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UDÁLOST
Ocenění
čestných občanů

mé dne‰ní zamy‰lení bude netradiãní, emotivní, burcující a moÏná aÏ spalující. Nechám
tentokrát v˘bûr z obsahu tohoto kvûtnového ãísla
pouze na Vás a budu se vûnovat jen jedné záleÏitosti, kterou jsme pro Vás novû pfiichystali.
Dovolte mi, abych Vás seznámil s opatfiením,
kter˘m chceme pfiedev‰ím povzbudit obyvatele
na‰í „âtyfiky“ v této sloÏité dobû plné nejistého
oãekávání vûcí budoucích. Vedení radnice se rozhodlo, Ïe na‰e mûstská ãást bude pouÏívat vedle
tradiãního znaku (chcete-li erbu) symbol, kter˘
lidsky vyjadfiuje vztah k místu, kde Ïijeme. Tímto
symbolem je srdce, vyjadfiující lásku a lidskost
a v‰e co s tím souvisí. Je pfiíznaãné, Ïe s na‰ím
srdcem pfiicházíme právû v mûsíci, kterému
básníci vÏdy pfiezdívali mûsíc lásky. Chceme tak
oslovit v‰echny obãany bez rozdílu vûku, pohlaví,
politické pfiíslu‰nosti nebo náboÏenského vyznání. Chceme na‰ím srdcem fiíct, Ïe milovat znamená b˘t tu jeden pro druhého. Chceme toto logo
prezentovat v‰ude tam, kde nûco novû vytvofiíme!
Jsem si vûdom, Ïe takto vyhranûn˘ symbol
bude polarizovat názory, bude mít své pfiíznivce
i zapfiísáhlé odpÛrce. Ale mojí snahou vÏdy bylo
a bude získat srdce tûch, kter˘m tato symbolika
leÏí více v Ïaludku neÏ na srdci.
MoÏná si nyní fiíkáte, Ïe se nám starosta
zbláznil. Ano, moÏná jsme tady na radnici blázni, ktefií kaÏd˘ den znovu a znovu ãistí chodníky,
opravují hfii‰tû, rekonstruují ‰koly, starají se
o seniory, regenerují parky, organizují rÛzné
akce, nebo pomáhají fie‰it bûÏné kaÏdodenní
starosti. Jsme ale ‰Èastní blázni a moc bych
si pfiál zbláznit i Vás k tomu, abyste své mûsto,
respektive mûstskou ãást milovali stejnû jako my.
Pokud mohu hovofiit za sebe, tak Prahu
a zvlá‰tû pak Prahu 4 mám moc rád. A to, co se
tady odehrává, co mám já nyní jako starosta
pfiíleÏitost dûlat, se pro mû stalo dávno srdeãní
záleÏitostí. Kdo mû zná, ten to mÛÏe potvrdit.
¤íká se, Ïe kdo chce zapalovat, musí sám
hofiet. Hofiím a chtûl bych i Vás zapálit k lásce
k na‰emu mûstu.
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UDÁLOST

Nuselská radnice:
zářící,
jubilující
a slavnostní
Kulatých 100 let se v letošním roce „dožívá“ budova nuselské radnice v Táborské
ulici, jejíž výstavba byla sice zahájena
v roce 1908, ale kolaudace proběhla až
v srpnu 1909.

Odstupující ministr vnitra Ivan Langer a starosta Mâ
Praha 4 Pavel Horálek spoleãnû pfiestfiihli slavnostní
pásku, která odstartovala novou éru nuselské radnice.

J

ak si v uplynul˘ch mûsících zajisté v‰imli
v‰ichni náv‰tûvníci, na radnici panoval ãil˘
stavební ruch. „Vnitfiními dispozicemi budova
jiÏ neodpovídala souãasn˘m, bûÏnû vyÏadovan˘m standardÛm. Do vy‰‰ích pater se napfiíklad
s velk˘mi obtíÏemi dostávali handicapovaní
a stafií lidé, to samé platí o maminkách s koãárky. Rekonstrukce, která probíhala maximálnû
vstfiícnû k historick˘m prostorÛm, toto v‰e
napravila,“ uvedl pfii slavnostním otevfiení
starosta Pavel Horálek (ODS).

Pokud se nyní rozhodnete v historické, ale
novotou záfiící ãásti radnice uspofiádat svatební
obfiad, zajít si na vítání obãánkÛ nebo na
kulturní ãi spoleãenskou akci, ãekají vás nejen
vkusnû zmodernizované interiéry, ale i pohodln˘ v˘tah. A zbude-li vám trocha ãasu,
mÛÏete se ve tfietím patfie zastavit u ãasové
osy, na které jsou zaznamenány v˘znamné
okamÏiky z fungování radnice, popfiípadû
u vlastnoruãnû podepsan˘ch zvût‰enin fotografií ãestn˘ch obãanÛ mûstské ãásti Praha 4.

A právû premiérové ocenûní sedmiãky ãestn˘ch obãanÛ se stalo zlat˘m hfiebem slavnostního spoleãenského veãera, kterého se zúãastnil odstupující ministr vnitra Ivan Langer
a zastupitelé zvolení po roce 1990. Paní
NadûÏda Kavalírová a pánové Adolf Born,
Augustin Bubník, Karel âern˘, Jaroslav
Hofrichter, Ivan Klíma a Zdenûk Miler pfievzali z rukou nejvy‰‰ích radniãních pfiedstavitelÛ
ocenûní za své hrdinství ãi celoÏivotní práci.
(md) FOTO: Mâ PRAHA 4

Ocenûní pfiedávali starosta Pavel Horálek
a zástupci starosty Ivana StaÀková a Petr
Staník. A kam si ãestní obãané umístí své
dekorující diplomy? „Nechám jej zarámovat
a pak ho povûsím buì k sobû do kanceláfie,
nebo do zasedaãky Konfederace,“ svûfiila se
pfiedsedkynû Konfederace politick˘ch vûzÀÛ
NadûÏda Kavalírová.

ZdeÀka Milera, autora populární postaviãky
Krteãka, starostlivû doprovázela jeho Ïena.
A jak Krteãek pfii‰el na svût? Kdysi dostal
Zdenûk Miler námût na povídku o v˘robû plátno. Pfiedloha se mu nelíbila, napsal proto scénáfi sám s tím, Ïe filmem bude provázet zvífiátko, které nikdy v pohádce nehrálo. Ale které?
AÏ jednou na procházce zakopl o krtinu...

Majitel filmového Oscara za scénografii
k legendárnímu filmu „Amadeus“, akademick˘
architekt Karel âern˘, na poloÏenou otázku,
kam si vystaví obdrÏené ãestné obãanství,
odpovûdûl: „JelikoÏ nevím, jak je listina velká,
nemÛÏu vám fiíci, kam s ní. Pfiijìte se podívat
a uvidíte, kde nakonec visí,“ fiekl se ‰ibalsk˘m
úsmûvem.
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Bezbariérov˘ pfiístup do vy‰‰ích pater zrekonstruované radnice si vyzkou‰eli i handicapovaní obãané, které provázela zástupkynû starosty Ivana StaÀková (ODS).

