou totož-

www.praha4.cz

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v MČ Praha 4 pro volby do
Zastupitelstva městské části Praha 4 a pro volby do Zastupitelstva
hlavního města Prahy konané ve dnech 15. a 16. října 2010.
Sídlo volebního okrsku

Číslo volebního okrsku

Počet
volebních
okrsků

Základní škola, Nusle, Táborská 421/45

154, 155, 156, 158, 159

5

Obchodní akademie, Nusle, Svatoslavova 333/4

157, 160, 161

3

Obchodní akademie, Nusle, Svatoslavova 333/6

162, 163, 164

3

Základní škola, Michle, Mendíků 1000/2

165, 185, 186, 187

4

Základní škola, Nusle,
Sdružení 1080/2A

166, 167, 168, 169, 170,
171, 172,

7

Gymnázium, Nusle, Na Vítězné pláni 1160/1

173, 174, 175

3

Literární akademie, Nusle, Na Pankráci 420/54

176, 177, 178, 179, 180

5

Základní škola, Nusle, Plamínkové 1593/2

181, 182, 183, 184

4

Základní škola, Michle, Ohradní 1366/49

188, 189, 190, 191, 192

5

Základní škola, Michle, Na Líše 936/16

193, 194, 195, 196

4

Gymnázium, Michle, Budějovická 680/17

197, 198, 199, 231, 232

5

Základní škola, Michle, Bítovská 1246/1

200, 201, 202

3

Základní škola, Záběhlice, Na Chodovci 2700/54

203, 204, 205, 206

4

Gymnázium, Záběhlice, Postupická 3150/4

207, 208, 209, 210, 211

5

Základní škola, Záběhlice, Jižní IV 1750/10
První jazyková základní škola,
Krč, Horáčkova 1100/14
Základní škola, Krč, Poláčkova 1067/3

212, 213, 214, 215, 216

5

217, 218, 219, 220, 221
222, 223, 224, 225, 226, 227

5
6

Základní škola, Krč, Na Planině 1393/13

228, 229, 230

3

Fakultní Thomayerova nemocnice,
pavilon A1, Krč, Vídeňská 800

233

1

Základní škola U Krčského lesa,
Krč, Jánošíkova 1320/2

234, 235, 236, 237, 238,
239, 240, 241, 242, 243

10

Kulturní dům TEMPO, Lhotka, Vzdušná 564/8
Základní škola, Braník, Filosofská 1166/3

244, 245, 246 , 247
248, 249, 281

4
3

Základní škola,
Podolí, Nedvědovo náměstí 140/13

250, 251, 252,
253, 254, 255, 256

7

Základní škola Jeremenkova,
Braník, Gončarenkova 1003/29

257, 258, 262, 263

4

Škola Kavčí hory, Podolí, K Sídlišti 840/2

259, 260, 261

3

Střední škola technická,
Krč, Zelený pruh 1294/52

264, 265

2

Základní škola, Braník, Školní 700/5

266, 267, 268, 269, 270, 271

6

Základní škola, Hodkovičky, Jitřní 185/6

272, 274, 282, 283

4

Základní škola,
Braník, Jílovská 1100/16

273, 275, 276,
277, 278, 279, 280

7

Úřad městské části Praha 4,
Nusle, Táborská 350/32

284

1

nost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným
cestovním pasem České republiky.
Jde-li o cizince, prokáže po příchodu do
volební místnosti okrskové volební komisi
státní občanství státu, jehož občané jsou
oprávněni volit na území České republiky

průkazem o povolení k pobytu vydaným podle
zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na
území České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Je nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady; neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě
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volby
státní občanství státu, jehož občan je
oprávněn hlasovat na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Po
záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů
(nebo z dodatku ze stálého seznamu voličů) obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou
úřední obálku opatřenou příslušným razítkem (v našem případě kulatým razítkem
městské části Praha 4).
Hlasovací lístek
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva
obce může být vytištěn oboustranně.
V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva
obce, který má být zvolen. Kandidáti každé
volební strany jsou uvedeni na společném
hlasovacím lístku v pořadí určeném volební
stranou, a to v samostatných zarámovaných
sloupcích umístěných vedle sebe; není-li to
pro počet volebních stran možné, pokračují
sloupce v následující řadě, případně na druhé
straně hlasovacího lístku. Volební stranou
může být politická strana, politické hnutí, je-

jich koalice, nebo sdružení politických stran
nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, individuálně kandidující nezávislý kandidát
nebo sdružení nezávislých kandidátů. Údaj
o členství jednotlivých kandidátů v politických
stranách nebo politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou; pro informaci
voličů budou na zadní straně informace doručované voličům společně s hlasovacími lístky
uvedeny tyto zkratky s úplnými názvy.
Hlasovací lístek je na konci textu opatřen
otiskem razítka obecního úřadu, který plní pro
danou obec funkci registračního úřadu.
Hlasovací lístky budou starostou obce
distribuovány voličům nejpozději 3 dny před
1. dnem voleb (12. října 2010). V případě, že
dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího
lístku, může volič ve volební místnosti požádat
okrskovou volební komisi o jiný hlasovací
lístek.
Pro informaci uvádíme, že do 10. 8. 2010
podalo 7 politických stran a 1 koalice politických stran kandidátní listiny pro volby do
Zastupitelstva městské části Praha 4, jejich re-

Seznam politických stran a koalice, které
podaly do 10. 8. 2010 do 16.00 hodin kandidátní listiny (uvedeno v pořadí, jak je registrační úřad převzal od jednotlivých zmocněnců
– viz příloha).
Znovu připomínáme voličům, že Zastupitelstvo městské části Praha 4 na volební
období 2010–2014 vytvořilo 5 devítimandátových volebních obvodů pro volby do
Zastupitelstva městské části Praha 4.
Pořadí
Název politické strany a koalice
převzetí

Počet
kandidátů

1.

TOP 09

45

2.

Česká strana sociálně demokratická

45

3.

Komunistická strana Čech a Moravy

45

4.

Strana zelených

45

5.

Změna pro Prahu 4-koalice politických stran
Suverenita-blok Jany Bobošíkové,
České pirátské strany a KDU-ČSL v Praze 4 45

PŘIHLÁŠKA

6.

Občanská demokratická strana

45

za člena okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva městské
části Praha 4 a ZHMP, které se budou konat 15. a 16. října 2010

7.

Věci veřejné

41

8.

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

42

.........................................................................................................................................................
Příjmení
Jméno (popř. jména)
Titul
.........................................................................................................................................................
Datum a místo narození
Zdravotní pojišťovna
.........................................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu
PSČ
.........................................................................................................................................................
Adresa pro doručování písemností v případě, že není shodná s adresou trvalého pobytu
.........................................................................................................................................................
Mobil
Pevný telefon
E-mail
V současné době jsem:
Student
OSVČ

Zaměstnanec

Důchodce

jiné .................................

Oblast, ve které byste chtěli pracovat, označte:
Braník, Krč, Novodvorská, Nusle, Pankrác, Michle, Podolí, Spořilov, Lhotka, Hodkovičky,
Záběhlice (příp. dopište název školy).

V Praze dne ..............................................

Podpis: .......................................................