Slavnostní veãer zpfiíjemnil hudebním vystoupením houslista Pavel ·porcl. „S Prahou 4
mám spojené pfiíjemné záÏitky. Do Nuslí jsem
jezdil za sv˘m profesorem hudby a v Kongresovém centru jsem odehrál nûkolik skvûl˘ch
koncertÛ. A dnes jsem tak trochu spoluotevíral
radnici, takÏe na Prahu 4 mám opravdu dobré
vzpomínky.“

„Do loÏnice nad postel,“ mûla jasno manÏelka
váleãného veterána – stfielce z letecké RAF
– Jaroslava Hofrichtera o situování ocenûní
v jejich domácnosti.

Odstupující ministr vnitra Ivan Langer obdrÏel
od Mâ Praha 4 dárek – krásnou ‰avli, kterou
mu pfiedal poslanec Marek Benda (ODS).
„Moc vám za ni dûkuji, jen doufám, Ïe ji nebudu muset pouÏít ve snûmovnû,“ zavtipkoval
si a poté dodal: „V Olomouci, odkud pocházím, máme také krásnou radnici. Tu va‰i
vám trochu závidím, ale za olomouckou bych ji
nevymûnil. Pfieji v‰em obãanÛm Prahy 4, aÈ se
vám tu Ïije co nejpfiíjemnûji.“

Módní pfiehlídka se pfiedev‰ím pfiítomn˘m pánÛm velice zamlouvala.

V˘tvarník Adolf Born se na slavnostním veãeru
pfiíli‰ dlouho nezdrÏel, ale obdrÏeného ãestného obãanství si v kuolárech velice povaÏoval.

„Já mám také dost rÛzn˘ch diplomÛ, ale ãestné obãanství Prahy 4 je opravdu úÏasná vûc,“
byl lehce dojat˘ b˘val˘ hokejov˘ reprezentant
a trenér Augustin Bubník. „Syn si nyní zafiizuje vlastní byt a aÏ se odstûhuje, zaberu jeho
pokoj. Pak si nechám v‰echny diplomy a ceny
zasklít a udûlám si vlastní domácí SíÀ slávy.“

Spisovatel Ivan Klíma byl ãestn˘m obãanstvím
potû‰en, ale bral jej s nadhledem. „Mám uÏ
docela hodnû ocenûní, ale nikde si je nevystavuji. Doma mám obrovskou knihovnu, která
má tfii ‰uplíky. Jeden z nich je pln˘ m˘ch cen,
takÏe k nim uloÏím i to dne‰ní,“ prozradil.

www.praha4.cz
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KRÁTCE
■ M· Fillova, Fillova 1084/11, pfiijme od záfií 2009
kvalifikovanou uãitelku. Info na tel.: 241 442 235.
■ V rámci kampanû „30 dnÛ pro prevenci a léãbu
cévních mozkov˘ch pfiíhod“ probûhne 20. kvûtna Den
otevfien˘ch dvefií na Neurologické klinice Fakultní
Thomayerovy nemocnice. Od 14 do 17 hodin budou
v posluchárnû kliniky pfiipraveny pfiedná‰ky o léãbû mrtvic a o pfiedcházení jejich vzniku. Dostupné bude i orientaãní ultrazvukové vy‰etfiení krkavic.
■ V pátek 22. kvûtna se od 10 do 12 hod. v KC
Novodvorská koná minifestival tfií muÏsk˘ch pûveck˘ch sborÛ (2 nûmecké a 1 nizozemsk˘) s mezinárodním
repertoárem váÏné a lidové hudby. Festival je zamûfien
na seniory, pro které je vstup a obãerstvení (káva,
ãaj, nealko) bûhem pfiestávky zdarma. Informace na tel.:
241 494 341.
■ S pfiispûním grantu „Dobfií sousedé“ od Mâ
Praha 4 se 30. dubna od 18 hod. uskuteãní v Areálu
zdraví v Hodkoviãkách „Bûh ke dni ãarodûjnic“, kter˘ je
urãen v˘hradnû dívkám a Ïenám! Více informací podá
RÛÏena Sochorcová, tel.: 731 527 631, e-mail: valentova@hzs.mepnet.cz.
■ V Klubu seniorÛ v ÚSS Prahy 4 v Podolské 31 vÏdy
ve ãtvrtek v 15 hodin probûhnou tyto programy: 14. 5.
Dr. Gérard Langer – klavírní koncert z díla Fr. Chopina,
28. 5. I. Pokorná, harfenistka Národního divadla, a Petra
Kohoutová, zpûv – díla J. S. Bacha, J. L. Dusíka, G.
Gerschwina, 11. 6. ·tûpán Rak, slavn˘ kytarista, Alfréd
Strejãek – Vivat Carolus Quartus – Koncertní hold králi
Karlu IV.
■ Obãanské sdruÏení Asistence, které pomáhá lidem
s tûlesn˘m a kombinovan˘m postiÏením pfii zapojování do bûÏného Ïivota, zve na III. roãník benefiãní
akce „Jako zázrakem“. Konat se bude 21. 5. od 14 do
22 hod. na Vy‰ehradû na prostranství mezi kapitulním
chrámem a Star˘m purkrabstvím. Tû‰it se mÛÏete na
bohat˘ kulturní a doprovodn˘ program. Vstupné je
dobrovolné. Program bude prÛbûÏnû upfiesÀován na
www.asistence.org.
■ Blokové ãi‰tûní na území Mâ Praha 4 zaãíná jiÏ
v kvûtnu. Pfiesn˘ rozpis úklidu ulic a ãasÛ najdete na
www.tsk-praha.cz v sekci „ãi‰tûní komunikací“. Na této
stránce se mÛÏete i zaregistrovat k bezplatnému odbûru
informací o ãi‰tûní prostfiednictvím emailu.
■ Klub maminek Balónek pofiádá 28. kvûtna od 10 do
12 hod. a od 14 do 17 hod. tradiãní oslavu svátku dûtí,
tentokrát na téma „Piráti a mofiské panny“. Více informací na www.mcbalonek.cz.
■ V rámci kaÏdoroãního setkání horkovzdu‰n˘ch
balonÛ se za podpory Mâ Praha 4 uskuteãní dne 30. 5.
v japonské zahradû TOP HOTELU PRAHA „Dûtsk˘
den“. Pfiichystány jsou vzlety balonem na lanû, trampolíny, lukostfielba, ãtyfikolky, bungeerunning a spousta
dal‰ích soutûÏí o ceny. Vstup zdarma, více informaci na
www.robdesign.cz nebo tel.: 608 977 763.
■ Charitativní sbírka nepotfiebného textilu, obuvi,
hraãek, kníÏek a bytového textilu probûhne 12. 5. od
10 do 19 hod. v M· Sedlãanská, Sedlãanská 14/526,
Praha 4-Michle. Info na tel.: 736 674 560, 602 130 770,
potex@potex.cz, www.potex.cz.
■ 5. a 6. ãervna se koná uÏ 7. roãník hudebního a divadelního festivalu HABROVKA, kter˘ pofiádá
PraÏská spoleãnost bloumající vefiejnosti a kter˘ v˘znamnû podpofiila Mâ Praha 4. Akce se koná v zahradû
kostela v ulici U Habrovky v Praze na Budûjovické a na
ãtyfiech scénách zde vystoupí tfiináct hudebních skupin
a sedm divadelních souborÛ. Vstupné je 120 Kã/den
a 160 Kã na oba dny. Info na www.habrovka.cz.
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„Evropské“ projekty
městské části Praha 4
Česká republika má v aktuálním programovém období Evropské unie unikátní šanci čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů v úctyhodné
výši okolo 750 miliard korun. O tom, zda se podaří využít tyto významné
zdroje, rozhodnou koncoví žadatelé a jejich kvalitně připravené projekty.
pfiesto, Ïe velká vût‰ina evropsk˘ch dotací mífií do regionÛ a území hlavního mûsta spadající
do cíle „Regionální konkurenceschopnost a zamûstnanost“ má jen omezené moÏnosti, mÛÏe b˘t
i mûstská ãást Praha 4 oprávnûn˘m Ïadatelem
v rámci nûkter˘ch operaãních programÛ.
Pfiedev‰ím je to „praÏsk˘“ Operaãní program Praha – Konkurenceschopnost, v rámci kterého minul˘ mûsíc Mâ Praha 4 pfiedloÏila dva projekty.
Projekt „Revitalizace vnitrobloku na
území Prahy 4“ si klade za cíl zlep‰it stav
zelenû a vytvofiení pfiíjemné klidové zóny ve vybraném vnitrobloku v Meãislavovû ulici. Druh˘m
projektem je jiÏ v 1. v˘zvû tohoto programu
dobfie hodnocen˘ projekt „Bezpapírov˘ úfiad
Praha 4“ s rozpoãtem 10,1 milionu Kã. V pfiípadû, Ïe by tento projekt fie‰ící zpfiístupnûní mnoh˘ch agend úfiadu obãanÛm prostfiednictvím
internetu byl schválen, spoluúãast mûstské ãásti
by dosahovala pouh˘ch 7,5 % z této ãástky.
Radnice Prahy 4 také pracuje na projektech, které se t˘kají zateplení budov vybran˘ch ‰kol a ‰kolek, aby tak bylo dosaÏeno v˘razn˘ch úspor energie a s tím souvisejícího sníÏení emisí skleníkov˘ch plynÛ. V rámci 1. v˘zvy Operaãního pro-