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY NEZNAMENÁ AUTOMATICKÉ ZAŘAZENÍ DO KOMISÍ. NA ZÁKLADĚ
VOLEBNÍHO ZÁKONA MUSÍ BÝT ZOHLEDNĚNY DELEGÁTNÍ LISTINY POLITICKÝCH STRAN.
Přílohy:

kopie OP
kopie průkazu zdravotní pojišťovny
kopie prvního rozhodnutí o přiznání důchodu – pokud pobíráte
potvrzení o studiu – pokud jste student

Přihlášku za člena okrskové volební komise vyplňte čitelně hůlkovým písmem!
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gistrace byla provedena do 26. 8. 2010 a následně proběhlo losování čísel pořadí politických stran a koalice na hlasovacím lístku.

Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se
volič neodebere do tohoto prostoru, nebude
mu hlasování umožněno. Po úpravě vloží
volič hlasovací lístek do úřední obálky.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední
obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo
vloží do úřední obálky několik hlasovacích
lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas
neplatný.
Vzhledem k tomu, že voliči budou vybírat
kandidáty nejen do Zastupitelstva městské
části Praha 4, ale i kandidáty do Zastupitelstva hlavního města Prahy, budou do
úřední obálky vkládat 2 hlasovací lístky,
a to pro volby do Zastupitelstva MČ Praha 4
a pro volby do Zastupitelstva hlavního
města Prahy.
Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu
hlasovacího lístku hlasuje volič tak, že úřední
obálku vloží před okrskovou volební komisí
do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné. S voličem, který nemůže sám
upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu,
anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové
volební komise, a hlasovací lístek za něho
upravit a vložit do úřední obálky a popřípadě
i úřední obálku vložit do volební schránky.

www.praha4.cz
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Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů Úřad MČ Praha 4 telefonicky na tel. č.: 261 192 627, 261 192 674,
261 192 675, 261 192 148, 261 192 411,
nebo se osobně dostavit do kanceláře č. 173
budovy Úřadu městské části Praha 4. Táborská
350/32 v přízemí nebo na detašované pracoviště odboru správních agend Úřadu městské části Praha 4, Jílovská 1148/14, kde se vydávají
OP a CD (přepážka „informace“), a to až do
14. října 2010 do 16 hodin, kde vyplní žádost
o hlasování do přenosné volební schránky, nebo ve dnech voleb požádá okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě vyšle
okrsková volební komise k voliči 2 své členy
s přenosnou volební schránkou, úřední obál-

kou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby
byla zachována tajnost hlasování.
Zároveň voliče upozorňujeme, že při
volbách do Zastupitelstva městské části
Praha 4 a při volbách do Zastupitelstva hlavního města Prahy nelze hlasovat na voličský
průkaz!
Práce v okrskových volebních komisích na
MČ Praha 4
Pokud máte zájem stát se členem okrskové
volební komise a podílet se na těchto volbách,
znovu otiskujeme přihlášku, kterou je třeba
vyplnit a s označením „VOLBY“:
a) osobně předat pracovníkům kanceláře č.
173 na Úřadu městské části Praha 4 (dále
jen „ÚMČ P4“), Táborská 350/32, tel.
kontakt č.: 261 192 411, 261 192 148,
nebo

b) odeslat na e-mail: volby@praha4.cz nebo
c) osobně předat v jednotlivých informačních kancelářích MČ Praha 4, nebo
d) osobně odevzdat na detašovaném pracovišti odboru správních agend ÚMČ P4,
Jílovská 1148/14, kde se vydávají OP
a CP (přepážka „INFORMACE“), nebo
e) odeslat na adresu: Úřad městské části
Praha 4, odbor správních agend, Táborská 350/32, 140 45 Praha 4.
Termín 1. zasedání okrskových volebních
komisí je stanoven na 21. a 23. září 2010
v KC Novodvorská, Praha 4.
Pro informaci uvádíme, že formulář
„Přihláška za člena okrskové volební komise
pro volby do ZMČ P4 a ZHMP, které se budou
konat ve dnech 15. a 16. října 2010 je k dispozici na webu MČ Praha 4 www.praha4.cz,
odkud lze tento formulář i vytisknout.

Volby a osobní průkazy
A. Občané ČR
1. Na jaké průkazy lze volit při volbách do Zastupitelstva
MČ Praha 4 a Zastupitelstva HM Prahy?
● Hlasovat může každý občan, který dovršil osmnáct let věku a vlastní platný občanský průkaz typu:

musí k pasu přiložit ještě Potvrzení o občanském průkazu, které
se vydává v případě ztráty, odcizení, poškození nebo prošlé
platnosti a má v něm uveden trvalý pobyt.

2. Co dělat, pokud je občanský průkaz neplatný?
● Má-li občan neplatný občanský průkaz, má možnost nechat si vyhotovit výše zmíněný průkaz staršího typu bez strojově čitelné zóny
(IDE karta) v co nejkratší době na odboru správních agend Úřadu
městské části Praha 4 v Jílovské ulici číslo 1148/14 (sídliště
Novodvorská).
● Pro tento typ OP jsou nutné 2 ks současných průkazových fotografií.
● Při ztrátě OP je nutno předložit bezpodmínečně rodný list.
● V době voleb bude tato výroba OP zajištěna včetně pracovníka
fotoboxu.
● Úřední hodiny pro občany Prahy 4:
pátek 15. října 2010
8:00–22:00
sobota 16. října 2010
8:00–14:00
● Adresa: Praha 4, Jílovská 1148/14 (bus od metra Kačerov 106,
170, 196, 203 – stanice Sídliště Novodvorská)

3. Informace – telefonní čísla
● Pro veškeré dotazy ohledně dokladů v době mimořádné pracovní
doby odboru správních agend využijte infolinku: 261 192 687.

B. Občané EU
Výjimku tvoří občané narození před 1. 1. 1936, kteří mohou volit
na všechny druhy OP, pokud v nich je doba platnosti vyznačena
„bez omezení“. U občanského průkazu typu „knížka“ je podmínkou
platnosti vyznačené občanství ČR.
Dále lze volit na starší typy OP (IDE karta – růžový), které se jednorázově vydávají na dobu platnosti 1 měsíc v případě ztráty, odcizení
nebo poškození OP. Tzn, že na nich vyznačená doba platnosti musí
odpovídat datu voleb.
● Občanský průkaz je též platný, když má ustřižený roh, případně
dva. Platnost je podmíněna Potvrzením o změně stavu nebo
Potvrzením o změně trvalého pobytu (na tomto potvrzení musí
být uvedena nová adresa, která odpovídá volebnímu okrsku).
● Lze volit také na platný cestovní pas. Je-li občan zapsán v seznamu voličů, stačí předložit tento pas a pokud tam zapsán není,

www.praha4.cz

Ve volbách do zastupitelstev obcí, konajících se 15. a 16. 10. 2010,
mají právo volit státní občané jiného státu, jehož občanům toto právo
přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána, a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. V současné době se jedná
pouze o občany států Evropské unie.
Občané členských států EU, kteří splňují podmínky pro přiznání
hlasovacího práva, musí požádat o zápis do dodatku stálého seznamu
voličů.
Pokud volič – občan jiného státu o zápis do dodatku stálého seznamu nepožádá, nemůže hlasovat ve volbách do zastupitelstev
obcí.
Při samotném hlasování ve volební místnosti pak volič – občan
jiného státu prokáže komisi svou totožnost a státní občanství státu,
jehož občané jsou oprávnění volit na území České republiky, průkazem
o povolení k pobytu. Pokud tento průkaz nepředloží, hlasování mu
nebude umožněno.
ING.TOMÁŠ