I

gramu Îivotní prostfiedí se tyto projekty t˘kají Z·
Horáãkova, u které v souãasnosti posuzuje poskytovatel dotace (Státní fond Ïivotního prostfiedí) podklady po probûhlém v˘bûrovém fiízení na
zhotovitele, a Z· Jeremenkova, kde nyní probíhá
v˘bûrové fiízení na zhotovitele.
Mâ Praha 4 pfiipravuje prostfiednictvím
své spoleãnosti 4 Energetická, a. s. Ïádost
o získání dotace v rámci Operaãního programu Praha – Konkurenceschopnost na instalaci a provoz stfie‰ní fotovoltaické elektrárny na
Základní ‰kole Na Lí‰e. Fotovoltaická elektrárna je zafiízení sloÏené z panelÛ, které získávají
elektrickou energii ze sluneãního záfiení. Jedná se
o pilotní projekt ãtvrté mûstské ãásti na vybudování alternativního zdroje elektrické energie zásobující základní ‰kolu. Roãní úspory jsou u této
stfiednû velké fotovoltaické elektrárny o rozloze
2000 m2 kalkulovány na 1,3 milionu korun.
V rámci dal‰í v˘zvy tohoto Operaãního
programu se projekty úspor energií zamûfiují na
Z· Poláãkova a Z· Jílovská a M· Matûchova,
Mezivr‰í, Jihozápadní a Sedlãanská. Na projekty
zateplení v˘‰e uveden˘ch ‰kolsk˘ch budov má
Mâ Praha 4 pfiedbûÏnû schváleny celkové dotace
pohybující se okolo 80 mil. korun.
(LH, md)

Máte zájem o permanentky?
ako v loÀském roce tak i letos pfiichází Mâ
Praha 4 s iniciativou umoÏnit rodinám s dûtmi
s trval˘m bydli‰tûm v Praze 4 v˘hodn˘ vstup do
dûtského koutku v O2 Ïlut˘ch lázních. „Po jednání s provozovatelem lázní firmou Taiko se nám
podafiilo vyjednat v˘raznou mnoÏstevní slevu.
Cena roãní permanentky klesne ze 2000 Kã na
700 Kã za osobu,“ informoval starosta Pavel
Horálek. „V‰e v‰ak záleÏí na zájmu na‰ich obãa-

J

nÛ, protoÏe pouze na základû dostateãného poãtu
pfiihlá‰en˘ch bude Rada Mâ Praha 4 rozhodovat
o zakoupení zlevnûn˘ch lístkÛ.“
Jedna permanentka platí pro jednu osobu
(4ãlenná rodina = 4 permanentky). Zájemci nechÈ
se proto neprodlenû pfiihlásí do 31. 5. 2009 buì
e-mailem na adresu: daniela.kazdova@praha4.cz,
nebo v jakémkoliv informaãním centru Mâ Praha 4.
(md)

Zastávka MHD Jílovská se přesune mezi domy
Skupina obyvatel z ulice Jílovská již několik let žádala zastupitele MČ Praha 4
o přesunutí zastávky MHD Jílovská (před
panelovými domy) v ulici Novodvorská.
tímto problémem jsem se proto zaãal
„ po mém pfiíchodu na radnici ihned zab˘vat,“ fiíká zástupce starosty Martin Hudec
(ODS). „Po nezbytn˘ch pfiípravách jsme minul˘ mûsíc uskuteãnili vefiejné projednávání, na
kterém jsme se s obãany shodli na jediné rozumné variantû – tou je zpûtn˘ pfiesun zastávky do mezery mezi dva obytné domy. Nyní vyvíjíme tlak na Magistrát hlavního mûsta Prahy,
aby byly zapoãaty projekãní práce.“
(md)

S

Zástupce starosty Martin Hudec názornû seznámil vefiejnost s moÏnostmi pfiesunu zastávky
Jílovská.
www.praha4.cz
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Nové stromy Na Jezerce
N

ov˘ch 20 stromÛ
bylo vysázeno
v nuselském parku Na
Jezerce. „V minul˘ch
t˘dnech jsme museli
pfiistoupit na základû
odborn˘ch posudkÛ
k pokácení nemocn˘ch stromÛ. NemÛÏeme dopustit ohroÏení lidsk˘ch ÏivotÛ, Zástupce starosty Václav Kri‰tof pomázvlá‰tû poté, co dva há Báfie Kodetové za bedlivé asistence
stromy samy spadly, její dcery a zastupitele Karla Hurta
z toho jeden u dûtské- (ODS).
ho hfii‰tû,“ uvedl zástupce starosty Václav Kri‰tof (ODS). Náhradní v˘sadba se uskuteãStarosta Pavel Horálek nila 15. dubna a vedle starosty Pavla Horálka, zástupce starosty
a principál Divadla Na Václava Kri‰tofa a zastupitele Karla Hurta se jí zúãastnili i známí
Jezerce Rudolf Hru‰ín- umûlci – herec Jan Hru‰ínsk˘ s manÏelkou, Bára Kodetová s dcerou
sk˘ v pilné práci.
a Bára Hrzánová.

Koncem bfiezna se v KC Novodvorská se‰lo
více neÏ 150 mlad˘ch lidí, ktefií se pustili do
soutûÏního klání ve dvou taneãních disciplínách – disco tancích a hip hopu. DDM Praha 4 – Hobby centrum 4 ve spolupráci s mûstskou ãástí Praha 4 a 4-Volnoãasovou uspofiádalo taneãní soutûÏ „O Pohár starosty mûstské
ãásti Praha 4“. Ve tfiinácti kategoriích soutûÏilo deset taneãních klubÛ z celé âR. Dûti a mládeÏ z Prahy 4 – ãlenové taneãní skupiny
Imperium DC Hobby centra 4 – získali z rukou
zástupkynû starosty Ivany StaÀkové (ODS)
celkem 13 pohárÛ.

Letní tábor MČ Praha 4
Zúžení „Legerky“
přineslo zhoršení dopravy I
Následkem zúžení Legerovy ulice v úseku od Nuselského mostu k ulici Tyršova
výrazně stoupla doprava v přilehlých komunikacích Prahy 4. Takové jsou předběžné výsledky z průzkumu, který si zadala radnice Prahy 4.
a Nuselském mostû byl zaznamenán pokles prÛjezdu vozidel. ¤idiãi si totiÏ
hledají objízdné trasy a na tûch pak naopak narÛstá doprava. V ranní ‰piãce je to podle
pfiedbûÏn˘ch v˘sledkÛ o 12 %, coÏ je pfiibliÏnû
o 1200 aut. V odpolední ‰piãce je to dokonce
o 25 %, coÏ ãiní 1600 automobilÛ. Tím, Ïe si fiidiãi hledají objízdné trasy, aby se vyhnuli
Nuselskému mostu, vznikají následné problémy – zamofiují v˘fukov˘mi plyny Prahu 4
a zaplÀují komunikace, které na takové zatíÏení nejsou kapacitnû pfiipravené.

N

„Z tohoto dÛvodu chce radnice Prahy 4 jednat s vedením radnice Prahy 2 a s Magistrátem
hl. m. Prahy o ukonãení tohoto experimentu,
kter˘ má bohuÏel negativní dopad na celkovou
dopravní situaci na území Prahy 4. To má samozfiejmû vliv pfiímo na na‰e obyvatele a my
nechceme dopustit, aby se vinou toho zhor‰il
jejich kaÏdodenní Ïivot ,“ uvedl zástupce starosty pro dopravu Martin Hudec (ODS).
Obyvatelé Prahy 4 mohou radnici nadále
posílat své pfiipomínky na zvlá‰tní e-mailovou
adresu: legerova@praha4.cz.
(tis)

tento rok pofiádá sociální odbor Úfiadu mûstské ãásti Praha 4 letní v˘chovnû-rekreaãní
tábor pro dûti ve vûku od 6 do 15 let ze sociálnû znev˘hodnûn˘ch rodin. Kapacita tábora je
omezena na 30 dûtí. Tábor se koná v termínu
od 6. do 17. ãervence 2009, a to v krásné oblasti ·umavy, blízko Vimperka. Ubytování je
zaji‰tûno v chatiãkách s vlastním sociálním zafiízením, strava 5x dennû, v areálu, kter˘ je
v bezprostfiední blízkosti lesa, je vlastní bazén.
Pro dûti bude pfiipraven bohat˘ program.
âástka, kterou se podílejí rodiãe na úhradû
letního dûtského tábora, ãiní 800 Kã.
Pro informace a pfiedbûÏné pfiihlá‰ky
kontaktujte pracovníky sociálního odboru
– S. Reizenthalerovou, tel.: 261 192 334, nebo
Bc. F. Holeãka, tel.: 261 192 327. Pfiihlá‰ky je
nutno odevzdat do konce kvûtna 2009. (roÏ)

Soutěž o logo Praha 4 Bezdrátová
Cílem soutěže je návrh kvalitního loga pro projekt Praha 4
Bezdrátová, které bude použitelné pro ikonky, úvodní
obrazovku webových stránek, nálepky, štítky pro média
a podobně.
yhlá‰ení soutûÏe probûhlo na webov˘ch
stránkách www.praha4net.cz, a to dne
31. bfiezna 2009. Podmínky pro pfiihlá‰ení do
soutûÏe jsou následující: soutûÏ je otevfiena
pro v‰echny zájemce, ktefií mají trval˘ pobyt
v mûstské ãásti Praha 4. Do soutûÏe je moÏné
pfiihlásit více návrhÛ, maximální poãet jsou
v‰ak tfii loga. Návrh loga by mûl b˘t vytvofien
ve vektorové grafice (SVG, CDR, AI nebo
EPS). Pfiihlá‰ky prosím za‰lete e-mailem na
adresu: jana.kabatkova@ngiservice.cz
E-mail by mûl obsahovat plné jméno
autora a jeho e-mailovou adresu, logo ve

V

www.praha4.cz

vektorovém formátu a místo trvalého bydli‰tû. Zadavatel si vyhrazuje právo vítûzné logo
dále graficky zpracovávat. Uzávûrka pfiihlá‰ení návrhÛ je 31. kvûtna 2009, vyhlá‰ení
v˘sledkÛ bude 20. ãervna 2009.
Vyhlá‰eny budou tfii pofiadí s tûmito odmûnami:
1. místo
notebook
2. místo
PDA
3. místo
externí disk
Vítûz bude zvefiejnûn v ãasopise TuãÀák.
MARTIN PLÍ·EK (KDU-âSL),
RADNÍ PRO INFORMATIKU