SMRČEK, DAGMAR MILITKÁ,

ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND
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volný čas
Jachting v Praze 4
V létě na třicet dětí Českého Yacht Klubu
(ČYK) v Praze 4 trénovalo na výcvikových
táborech mimo Prahu a ani dorostenci
nezaháleli. A na podzim nám ukážou nabyté dovednosti na závodech na Vltavě
pod Vyšehradem:
■ Vytrvalostní závod kajutových lodí
– 9. října.
Závod dospělých začíná v 11 hod. před loděnicí ČYK.
■ Závod o Primátorský štít
– 16. a 17. října.
K uctění památky prvního primátora hl. m.
Prahy, letos již 66. ročník. Nástup závodníků
v 10 hod.
■ Modrá stuha Vltavy
– 23. a 24. října.
Závod, kterým ČYK uzavírá jachetní sezonu
na Vltavě. Nástup v 10 hod.
(R.J.H.)

Krátce

●

Krátce

■ Zajímáte se o esoteriku a zdravý životní styl? Přijďte

na výstavu Ezotera, která se uskuteční 18.–19. září (10–18
hod.) v hale TJ Pankrác, Lomnického 1. Více informací na
www.ezotera.cz/ano.

Sportovní areál Děkanka
otevřen veřejnosti
Ve spolupráci se sportovními kluby Prahy 4 radnice MČ Praha 4
nabízí svým občanům k bezplatnému využití multifunkční
sportovní areál na Děkance, a to až do konce října.
Od pondělí do pátku (11–15 hod.)
je pro vás přístupné fotbalové hřiště
s umělým povrchem. Pro ty, kteří si rádi
chodí zaběhat, je každé úterý a čtvrtek
(12–15 hod.) připraven k využití běžecký
ovál. Pro milovníky fyzicky méně náročných sportů je k dispozici minigolf.
Každé úterý (11–15 hod.) můžete vyzkoušet několik drah různých úrovní.
„Vedle zaměstnanců SK Praha 4 dohlíží
nad děním v prostorách hřiště také kus-

tod ve službách MČ Praha 4. Druhým
sportovištěm, které mohou občané naší
městské části využít, je kvalitní nohejbalové hřiště v areálu kanoistické loděnice
v Modřanské ulici. Od září do října zde
máte možnost každé úterý a čtvrtek od
10 do 12 hod. strávit příjemné sportovní
chvilky ve výjimečném a malebném prostředí na břehu Vltavy,“ dodává zástupce starosty Václav Krištof (ODS).
(zar)

Pomozte nevidomým lidem
OKAMŽIK - sdružení pro podporu nejen nevidomých organizuje v Praze již 10
let dobrovolnický program, ve kterém
dobrovolníci doprovázejí nevidomé lidi
na jejich cestách městem a spolupracují
při nejrůznějších aktivitách.
Pokud chcete nabídnout i vy pár hodin

ze svého volného času a získat lidsky zajímavou zkušenost, máte nyní vhodnou
příležitost. Již v září (15., 22., a 29.,od
17 do 20 h.) probíhá třídílný výcvik dobrovolníků. Další jsou v listopadu (2., 9.,
a 16., od 17 do 20h.). Informace na
www.okamzik.cz.
(pv)

Pro všechny, kteří rádi sportují, máme dobrou zprávu.
Městská část Praha 4 zkvalitňuje sít sportovišť a nabízí
jejich bezplatné užívání široké veřejnosti.
Chcete si zahrát
uprostřed Nuslí plážový volejbal? Pak
navštivte sportoviště
ve Svatoslavově ulici.
Nově zrekonstruovaný areál s třemi sektory vyžití nabízí mimo beach kurtu také
streetablový koutek a samozřejmě plochu s umělým povrchem pro míčové
hry. Ke standardnímu vybavení hřiště
patří mobilní WC a odpočinkový prostor
s lavičkami a pískovištěm. „Novinkou je
také zavedení stálého dohledu prostřednictvím kustoda. Nejenom že zde dohlíží
na pořádek a dění v celém areálu, ale
také si u něj můžete zdarma zapůjčit
míče pro konkrétní sporty,“ říká zástupce starosty Václav Krištof (ODS, na
snímku). Sportoviště Svatoslavova naleznete v areálu Obchodní akademie
Svatoslavova a vchod je hned vedle kos-
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Přijďte si zasportovat!
tela z ulice Vladimírova. Otevírací doba
je v pracovní dny od 16 do 18 a o víkendech od 11 do 18 hodin.
Kdo holduje fotbalu, najde vhodný
prostor s umělým povrchem hned za
Krčským hřbitovem. Velké sportoviště se
stálým dozorem je přístupné každý den
od 11 do 19 hodin. Do konce prázdnin

byl areál doplněn o hřiště na pétanque
a k využití jsou i nově instalované herní
prvky pro nejmenší návštěvníky tohoto
hřiště. Samozřejmostí je mobilní WC.
„Věříme, že se tento areál stane centrem
sportovního vyžití pro občany ze širokého okolí,“ uzavírá Václav Krištof.
(zar)
www.praha4.cz
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INZERCE

VOLEBNÍ PROGRAM KSČM
PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
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. Oceňujeme také v tomto směru činnost
celého Zastupitelstva, které v minulých volbách bylo zvoleno.
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 navržených kandidátům KSČM.
1. Právo občana spolurozhodovat a být informován:

5. Kvalitní, bezplatné a dostupné vzdělání:

– 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.

– 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,

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.).

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.

6. Rychlá a pohodlná hromadná doprava:
– urychlenou dostavbu pražského 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,
– 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 15.–16. října 2010 kandidátům KSČM
do Zastupitelstva městské části Praha 4 k uskutečnění
navrhovaného volebního programu.
SC-301127/1

www.praha4.cz
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Ze zářijové nabídky
Hobby centra 4

Dopřejte dětem pohyb.
A bezplatně!
Letní hry 4 x 4 Prahy 4 přilákaly ke sportování nejen tisíce
školou povinných dětí, ale masová účast školáků vyvolala rovněž pozitivní reakce u tělovýchovných klubů na i mimo území MČ Praha 4.

■ 8.

st „ZASTÁVKA VOLNÝ ČAS“
aneb historickou tramvají Prahou
– v rámci této akce na Palackého náměstí
tvořivé dílny, hry a soutěže domů dětí
a mládeže Prahy 4, 13.00–17.00 hod., info T. Vopálenský, tel.: 241 731 510, l. 25.
■ 9.

čt PRAŽSKÝ DEN MLADÉHO
TANCE ANEB ARKÁDY TANČÍ – taneční
vystoupení a taneční dílny pro veřejnost
v Arkádách Pankrác, nabídka aktivit
Hobby centra 4 pro nový školní rok,
14.00–16.30 hod., info Z. Válek, tel.: 241
731 489, 602 507 510.
■ Od

1. 9. VÝSTAVA ÚČASTNÍKŮ
VÝTVARNÝCH KURZŮ, pavilon B, 2.
patro, info R. Máslová, tel.: 241 731 510,
l. 26.