Pfiedsednictvem v˘boru âeské obce sokolské byla udûlena bratru Ing. Vladimíru
Prchlíkovi u pfiíleÏitosti jeho 80. narozenin
bronzová medaile jako uznání za obûtavou
ãinnost ve prospûch sokolského hnutí. K v˘znamnému Ïivotnímu jubileu popfiál spoluzakladateli TJ Praha 4-Spofiilov a dlouholetému ãinovníku Sokola Praha-Spofiilov,
Roztyly i zástupce starosty Václav Kri‰tof
(ODS).
Foto: Zdenûk KfiíÏ
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Milujeme Čtyřku
˘znam ãerveného srdce se ãtyfikou a nápisem „Milujeme âtyfiku“ snad není potfieba
pfiíli‰ vysvûtlovat. Snad kaÏd˘ pochopí, Ïe se
jedná o prosté vyjádfiení vztahu k místu, kde Ïijí
obyvatelé Prahy 4. Vedení radnice mûstské ãásti
se rozhodlo vyslat jednoduché poselství: Praha 4
je pfiíjemn˘m místem pro spokojen˘ Ïivot, je
krásná a jako taková hodna obdivu a lásky. V dobû, kdy jsou na v‰echny kladeny vysoké nároky,
kdy se fiada lidí mÛÏe více bát o zamûstnání
a svou budoucnost, vzkazuje vedení radnice obyvatelÛm âtyfiky, Ïe je tu pfiipraveno pomáhat
a fie‰it s úctou a láskou kaÏdodenní starosti.
A net˘ká se to samozfiejmû jen zvolen˘ch zastupitelÛ, ale v‰ech zamûstnancÛ radnice. Jaké je
vedení, takov˘ je i úfiad.
S nov˘m symbolem se budete postupnû
setkávat v informaãních letáãcích, ve v˘vûskách
a informaãních tabulích a na v‰ech akcích,
které mûstská ãást pofiádá. Vedle erbu se
stane pozvolna nedílnou souãástí obrazu
na‰í mûstské ãásti. Neãekejte v‰ak Ïádnou
„srdíãkovou revoluci“, která rázem zaplaví mûsto drah˘mi plakáty, inzeráty a jin˘mi atributy
reklamních kampaní. Jak uÏ bylo v˘‰e fieãeno,
srdce a vûta „Milujeme âtyfiku“ nechce b˘t
pouh˘m symbolem, ale pfiedev‰ím praktick˘m
projevem celého úfiadu.
(ph)

Občané aktivně
vyhledávají vraky

V

Změny školního busu
velkou pravdûpodobností se od 12. 5. zmûní
jízdní fiád ‰kolního autobusu ã. 581. Z dÛvodu zcela minimální vytíÏenosti bude zru‰en spoj
v 7.40 hod., kter˘ vozí pouze dûti prvního stupnû
do budovy Z· Filosofská. Tito ‰koláci se bez problémÛ vejdou do dfiívûj‰ího spoje v 7.30 hod.,
kter˘ jede aÏ do Z· Na Planinû. Naopak pfii návratu mohou dûti vyuÏít prodlouÏení linky aÏ do
stanice âern˘ KÛÀ a nemusí tak pfiestupovat na
linku ã. 121 jedoucí ve stejné trase. O potvrzení
této zmûny budou dûti a jejich rodiãe informováni prostfiednictvím ‰koly!
(hud)

S

Ekologické hry pro děti
e dnech 31. 5.–2. 6. 2009 se od 9 do 16 hod.
pfied obchodním centrem Arkády Pankrác
(stanice metra Pankrác) na pozemku Mâ Praha 4
uskuteãní hry pro dûti se zamûfiením na ekologickou v˘chovu. Projekt iniciovala Mâ Praha 4, vedení centra Arkády Pankrác, zástupci kolektivních
systémÛ Asekol, Ekolamp, Elektrowin a Ecobat.
O ãistotu místa se postarají PraÏské sluÏby, a. s.
Ve tfiech infostáncích bude zaji‰tûn zajímav˘
program. Dûti se mohou zúãastnit napfiíklad hry
„âlovûãe, ‰up do sbûrného dvora!“ Jedná se
o obdobu âlovûãe, nezlob se!, ale místo figurek
hrají samy dûti. Dal‰í soutûÏní hry budou v okolí
stánkÛ. Také hrátky s Asíkem a Batem urãitû dûti
zaujmou. Ekologick˘ projekt, zamûfien˘ ke Dni
dûtí, mohou nav‰tívit ‰kolky i ‰koly po pfiedchozí
domluvû na tel. ãísle 606 602 773.
(‰im)

V
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Že automobilové vraky hyzdí naše ulice, není snad potřeba zdlouhavě
rozebírat. Radnice městské části Praha 4 proto zřídila emailovou adresu
vraky@praha4.cz, na kterou lze zasílat podněty k autovrakům.
„

usím prostfiednictvím mûsíãníku TuãÀák
podûkovat obãanÛm mûstské ãásti Praha 4, ktefií na‰i iniciativu pfiijali za svou
a aktivnû se zapojili do vyhledávání a oznaãování nepojízdn˘ch automobilÛ. Jejich zásluhou
stoupají poãty nahlá‰en˘ch vrakÛ. Za leden
a únor 2009 bylo celkem v Mâ Praha 4 odtaÏeno a zlikvidováno 26 vrakÛ a v bfieznu 14,
coÏ byly vraky nahlá‰ené vût‰inou je‰tû
v minulém roce. Dal‰í desítky vrakÛ odstranili
sami majitelé. V leto‰ním jiÏ máme nahlá‰eno
skoro 150 vozidel a z toho více jak 120
bylo vyhodnoceno opravdu jako vrak. Ty nám
v‰echny z ulic po dvoumûsíãní zákonné
lhÛtû zmizí, buì je odstraní sami majitelé, nebo
budou odtaÏena a ekologicky zlikvidována,“
fiíká zástupce starosty Martin Hudec (ODS).
Ne vÏdy v‰ak povûfiení zamûstnanci vytipovan˘ automobil oznaãí za vrak a následnû vylepí v˘zvu k jeho odstranûní. „VÛz, kter˘ tfieba
nûkomu zabírá parkovací místo tím, Ïe uÏ se
rok nehnul od chodníku, je‰tû není automaticky vrakem,“ upozorÀuje Martin Hudec.
„Pokud mu chybí více základních konstrukãních souãástí, napfiíklad kola, dvefie ãi pfiední
sklo, není v podstatû o ãem diskutovat. Ale
‰pinav˘ automobil s nûkolika r˘hami od klíãÛ
v laku a s platnou SPZ nelze vût‰inou oznaãit
jako rozpadající se dopravní prostfiedek.
Samozfiejmû, vÏdy je dÛleÏité posouzení od-

M

borníkÛ pfiímo na místû. Proto prosím obãany,
aby ve sv˘ch hlá‰eních popsali co nejpodrobnûji inkriminovan˘ vrak vãetnû SPZ a pokud to
jen jde, zaslali na emailovou adresu tfieba i formou MMS zprávy i fotografii.“
A aby technici Silniãní správy mohli jednoznaãnû identifikovat místo, kde vrak stojí,
je velice dÛleÏité také správnû oznaãit jeho
polohu. „Nestaãí napsat ‚zelená ‰kodovka
v Jílovské‘. Jako ideální identifikaãní bod
uvádûjte ãíslo nejbliÏ‰í lampy pouliãního
osvûtlení, nebo pfiesnou adresu. Popfiípadû
jiné dominantní prvky, které urychlí orientaci –
napfiíklad ‚pfied supermarketem, u vysokého
dubu, tûsnû za zatáãkou atd.‘ Popfiípadû se
mÛÏete poradit s referentkou odboru Ïivotního
prostfiedí Hanou Albrechtovou na telefonním
ãísle 261 192 437, kde mÛÏete také vrak
telefonicky nahlásit.“
(md)