■ Od

1. září PŘIJÍMÁME DĚTI,
MLÁDEŽ I DOSPĚLÉ do našich zájmových kroužků. Připravili jsme nabídku
více jak 160 zájmových oborů, ze kterých si vybere určitě každý. Více na
(zv)
www.hobbycentrum4.cz.

Jeden z nich, USK Praha, proto kontaktoval starostu Pavla Horálka (ODS)
s nabídkou zřídit Sportovní centra mládeže Praha 4. „Po vzájemné diskuzi vznikl koncept, který budeme v průběhu září ještě dolaďovat,“ informoval starosta.
Jak by celý projekt, jehož spuštění je
naplánováno na začátek října, mohl
fungovat? V součinnosti s MČ Praha 4,
USK Praha a s pěti spádovými základními školami bude vytvořeno sdružení
Sportovní centra mládeže Praha 4. Ve
vytipovaných školních tělocvičnách pak
za dohledu profesionálních trenérů USK
Praha budou po skončení vyučování
(asi od 14 do 16 hod.) probíhat dvakrát
týdně tréninky basketbalu, florbalu
a karate či juda. „Nyní se rozbíhají rozhovory s řediteli škol, ve kterých musíme
definovat zabezpečení převozu dětí z jedné školy do druhé a vyřešit náklady celého projektu. Naší strategií je, že by je

! SOUTĚŽ !
Skřivánek Smarties je jazyková školka sídlící v Krčském
lese, která nabízí nejmodernější metody výuky angličtiny.
Při práci s dětmi se využívají zejména pohádky, písničky,
říkadla, různé hry a další interaktivní prvky.
Chcete si vyzkoušet působení učitelek přímo
na vlastním potomkovi?
Pak zodpovězte jednoduchou soutěžní otázku a na pět z vás čeká
kupon na celodenní
vstup zdarma! Kupony získá pět nejrychlejších autorek/autorů správných odpovědí, které budou zaslány do 20. září
2010 na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz.

kompletně uhradila městská část, účast
dětí by tedy byla bezplatná. Což v dnešní době plné škrtů a šetření jistě každá
rodina uvítá, zvláště když běžné sportovní kroužky vyjdou na několik set až tisíc
korun ročně,“ říká starosta MČ Praha 4
Pavel Horálek.
Podrobnější informace se rodiče dozví
prostřednictvím letáků, které jejich děti
obdrží přibližně v polovině září ve všech
základních školách.
(md)

Předání hřišť
Městská část Praha 4 zve srdečně
občany na slavnostní předání nových hřišť ZŠ Nedvědovo náměstí,
které se uskuteční 9. 9. v 16 hod.
u podolské sokolovny.

Program Klubu maminek Balónek
6. 9.
14. a 15. 9.

16. 9.
16. 9.

Kontakty:

Otevíráme v běžném provozu
10.00–12.00 a 15.00–17.00 hod.
ZÁPISY DO KROUŽKŮ – Více info na webu nebo
kontaktujte Hanu Špitálníkovou na tel: 602 126 351
nebo jednotlivé lektorky kroužků.
9.00–12.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Vstup zdarma.
16.00–19.00 TÁBORÁK NA PŘIVÍTANOU
Příjemné odpoledne zakončené společným opékáním
špekáčků za hudebního doprovodu oblíbené skupiny
„Marná snaha“, vstup zdarma.
www.mcbalonek.cz; mcbalonek@centrum.cz,
Telefon č.: 241 712 071

INZERCE

SC-301189/2

děti/inzerce

Soutěžní otázka:
Kolik dětí týdně projde branami Skřivánek Smarties?

Nábor na veslování
Veslařský klub BLESK hledá nové talenty od 9 do 17 let!
Nábor probíhá v loděnici VK Blesk každý všední den po 16
hod. Loděnici naleznete na Veslařském ostrově č. 62 v Podolí
naproti plaveckému bazénu, VK Blesk sídlí ve druhé budově
od mostu. Kontakt: Kateřina Kolišová, tel. č.: 723 457 749,
241 431 012, e-mail: vkblesk@vkblesk.cz.
(kk)
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různé

Hattrick po 4 hodinách

14. ročník nejstaršího turnaje
pro české hráče na vozíku
Prague 4 PARKER Hannifin
Cup 10 by HSV Stav, který se
odehrál na kurtech Konstruktivy, se stal již potřetí za sebou kořistí slovenského hráče
Marka Gergelyho (na snímku
třetí zleva).
Tento 37. hráč světa porazil po čtyřech(!)
hodinách svého krajana, 20. tenistu světového žebříčku Jozefa Felixe, 7:5, 2:6 a 6:4
a zkompletoval tak double v letošním ročníku. Společně s Michalem Stefanu (ČR) den
předtím vyhrál i čtyřhru a navázal tak na
(iv)
úspěchy z minulých let.
Nejlepším handicapovaným tenistům
přišel předat ceny starosta MČ Pavel
Horálek (vlevo).

Letecký den na Kavčích horách

Soutěže v krasojízdě

Akce k 65. výročí osvobození „Letecké bitvy II. světové války“, pořádaná LMK Praha-Písnice ve spolupráci s pražskou ČSSD jako sponzorem,
se ukázala jako divácky velmi přitažlivá.

Krasojízda na Pankráci má mnohaletou
tradici a oddíl sálové cyklistiky TJ
Pankrác každoročně pořádá pro závodníky několik soutěží.

4-Volnočasová. Akce bude spíše zaměřena na propagaci modelářství, kdy
zde budou předváděny kromě vojenských i akrobatické a sportovní modely
letadel. V letových ukázkách se představí i více modelů moderních tryskových
letadel s dmychadlovým pohonem
Pochopitelně budou zase předvedeny
ukázky leteckých soubojů kategorie
EPA, jež jsou pro diváky velmi atraktivní
a pro ty odvážné budou opět k dispozici
letové simulátory.
Ti, kdo navštívili minulou akci, se mají na co těšit a vy, kteří jste tam nebyli,
určitě přijďte, bude na co koukat.
JAN KOLDA

V sobotu 25. září v 10 hodin pokračuje postupová soutěž Předkolo
mistrovství ČR. Další sobotu, 2. října
od 10 hodin, pořádá oddíl krasojízdy
2. ročník Memoriálu Jana Krištůfka.
V obou soutěžích uvidíte nejlepší závodníky a závodnice České republiky,
pro které vrcholí přípravy na mistrovství světa, mezi nimi i členky pořádajícího oddílu. 2. 10. v odpoledních hodinách se uskuteční již 3. ročník
Soutěže veteránů krasojízdy. Na této
soutěži s volnými pravidly se představí
bývalí závodníci i reprezentanti ČR,
kteří získávají zasloužený obdiv jak
aktivních závodníků, tak i diváků.
Srdečně vás zveme do haly TJ
Pankrác v Lomnického ulici na vrcholné soutěže krasojízdy.
VLASTA BERÁNKOVÁ, TJ PANKRÁC

Navštívilo ji téměř 1000 velmi spokojených občanů nejen z Prahy 4, kteří
nás vesměs vyzývali k jejímu opakování.
Proto po dohodě s radnicí Prahy 4 bylo
rozhodnuto ji zde uspořádat znovu,
a to 19. září, kdy sponzorem a garantem bude obecně prospěšná společnost

Půlnoční vycházka s kojencem
To je vážně síla! Takový případ strážníci z Prahy 4 snad ještě nezažili.
Před několika dny totiž před půlnocí přistihli zcela opilou ženu na procházce s ročním dítětem!