Radnice pomohla
obnovit linku č. 205
Radnice MČ Praha 4 našla prozatímní řešení pro záchranu důležité autobusové linky číslo 205, která spojuje například lokalitu Budějovická se
Zeleným pruhem.
ru‰ení obrati‰tû této linky na Zeleném pruhu poÏaduje po Dopravním podniku (DP)
spoleãnost Jana Towers, majitel pfiedmûtného
pozemku. DP na konci bfiezna Ïádosti vyhovûl
a pfiipravil tak horké chvilky stovkám cestujících.
SvÛj nesouhlas se zru‰ením obrati‰tû ihned
vyslovila radnice dopisem starosty Pavla
Horálka a zástupce starosty Martina Hudce
generálnímu fiediteli DP a fiediteli ROPIDu,
kter˘ má na starosti jízdní fiády. Podle právního
názoru Prahy 4 je zmínûné obrati‰tû vefiejnû
pfiístupnou úãelovou komunikací a tudíÏ mÛÏe
b˘t pro úãely MHD, stejnû jako ostatní
dopravy, vyuÏíváno i nadále. „Jakákoli zmûna

Z

dopravního reÏimu na této komunikaci je
moÏná pouze na návrh jejího vlastníka
– Technické správy komunikací, a to se souhlasem Dopravního inspektorátu Policie âR
a Silniãního správního úfiadu Mâ Praha 4,“
fiíká zástupce starosty Martin Hudec.
Intenzivním vyjednáváním radnice proto
nejprve dosáhla posílení linky ã. 124 a od 14.
dubna se autobus ã. 205 toãí v novém obrati‰ti
u parku Dobe‰ka. „Nicménû toto fie‰ení je
pouze doãasné. Po Dopravním podniku
poÏadujeme, aby vyfie‰il svoje majetko-právní
vztahy se spoleãností Jana Towers a zajistil
návrat linky ã. 205 do pÛvodního obrati‰tû,“
uzavírá Martin Hudec.
(tis)
www.praha4.cz
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Autodráhu za čistotu
fiem tfiídám prvÀáãkÛ ‰koly Jáno‰íkova
pfiedal starosta Pavel Horálek (ODS) autodráhu za to, Ïe ‰koláci v rámci programu „âistá
Praha 4“ poctivû uklízeli okolí své ‰koly. KaÏdá
tfiída dostala navíc dvû autíãka, aby mohly dûti

T

Starosta Pavel Horálek si spoleãnû se ‰koláky
autodráhu ihned vyzkou‰el. Foto: M. ·plíchal

spoleãnû závodit. „ KdyÏ jsem byl v této ‰kole
naposledy o Vánocích a ptal jsem se, co jim tu
chybí, jeden chlapeãek odpovûdûl, Ïe autodráha.
Dohodli jsme se, Ïe kdyÏ budou kolem ‰koly
udrÏovat pofiádek tak jako dosud, dostanou ji.
Co jsem slíbil, to jsem splnil,“ fiekl starosta
Pavel Horálek.
(pi)

V dubnu byl oficiálnû pfiedstaven a zahájen ojedinûl˘
projekt, kter˘ nemá v âeské
republice ani v Evropské
unii obdoby - ochranná znaãka
„Práce postiÏen˘ch“. Ochranná známka má
prezentovat práci osob se zdravotním postiÏením a bude oznaãovat v˘robky, které prokazatelnû vyrobily, kompletovaly nebo balily osoby
se zdravotním postiÏením. Vlastníkem ochranné známky „Práce postiÏen˘ch“ je Nadaãní
fond pro podporu zamûstnávání osob se zdravotním postiÏením (NFOZP) se sídlem v Mâ
Praha 4.
(ko)

Další možnost parkování
V podzemních garážích budovy City Tower si mohou obyvatelé Pankráce
pronajmout parkovací stání za výhodnějších podmínek.
ato velice pfiíznivá zpráva je v˘sledkem snahy zástupce starosty Martina Hudce, kter˘
zorganizoval setkání pana Jifiího Bílka, pfiedsedy
Spoleãenství vlastníkÛ jednotek v Plamínkové,
a Miroslava Bauera, obchodního fieditele ECM.
Jifií Bílek k tomu uvádí: „Vybudování velk˘ch
administrativních komplexÛ na území Pankráce
s sebou pfiineslo vût‰í pfiíliv automobilÛ do této
lokality a následn˘ úbytek voln˘ch parkovacích
ploch v místû na‰eho bydli‰tû. Proto jsme poÏádali zástupce mûstské ãásti o pomoc pfii fie‰ení
tohoto problému.“

T

Miroslav Bauer dále dodává: „V na‰ich
podzemních garáÏích v budovû City Tower je
více neÏ 800 parkovacích míst, které dostateãnû
zaji‰Èují parkování pro nájemce i náv‰tûvníky.
Po vzájemné dohodû nyní zájemcÛm z fiad
místních obãanÛ nabízíme k pronájmu nûkolik
desítek míst, a to se slevou 25 % oproti
standardním cenám.“ Parkování v garáÏích City
Toweru tak vyjde pro obãany Pankráce na
2800 Kã vãetnû DPH. BliÏ‰í informace lze
získat na recepci budovy ve Hvûzdovû ulici.
(md)

Úmyslné poškození stromů
Za naprosto nepochopitelné a odsouzeníhodné se dá označit jednání
osoby, která v minulých měsících závažným způsobem poškodila vzrostlé
stromy v ulici Nad Pískovnou.
o kmenÛ tfií topolÛ byly vyvrtány díry a do
nich byla vpravena zatím neznámá chemická látka. To mûlo za následek odumfiení stromÛ.
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Tento primitivní ãin mohl mít fatální následky,
neboÈ stromy se staly tímto zásahem pro své
okolí znaãnû nebezpeãné. „Na‰tûstí jsme na tuto
skuteãnost pfii‰li vãas i díky v‰ímavosti na‰ich
obãanÛ,“ sdûlil zástupce starosty pro Ïivotní prostfiedí Václav Kri‰tof (ODS). „Neprodlenû jsme
pfiijali taková opatfiení, která eliminovala riziko
po‰kození zdraví ãi majetku“.
Odbor Ïivotního prostfiedí a dopravy následnû
podal trestní oznámení na neznámého pachatele
a pfiedal ve‰keré podklady Policii âR. Radnice
Prahy 4 navíc nabízí odmûnu 10 tisíc Kã tomu,
kdo prokazatelnû napomÛÏe k dopadení pachatele nebo pachatelÛ.
(zar)

Workshop
sociálních služeb
a mûsíc ãerven 2009 pfiipravila mûstská ãást Praha 4 pro své obãany workshop sociálních sluÏeb. Plánovaná akce by
mûla pfiispût ke zv˘‰ení informovanosti
o moÏnostech vyuÏívání sociálních sluÏeb
a napomoci pfii fie‰ení mnohdy nelehk˘ch
situací, které vznikají v souvislosti se zaji‰tûním péãe o osoby v seniorském vûku
a o osoby zdravotnû postiÏené.
Na workshopu se budou prezentovat
organizace tyto sluÏby poskytující a kromû
nich se zúãastní i dal‰í organizace poskytující jiné druhy sociálních sluÏeb, jejichÏ sídlo je na území Mâ Praha 4, nebo poskytují servis obãanÛm Mâ Praha 4. V‰ichni zájemci budou mít v prÛbûhu celé akce moÏnost osobního kontaktu pfiímo se zástupci
jednotliv˘ch organizací. Workshop sociálních sluÏeb probûhne 2. 6. od 10 do 18
hodin v sále a ve foyeru Kulturního centra
Novodvorská, Novodvorská 151, Praha 4.
Vûfiíme, Ïe plánovaná akce se setká se
zájmem ze strany obãanÛ Mâ Praha 4 a napomÛÏe jim pfii zaji‰Èování péãe o jejich
blízké.
(roÏ)

N

Zpřístupněn
Podolský profil

Pracovníci Magistrátu hlavního
města Prahy a České televize
společně zajistili odstranění asi
padesát let starého plotu okolo
bývalého lomu nad Plaveckým
stadionem v Podolí.
ímto krokem byla obãanÛm Prahy novû
zpfiístupnûna pfiírodní památka Podolsk˘
profil. „Pozemek lomu byl v ‰edesát˘ch letech
minulého století oplocen jako souãást plaveckého stadionu, ale v souãasné dobû plot jiÏ
neplnil svoji funkci. Na mnoh˘ch místech byl
roztrhan˘ a popadan˘,“ fiekl radní hl. m. Prahy
pro Ïivotní prostfiedí Petr ·tûpánek.
„Po odstranûní plotu park na Kavãích horách získal nov˘ rozmûr a také se zde nabízí
nûkolik kouzeln˘ch scenérií. Jak fiíkají ãetní
náv‰tûvníci parku – je to jeden z nejkrásnûj‰ích
pohledÛ na Prahu, kde v jednom v˘hledu máme Vltavu, Vy‰ehrad, PraÏsk˘ hrad i Petfiín.“
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Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se v České republice konají ve dnech 5. a 6. června 2009. V pátek dne 5. června
hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin a v sobotu dne 6. června 2009 se začíná hlasovat v 8.00
hodin a končí ve 14.00 hodin. Poté se volební místnosti uzavřou a členové okrskové volební komise se rozejdou,
aby se do volebních místností opět vrátili dne 7. června 2009 ve večerních hodinách (zatím není definitivně
stanoveno, předpoklad kolem 22. hodiny), kdy se bude pokračovat ve sčítání hlasovacích lístků.
mûstské ãásti Praha 4 se bude hlasovat ve 129 volebních okrscích. Starosta mûstské ãásti Praha 4 na
základû ust. § 16 písm. f) zákona ã. 62/2003 Sb., o volbách
do Evropského parlamentu a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ
poskytuje kaÏdé politické stranû, politickému hnutí
a koalici, jejichÏ kandidátní listina byla zaregistrována,
informace o poãtu a sídle volebních okrskÛ zvefiejnûním na
úfiední desce mûstské ãásti Praha 4 nejpozdûji 45 dnÛ pfiede
dnem voleb, tj. do 21. dubna 2009.
Voliãe Mâ Praha 4 informujeme o tom, Ïe do‰lo
k pfieãíslování volebních okrskÛ v Mâ Praha 4, coÏ bylo
zpÛsobeno tím, Ïe v Mâ Praha 1 do‰lo ke sníÏení poãtu
volebních okrskÛ z pÛvodních 36 na 28, a proto nejen
Mâ Praha 4, ale i Mâ Praha 2 a Mâ Praha 3, ale i dal‰í
mûstské ãásti musely pfieãíslovat své volební okrsky. TudíÏ
volební okrsky oznaãené v minul˘ch volbách v Mâ Praha 4 ã. 162–ã. 290 byly pfieãíslovány a v souãasnosti správné ãíslování volebních okrskÛ v Mâ Praha 4 je volební
okrsek ã. 154–ã. 282. Dále informujeme voliãe o tom, Ïe
volební okrsky ã. 271, ã. 273, ã. 281 a ã. 282, které mûly
volební místnosti v Základní ‰kole Jitfiní 185, Hodkoviãky,
jsou z dÛvodu rozsáhlé rekonstrukce ‰koly pfiemístûny
do Základní ‰koly Filosofská 1166/3, Braník, s tím, Ïe
tajemník úfiadu pfiislíbil, Ïe v dobû voleb Úfiad mûstské
ãásti Praha 4 zajistí pro voliãe uveden˘ch okrskÛ kyvadlovou dopravu mezi Z· Jitfiní 185 a Z· Filosofská 1166/3.
Souãasnû budou voliãi volebních okrskÛ ã. 271, ã. 273,
ã. 281 a ã. 282 o této zmûnû informováni letáãkem, kter˘
bude voliãÛm rozesílán spoleãnû s hlasovacími lístky
a o této skuteãnosti budou dále informováni voliãi i na
webov˘ch stránkách Mâ Praha 4.
Obãan âeské republiky má právo hlasovat ve volbách
do Evropského parlamentu na území âeské republiky za
pfiedpokladu, Ïe
● nejpozdûji druh˘ den voleb dosáhl vûku 18 let,
● nevznikla u nûj pfiekáÏka ve v˘konu volebního práva
(pfiekáÏkou ve v˘konu volebního práva, pro kterou nelze
hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní svobody
z dÛvodu ochrany zdraví lidu, nebo zbavení zpÛsobilosti
k právním úkonÛm a
● je zapsán v seznamu voliãÛ pro volby do Evropského
parlamentu, popfiípadû hlasuje na voliãsk˘ prÛkaz.
Podmínkou v˘konu volebního práva ve volbách do
Evropského parlamentu je zápis obãana âeské republiky,
kter˘ má právo volit, do seznamu voliãÛ pro volby do
Evropského parlamentu. Tento seznam vede odbor správních agend Úfiadu mûstské ãásti Praha 4, Táborská 350/32
a do tohoto seznamu nejpozdûji do 40 dnÛ pfiede dnem
voleb (26. dubna 2009) zanesl údaje ze stálého seznamu
voliãÛ. Tímto zpÛsobem je kaÏd˘ obãan âeské republiky,
kter˘ má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu a má na území âeské republiky trval˘ pobyt, automaticky zapsán do seznamu voliãÛ pro volby do Evropského
parlamentu. Vzhledem k tomu, Ïe zákon neumoÏÀuje
dopsání voliãe do v˘pisu ze seznamu voliãÛ pro volby do
Evropského parlamentu ve dny voleb ve volební místnosti,
byli obãané Prahy 4 v dubnovém ãísle ãasopisu TuãÀák
a na webov˘ch stránkách Prahy 4 upozornûni, aby si v pfiípadû pochybnosti ovûfiili svÛj zápis ve stálém seznamu
voliãÛ, kter˘ vede odbor správních agend Úfiadu mûstské
ãásti Praha 4.
Úfiad mûstské ãásti Praha 4 do seznamu voliãÛ pro
volby do Evropského parlamentu nejpozdûji 20 dnÛ pfiede
dnem voleb (16. kvûtna 2009) zanese voliãe, ktefií nemají
ve správním obvodu tohoto úfiadu trval˘ pobyt, ale ktefií
v jeho obvodu
● jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální
péãe nebo v obdobném ústavu a zafiízení, nebo