4 medvědi zvou
na návštěvu

Parkem Jezerka v Nuslích se ozýval dětský pláč. Na tom by zase až tak nic divného nebylo,
kdyby do půlnoci nezbývalo pár minut… V parku hlídka nikoho nenašla. Při prohledávání
okolí už byli strážníci úspěšnější a nestačili se divit! „U křižovatky ulic Na Jezerce a Soudní
si strážníci povšimli ženy. Ta velmi vrávoravým krokem tlačila před sebou kočárek s dítětem,“
říká ředitel MP Praha 4 René Štýbr. Třiatřicetiletá matka měla v kočárku roční dcerku
a dechová zkouška u ženy ukázala téměř dvě promile alkoholu! Na žádost policie strážníci
ženu i dítě převezli na policejní služebnu v Nuslích. Policie případ vyšetřuje, událost řeší také
sociální pracovníci z radnice MČ Praha 4.
(ast)

Rodinné centrum 4 medvědi za podpory svých hlavních partnerů, MČ
a Zdravotnického zařízení Praha 4, vás
srdečně zve na Den otevřených dveří,
který proběhne ve čtvrtek 23. září od 15
do 18 hodin. Připraven bude zajímavý
program a zábava, ukázky z činnosti
centra i představení našich partnerů.
Informace na www.4medvedi.cz.
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kultura

KOMORNÍ
FIDLOVAČKA
Boleslavova 13, 140 00Praha 4

Křesomyslova 625, Praha 4
Pokladna tel.: 241 404 040
Obchodní oddělení
Tel.: 261 215 722 • Tel./fax: 261 215 721
E-mail: fidlovacka@fidlovacka.cz
www.fidlovacka.cz

15. st

16. čt

10.30

19.30
19.30

17. pá 19.30
18. so 15.00

19.30

19. ne
20. po
21. út
23. čt
24. pá
25. so
30. čt

15.00
10.30
19.30
19.30
19.30
15.00
19.30

JEN ŽÁDNÝ SEX PROSÍM,
JSME PŘECE BRITOVÉ!
aneb VŠICHNI V TOM JEDOU
– veřejná generálka
BLBOUN
JEN ŽÁDNÝ SEX PROSÍM,
JSME PŘECE BRITOVÉ!
aneb VŠICHNI V TOM JEDOU
– premiéra
ŠUMAŘ NA STŘEŠE
JEN ŽÁDNÝ SEX PROSÍM,
JSME PŘECE BRITOVÉ!
aneb VŠICHNI V TOM JEDOU
JEN ŽÁDNÝ SEX PROSÍM,
JSME PŘECE BRITOVÉ!
aneb VŠICHNI V TOM JEDOU
LUCERNA
LUCERNA
V KORZETU PRO TETU
HABAĎÚRA
ZÁHADA aneb ZAPŘENÁ LÁSKA
HVĚZDY NA VRBĚ
SONG PRO DVA

Rezervace vstupenek
1 hod. před představením – přímý tel.:
241 404 268
Pokladna pro obě scény tel.: 241 404 040
Obchodní oddělení:
tel./fax: 261 215 721, tel.: 261 215 722
E-mail: fidlovacka@fidlovacka.cz
www.fidlovacka.cz

13. po
18. so
21. út
24. pá
29. st

www.sue-ryder.cz

MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
NEJLEPŠÍ KAMARÁDKY
ROK MAGICKÉHO MYŠLENÍ
MILÁČCI A MILODARY

Na Jezerce 1451, 140 00 Praha 4-Nusle
Tel.: 261 224 832 • GSM: 603 937 492
E-mail: vstupenky@hrusinsky.cz
www.divadlonajezerce.cz

8. st

9. čt
10. pá
13. po
14. út
15. st
16. čt
17. pá
19. ne

P remiéra
Na 16. září připravil soubor Divadla Na Fidlovačce
premiéru hry autorů Anthonyho Marriota a Alistaira
Foota „NO SEX PLEASE, WE'RE BRITISH“ v překladu
Jiřího Fishera „Jen žádný sex prosím, jsme přece
Britové! aneb Všichni v tom jedou.“ Bláznivá komedie
vypráví o tom, co všechno se může stát, když zásilkový
obchod pošle mladým manželům místo švédských skleniček erotické zboží. Hrají: O. Brousek, A. Remková,
V. Svoboda, D. Rous, L. Molínová, D. Hák, C. Götz,
I. Pazderková, V. Chaloupková, P. Veselý. Režie: Tomáš
Töpfer.

19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

20. po
21. út
22. st
23. čt
24. pá
27. po
28. út
29. st
30. čt

19.00 ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
– benefice pro hospic Spořilov,
ZADÁNO
19.00 KUMŠT
19.00 KUMŠT
19.00 PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
19.00 NA DOTEK
19.00 MUSÍME SI POMÁHAT – zadáno
19.00 MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
19.00 MUSÍME SI POMÁHAT
19.00 MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
– představení je tlumočeno
do znakového jazyka
19.00 ŽENITBA
19.00 CHARLEYOVA TETA
19.00 PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
19.00 PETROLEJOVÉ LAMPY
19.00 CHARLEYOVA TETA
19.00 NA DOTEK
19.00 TAKOVÝ ŽERTÍK
19.00 MANDRAGORA
19.00 ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME

Branická 411/63, 147 00 Praha 4-Braník,
Fax: +420 244 462 813
POKLADNA DIV. + TEL. REZERVACE:
PO–ČT 15–18 hod. – Tel.: +420 244 462 779
HROMADNÉ OBJEDNÁVKY:
PO–ČT 10–14 hod. a PÁ 8–12
FAX: +420 244 462 813
Prosíme, uvádějte tel. spojení!
www.branickedivadlo.cz
Možnost objednávek přes internet

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

14. út

19.00

6. po 18.00

15. st

19.00

20. po 19.00
21. út

19.00

22. st

19.00

23. čt

19.00

29. st

19.00

30. čt

19.00

VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM,
KDYŽ TEČE VODA – komedie
S PYDLOU V ZÁDECH
– obnovená premiéra
velice úspěšné hry
VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
– brilantně napsaná komedie
ČTYŘI POKOJE DO ZAHRADY
– komedie
NA SPRÁVNÉ ADRESE – komedie
o tom, že zdaleka nestačí podat
si inzerát a přijít na správnou
adresu
OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ
– komedie o věčném střetu
mužského a ženského principu
PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME
– komedie
SMÍŠENÉ (PO)CITY
– komedie plná ozdravujícího
humoru s mistrně herecky
zvládnutým dialogem
a dějem naplněným láskou

19.–24. 9. 2010
F E ST I VA L D I VA D L A S K L E P

10 let na Dobešce
19. ne 12.00–22.00 hodin
Desetihodinová Besídka divadla Sklep startující v pravé
poledne výstřelem z děla na střeše Dobešky
– sklizeň nejlepších plodů posledních 10 let.
Od 12 do 15 hodin podáváme:
POLEDNÍ MENU – Besídka polednice
– Předkrm: flaxy, rosol. Hlavní vchod: Libové
frky, smrky a rýmy. Čínská kuchyně:
46 hlen-hyen. Omáčky. Přílohy: knedlíková
švanda. Pro vegetariány: pokrmy vařené
z vody.

●

BRANICKÉ DIVADLO NABÍZÍ:
NETRADIČNÍ ABONMÁ, které neomezí Váš výběr programový
ani časový. Za pouhých 1000,- Kč získáte 12 poukázek na
poloviční slevu, 12 vstupenek na kterýkoliv program pořádaný
BD. DÁRKOVÉ KARTY: 6 poukázek na volnou vstupenku do
BD (2000,- Kč). POLOVIČNÍ SLEVY: PRO DĚTI, STUDENTY
A DŮCHODCE (OMEZENÝ POČET VSTUPENEK NA JEDNOTLIVÁ
PŘEDSTAVENÍ).

Od 15.30 do 18.30 hodin nabídneme:
ODPOLEDNÍ GULÁŠ – Besídka klekánice
– Nastavovaná vtipná kaše po datu
spotřeby, poté soté z padaných hříbků.
Polévky z pytlíka podle šéfkuchaře Ferdy.
Indočínská kuchyně: 64 pol-kom-pot.
Možnost rožnění přátel („Smrt na Grillu“).
Výběr vín: Chateau Loulan 1946. Desert:
kokotka.

●

Akce se koná za podpory grantů MČ PRAHA 4
a HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

BRANICKÉ DIVADLO
provozuje občanské sdružení LETITIA,
společnost pro rekonstrukci
a obnovu Branického divadla.

Od 19.00 do 22.00 hodin jsme připravili:
POMEJE – Besídka večernice
– Rizoto z nestrávených zbytků. How-now.
Hotoví umělci. Prase v kostce. Pro diabetiky:
Pomeje v bílé omáčce – Dia blito (Ukázka
zvedání pajšlu). Francouzská kuchyně
– polévka: Studený sup s teplou žábou
a napařenými šneky. Jihočeské speciality:
Krčínovy rybí oči a vypuštěná polekaná ryba.
Drůbež: kuře na kachně.
●

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

9. čt
Z PRAHY DO ACHETATONU
17. 00
Prstem po mapě cestou Horním Egyptem s PhDr. Pavlem Mrázkem. Přijďte
si poslechnout úvodní přednášku celoročního cyklu věnovaného Egyptu.
Přednáška s obrazovou projekcí.
13. po
BAREVNEJ VEČER MIRKY ERTLOVÉ
18.00
Další komponovaný večer členky Klubu přátel Domova Sue Ryder, Mirky Ertlové.
Tentokrát s Patrikem Bémem – milovníkem extrémních sportů a nyní už
i lamačem světových prvenství, který umožňuje extrémně sportovat i těm, kteří
by to sami kvůli zdravotnímu znevýhodnění nedokázali. Hudební doprovod:
Richard Kaška a Natálie.
14. út
KRÁTKÁ DLOUHÁ CESTA
19.00
Třiašedesátiletý Fedor Gál se spolu se svým přítelem Eugenem Gindlem
vydává po trase pochodu smrti z německého koncentračního tábora
Sachsenhausen, v němž na jaře roku 1945 nacisti zavraždili jeho otce.

Dokument režiséra Martina Hanzlíčka ukazuje problematičnost osobního
i veřejného vyrovnávání se s historií násilí. Filmová projekce.
20. po
JAZZOVÝ PODVEČER – Jazz s.r.o. a Olina Patková
18.30
Přijďte si poslechnout kapelu Jazz s.r.o. se zpěvačkou Olinou Patkovou (divadlo
Semafor) a dát si něco dobrého z bohatého menu restaurace Michelský dvůr.
Zastavte se a zasněte se s jazzem, spojte hudbu s kulinářským zážitkem…
22. st
VEČER ARGENTINSKÉ KUCHYNĚ
17.00
Jak chutná kuchyně národa, jež tančí v rytmu tanga? Rezervujte si svůj stůl
a poznejte na vlastní chuťové buňky! Rezervace objednávejte na e-mailové
adrese: velena.obstova@sue-ryder.cz, tel. 773 977 018 nebo prostřednictvím
elektronického formuláře na www.sue-ryder.cz.
23. čt
EVA KRIZ-LIFKOVÁ: POD STŘECHAMI PAŘÍŽE
19.00
Nejznámější písně pařížské šansonové scény v podání pražské šansoniérky
Evy Kriz-Lifkové s klavírním doprovodem Milana Dvořáka.
27. po
BRANICKÉ DUO
15.00
Nejen lidová hudba k tanci a poslechu v restauraci Michelský dvůr.

Výtěžek z veškerých akcí je určen na podporu Domova Sue Ryder, o. p. s., který poskytuje péči
seniorům, jež jsou v důsledku nemoci či vysokého věku odkázáni na pomoc druhých.

19.30
19.30
19.00

17. pá 20.00

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

GALERIE: IRENA TŘĚŠŇÁKOVÁ – CO SE URODILO ZA POSLEDNÍCH PÁR LET
Výstava olejomaleb a koláží, v nichž autorka reaguje na bezprostřední prožitek,
či v nich řeší konkrétní výtvarný problém, který ji zaujal.

42

8. st
15. st
16. čt

10 LET NEUSLUŽICKÝCH PLENÉRŮ
– vernisáž
CINEMATERAPIE – Filmový klub
MAMAS & PAPAS – Filmový klub
RAJČATŮM SE LETOS NEDAŘÍ
– John Patrick, ZUŠ Modřany
JULIA KENT A SCOTT McCLOUD
– koncert

20. po 19.30

21. út

19.30

HOSTÉ DIVADLA SKLEP
– Na Stojáka
– Nejúspěšnější skeče a výstupy
z pořadu Na Stojáka v podání
samotných oblíbených autorů.
HOSTÉ DIVADLA SKLEP
– Jaroslav Dušek a divadlo Vizita

22. st

FILMOVÝ KLUB S DIVADLEM SKLEP
16.00 PRAŽSKÁ 5
18.00 KOUŘ
22.00 MAZANÝ FILIP
23. čt 19.30 SOUBOJ GIGANTŮ
– divadlo Sklep a Komediograf
24. pá 20.00 KONCERT MTO UNIVERSAL PRAHA
26. ne 15.00
28. út 20.00
29. st 19.30

PLAVÁČEK – pohádka
RACHEL GRIMES – koncert
PRECIOUS – Filmový klub

Předprodej na říjen začíná 1. 9. 2010.
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ekologie
Kontejnery na bioodpad
Oddělení energetiky a komunálních odpadů
odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy pokračuje i letos v projektu
sběru bioodpadu pomocí velkoobjemových
kontejnerů.
Bezplatná služba občanům spočívá v tom,
že na předem určená místa bude přistaven
velkoobjemový kontejner určený ke sběru
rostlinného bioodpadu, především trávy,
listí, větví (zpravidla do průměru max. 5 cm).
Kontejner na bioodpad bude přistaven vždy
na 3 hodiny a po celou dobu bude u něj
odborná obsluha, aby se předešlo znečištění bioodpadu. Velkokapacitní nádoba je
označena výraznou cedulí „BIOODPAD“
a barevným logem tříděného sběru odpadu.
Vysbíraný bioodpad se odváží k dalšímu
zpracování na kompostárnu.
Na území městské části Praha 4 budou
kontejnery na bioodpad přistaveny podle
následujícího harmonogramu:

25. 9.

9.00–12.00 hodin

Nad Nuslemi x V Luhu
Jižní IX x Jihozápadní IV
Zelený pruh x Za Pruhy
Severní I – parkoviště

25. 9.

13.00–16.00 hodin

Nad Lesem č. or. 10
Mezi Lysinami x V Mokřinách (u separu)
Údolní – parkoviště
Družstevní ochoz x Zdařilá

2. 10.

9.00–12.00 hodin

Na Příčce – parkoviště (naproti čp. 584)
Nad Koupadly x Nad Zátiším (u separu)
V Křovinách x Gončarenkova
(parkoviště se separem)
Pekárenská – pod svahem

2. 10.

13.00–16.00 hodin

Korandova x Havlovického
Severovýchodní IV x Severní IV
Zálesí x U Lesa
Lukešova x Borova

9. 10.

9.00–12.00 hodin

Zapadlá x Zelený pruh
Psohlavců x Ohnivcova
Nad Pískovnou x Přechodní
Zachova x Nad Svahem

9. 10.

13.00–16.00 hodin

Doudova x Na Lysině
Na Zlatnici x Na Podkovce
Pod Jalovým dvorem
Jalodvorská x Lukešova

16. 10.

9.00–12.00 hodin

Na Kačerově x Kačerovská
Nad Obcí II (slepý konec)
Na Usedlosti x Na Zemance
Vápencová x Na Kavčích horách

16. 10.

13.00–16.00 hodin

Zapadlá x Zelený pruh
Rosečská 1736/15
Jihovýchodní IX (u trafačky)
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Stanoviště

Stanoviště

Zavezení dne

Jivenská x Adamovská
Ctiradova x Mečislavova
Zálesí x Sulická
Vavřenova
Pod Terebkou x Petra Rezka
Pekárenská (pod svahem)
Nad Pískovnou x Přechodní
Mezivrší x Nad Šálkovnou
Halasova x U Strže
K Výzkumným ústavům
Pod Děkankou x Nad Spádem
Zelený pruh x Za Pruhy (u parkoviště)
Mikuláše z Husi
U Pernštejnských x Družstevní
Na Lysinách
Zapadlá x Zelený pruh
Jeremenkova x Sitteho
Valtínovská x Hornokrčská
Pod Višňovkou
Vrbova (u garáží)
Pod Dálnicí č. 1
Družstevní ochoz x Zdařilá
V Zálomu x Na Jezerce
Murgašova
Lopatecká x Doudova
Na Vrstvách x Pod Pekařkou
Michelská x U Michelského mlýna
Žilinská
Kotorská (u jeslí)
Zachova x Nad Svahem
Korandova x Havlovického
Boleslavova x Božetěchova
Herálecká I x Pacovská
Nad Lesním divadlem x Němčická
Pod Krčským lesem x V Jehličí
U Habrovky x U Krčské vodárny
Vzdušná x Na Rovinách
Podolská x K Vysoké cestě
Plamínkové (u garáží)
Jiskrova x Na Mlejnku
Podolská x U Vápenné skály
Klánova x U Vodotoku
Kamenitá
Branická x K Ryšánce
Sinkulova x Na Klikovce
Jílovská (u Údolní)
Na Květnici x Pod Sokolovnou
Sdružení x Nad Studánkou
Horáčkova x Bartákova
V Hodkovičkách x Jitřní
Pod Vršovickou vodárnou III
Baarova x Telčská
Lukešova x Bohrova
Ružinovská x Kukučínova
Na Zlatnici x Na Podkovce
Pod Jalovým dvorem
Doudlebská
Nad Havlem x U Krčského nádraží
Bítovská
Psohlavců x Věkova
Sládkovičova
Fillova x Rabasova
Mirotická x Čimelická
Na Líše x Na Novině
Jihlavská (proti garážím)
Jihozápadní V x Jižní IX
Na Chodovci (u separačních nádob)
Jižní XVI
Choceradská x Senohrabská
Severovýchodní IV x Severní IV
Viktorinova
Ohradní x Na Křivině
Podolská x Pravá

01
01
01
01
02
02
02
02
06
06
06
06
06
07
07
07
07
08
08
08
08
09
09
09
09
09
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13
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13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
20
20
20
20
21
21
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21
22
22
22
22
23
23
23
23
23
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30

Zavezení dne

Jivenská x Adamovská
Ctiradova x Mečislavova
Zálesí x Sulická
Vavřenova
Pod Terebkou x Petra Rezka
Pekárenská – pod svahem
Nad Pískovnou x Přechodní
Jeremenkova x Sitteho
Halasova x U Strže
K Výzkumným ústavům
Marie Cibulkové x U Jedličkova ústavu
Pod Děkankou x Nad Spádem
Zelený pruh x Za Pruhy (u parkoviště)
U Pernštejnských x Družstevní
Na Lysinách
Zapadlá x Zelený pruh
Mezivrší x Nad Šálkovnou
Valtínovská x Hornokrčská
Pod Višňovkou
Vrbova (u garáží)
Pod Dálnicí č. 1
Družstevní ochoz x Zdařilá
V Zálomu x Na Jezerce
Murgašova
Lopatecká x Doudova
Na Vrstvách x Pod Pekařkou
Michelská x U Michelského mlýna
Žilinská
Kotorská (u jeslí)
Zachova x Nad Svahem
Korandova x Havlovického
Boleslavova x Božetěchova
Herálecká I x Pacovská
Nad Lesním divadlem x Němčická
Pod Krčským lesem x V Jehličí
U Habrovky x U Krčské vodárny
Podolská x U Vápenné skály
Vzdušná x Na Rovinách
Podolská x K Vysoké cestě
Plamínkové (u garáží)
Jiskrova x Na Mlejnku
Jílovská (u Alberta)
Sinkulova x Na Klikovce
Klánova x U Vodotoku
Kamenitá
Branická x K Ryšánce
V Hodkovičkách x Jitřní
Pod Jalovým dvorem
Ružinovská x Kukučínova
Na Květnici x Pod Sokolovnou
Sdružení x Nad Studánkou
Horáčkova x Bartákova
Na Zlatnici x Na Podkovce
Doudlebská
Nad Havlem x U Krčského nádraží
Pod Vršovickou vodárnou III
Baarova x Telčská
Lukešova x Bohrova
Bítovská
Psohlavců x Věkova
Sládkovičova
Na Líše x Na Novině
Jihlavská (proti garážím)
Fillova x Rabasova
Jihozápadní V x Jižní IX
Na Chodovci (u separačních nádob)
Jižní XVI
Mirotická x Čimelická
Choceradská x Senohrabská
Severovýchodní IV x Severní IV
Viktorinova
Ohradní x Na Křivině
Podolská x Pravá

04
04
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05
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06
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07
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11
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inzerce
Inzerce v časopisu TUČŇÁK
SC-301060/2

Renata Čížková
Uzávěrka dalšího vydání, tedy říjnového čísla, je 24. 9. 2010.
Tel.: 777 114 473, 222 980 260 • E-mail: cizkova@ceskydomov.cz

Zveme Vás do naší NOVĚ OTEVŘENÉ

Oční Optiky
v Budějovické ul. č. 9, Praha 4

! VŠE ZA ZAVÁDĚCÍ CENY !
Tel.: 244 467 103

Nová poradenská kancelář v Praze 4
●

POJIŠTĚNÍ osob, majetku, vozidel, firem
SPOŘENÍ INVESTICE FINANCE
●

●

●

●

●

Domluvte si konzultaci ZDARMA
Tel: 736 533 567
martin.mikulik@rentia.cz

SC-300671/2

SC-301134/2

SC-300807/3

SC-91419/3

SC-91444/7

SC-300257/6

SC-301125/1

SC-301235/1

SC-301120/1

Aplikujeme kontaktní čočky – zácvik.

Bc. Martin Mikulík
Durychova 101, 142 00 Praha 4
SC-100089/6

www.praha4.cz
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různé/inzerce
Výlet pro zdravotně
postižené občany
„Po velkém úspěchu jarní seniorské
plavby parníkem se Úřad městské části Praha 4 rozhodl tuto akci zopakovat,
tentokrát pro zdravotně postižené občany naší městské části,“ sdělila zástupkyně starosty Ivana Staňková
(ODS).
„Plavba se uskuteční 14. 9. od 14
hodin. Loď Odra odplouvá z Rašínova nábřeží a společně strávíme dvě
hodiny při pohledu na historické
centrum Prahy a při dobré hudbě
a šálku kávy.“
Spoluobčany, kteří jsou držiteli průkazy ZTP nebo ZTP/P, prosíme, aby se
přihlašovali na bezplatné informační
lince pro seniory Úřadu MČ Praha 4.
Telefonní číslo linky je 800 100 128.
Upozorňujeme, že kapacita lodě
je 90 osob!
(mle)

Krátce

●

Krátce

■ Od 1. 9. je prodloužena trasa midibusové linky 293 přes
Nemocnici Krč do zastávky Poliklinika Budějovická. Ve směru k Poliklinice Budějovická linka zastavuje v zastávce
„Nemocnice Krč“ přímo před vchodem do areálu. Více info
na www.ropid.cz.
■ Na návrh Chirurgické kliniky byla ve FTN zorganizována
pomoc pro vyplavenou obec Chrastavu. Sbírka měla u zaměstnanců FTN velký ohlas, a tak bylo možné odeslat
velké množství oblečení, dek a ložního prádla. V zásilce
byly i čisticí, dezinfekční a úklidové prostředky a potraviny
za 100 tisíc korun.
■ Diakonie ČCE, Středisko křesťanské pomoci v Praze
DOBRODUŠ, služba následné péče, jejíž významnou součástí je pravidelné setkávání DOBROvolníka a člověka
s DUŠevním onemocněním, hledá nové dobrovolníky starší
20 let. Kontakt: 222 512 760, 602 142 055, 602 142 075,
dobrodus@diakoniecce.cz, www.dobrodus.cz.
■ Až do 22. října je každý všední den (8–16 hod.) otevřená
výstava „Spořilovský salon V.“ ve spořilovském Geofyzikálním ústavu AV ČR. Více info na www.ig.cas.cz.
■ FC Tempo Praha pořádá 7. září od 16 hod. již 8. ročník
akce „Fotbalová abeceda“, určené pro kluky a děvčata do
12 let. Bližší informace na www.fctempo.cz nebo na tel. 606
855 136, 603 860 444.
■ Opuštěný areál v ulici Znojemská 1248 získala k pronájmu náboženská společnost „Buddhismus Diamantové cesty v Praze“, která jej hodlá v průběhu dvou let
zrekonstruovat. Nyní vás srdečně zve na malou zahradní
párty 19. září od 14 hod., jejíž součásti bude krátká
přednáška, promítání buddhistických filmů, koncert, ale
také program pro děti včetně malého lanového centra
a občerstvení.

VÝHERCI
ZE SRPNOVÉHO TUČŇÁKA
(správná odpověď – rok 1959):
Štěpán Dlouhý, Z. Halousková, Věra
Kovaříková, Antonín Mykiska a Věra
Vohlídalová.
Gratulujeme!
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Poplatky,
poplatky, poplatky…
Asi v současnosti málokdo nějakou formou nevyužívá
bankovních služeb, či mu není poukazována výplata
na jeho bankovní účet. Mnohé státní podniky dokonce pro zjednodušení odmítají jiným způsobem pracovníky honorovat.
Tím absurdnější je pak existence extrémně vysokých bankovních poplatků
za vše možné i nemožné. Poplatek za vedení účtu, vklad na účet, výběr hotovosti, příkaz k úhradě, změnu trvalého příkazu a mnohé další. Konkurence není
žádná, bankovní domy drží tuto dohodu
bez výjimky.
Některé banky sice nabízejí údajné
bezplatné vedení účtu, zapomínají však
dodat, že musíte vložit minimálně půl
milionu korun a objednat si minimálně
3 další služby. Proč jsou z našich občanů peníze pumpovány tak nestydatým
způsobem, když v ostatních bohatších
evropských zemích jsou vesměs účty vedené bez poplatků a úroky z nich mnohem vyšší?
Půjčujeme přece bankám peníze, které je využívají ke svým finančním aktivitám, mimo jiné k půjčkám občanům za
mnohonásobně vyšší úroky a za hor-

ších podmínek. Proč
jsou tak naši občané
znevýhodňováni vůči svým bohatším
sousedům? Čím budou banky bohatší,
tím bude bohatší i společnost? Ale kdež.
Prakticky všechny bankovní domy jsou
v zahraničních rukách, peníze našich
občanů tak podporují zcela jiné ekonomiky.
Je zde jistě mnoho námětů pro bankovní dozor, který těmto praktikám jen
mlčky přihlíží, snad pro nepřehlednou
propojenost státního a soukromého sektoru. Jistě i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže by měl co dodat a ochránit majetek a práva našich občanů.
Svoji nezastupitelnou roli při iniciaci
těchto změn by ovšem měla sehrát především média.
KAREL HURT (ODS),
MČ PRAHA 4

ZASTUPITEL
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STÍŽNOSTI A PODNĚTY K DISTRIBUCI:

www.ceskydomov.cz

Anna Saricheva

Zde jsou ceníky, podmínky inzerce a termíny vydání

Telefon: 224 816 821
E-mail: distribuce@ceskydomov.cz

www.nasepraha4.cz

Připomínky, názory a podněty: Tučňák, Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1.

Uzávěrka inzerce pro říjnové číslo Tučňáka je 24. září 2010.
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 buď e-mailem na adresu: noviny@praha4.cz,
nebo telefonicky na číslo 261 192 199. Nezapomeňte vždy uvést ulici a číslo Vašeho domu.
Děkujeme.
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