V

10 | TUČŇÁK

● jsou v policejní cele, v místû v˘konu vazby nebo
v místû trestu odnûtí svobody a ktefií byli Úfiadu mûstské
ãásti Praha 4 nahlá‰eni velitelem nebo správcem pfiíslu‰ného zafiízení a ten zároveÀ o zápise informuje obecní úfiad
v místû trvalého pobytu voliãe. O tento zápis by mûl voliã
poÏádat pouze v pfiípadû, kdy je jeho pobyt ve dny voleb
v nûkterém z uveden˘ch zafiízení zfiejm˘, neboÈ následné
zmûny spoãívající v dopsání voliãe do seznamu voliãÛ
pro volby do Evropského parlamentu v místû jeho trvalého
pobytu jiÏ nelze provádût.
V tomto smûru si odbor správních agend Úfiadu mûstské
ãásti Praha 4 pozval zástupce v˘‰e uveden˘ch zafiízení
a informoval je o povinnostech, které jim vypl˘vají z ust.
§ 28 odst. 2 zákona o volbách do Evropského parlamentu
a upozornil je na lhÛtu pro nahlá‰ení voliãÛ Úfiadu mûstské
ãásti Praha 4 v místû lokalizace zafiízení, která je odli‰ná od
lhÛty pro jiné druhy voleb.
● Byli seznámeni i s tím, Ïe pokud se voliã chce zapsat
do seznamu voliãÛ pro volby do Evropského parlamentu
u Úfiadu mûstské ãásti Praha 4, v jehoÏ obvodu nemá místo
trvalého pobytu a do jehoÏ územního obvodu pfiíslu‰n˘
ústav nebo zafiízení spadá, nahlásí toto voliã správû pfiíslu‰ného ústavu nebo zafiízení, které si pro tento úãel mÛÏe
vytvofiit formuláfi, na nûmÏ voliã vyplní údaje potfiebné
k zapsání do seznamu voliãÛ pro volby do Evropského
parlamentu.
● Byli seznámeni i s tím, Ïe pokud si voliã není jist, Ïe ve
dny voleb bude je‰tû v daném zafiízení pob˘vat, doporuãuje
Úfiad mûstské ãásti Praha 4 voliãÛm, aby poÏádali obecní
úfiad, kde jsou zapsáni v seznamu voliãÛ pro volby do
Evropského parlamentu, o vydání voliãského prÛkazu
podle ust. § 30 zákona o volbách do Evropského parlamentu, kter˘ umoÏÀuje voliãi volit v jakémkoliv volebním
okrsku na území âeské republiky, neboÈ podle ust. § 30
odst. 2 volebního zákona mÛÏe voliã poÏádat o vydání
voliãského prÛkazu ode dne vyhlá‰ení voleb, tj. od
13. února 2009, a to písemn˘m podáním opatfien˘m ovûfien˘m podpisem voliãe, doporuãen˘m nebo osobnû pfiedan˘m nejpozdûji 15 dnÛ pfiede dnem voleb (do 21. kvûtna
2009 do 16.00 hodin) obecnímu úfiadu nebo zastupitelskému úfiadu.
● Stejnû se doporuãuje fie‰it situaci, kdy voliã pfiedem
ví, Ïe bude pfiijat do nûkterého z uveden˘ch zafiízení
a setrvá zde i po dobu konání voleb do Evropského
parlamentu.
● Pfiípad, kdy je voliã neplánovanû pfiijat do nûkterého ze
zdravotnick˘ch zafiízení ãi ústavÛ v dobû, kdy jiÏ nemÛÏe
b˘t na svou Ïádost prostfiednictvím tohoto zafiízení nahlá‰en do seznamu voliãÛ pro volby do Evropského parlamentu vedeného Úfiadem mûstské ãásti Praha 4, v jehoÏ
správním obvodu se zafiízení nachází, nemá voliãsk˘
prÛkaz a uplynula i lhÛta, ve které lze o vydání voliãského
prÛkazu poÏádat, nelze fie‰it jinak, neÏ Ïe tento voliã
nebude moci své volební právo vykonat.
● Souãasnû byli zástupci tûchto zafiízení upozornûni i na
to, Ïe pokud voliã, kter˘ se nachází v nûkterém z v˘‰e
uveden˘ch zafiízení, které je lokalizované v obci, kde má
voliã zároveÀ trval˘ pobyt, nemÛÏe b˘t zanesen do seznamu voliãÛ pro volby do Evropského parlamentu na základû ust. § 28 odst. 2 zákona o volbách do Evropského
parlamentu, neboÈ je jiÏ do tohoto seznamu zanesen na
základû ust. § 28 odst. 1 písm. a), tj. z titulu pfienesení
údajÛ ze stálého seznamu voliãÛ. Pokud se zafiízení nachází mimo volební okrsek voliãe, mÛÏe tento voliã hlasovat
v daném zafiízení pouze na voliãsk˘ prÛkaz. JestliÏe voliã
nevûdûl, Ïe se ve dnech voleb bude zdrÏovat v nûkterém
z tûchto zafiízení a o voliãsk˘ prÛkaz vãas nepoÏádal,
nemÛÏe hlasovat.

Znovu voliãe Mâ Praha 4, ktefií nebudou moci volit ve
svém volebním okrsku, upozorÀujeme na to, Ïe si mohou
poÏádat o vydání voliãského prÛkazu, kter˘ opravÀuje
voliãe k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území
âeské republiky. Îádost musí b˘t vÏdy písemná. Pokud
voliã zasílá Ïádost o vydání voliãského prÛkazu po‰tou,
musí b˘t jeho podpis úfiednû ovûfien, úfiednû ovûfien˘
podpis se vyÏaduje i v pfiípadû, Ïe jeho Ïádost o vydání
voliãského prÛkazu doruãí na Úfiad mûstské ãásti Praha 4,
Táborská 350/32 jiná osoba.
Voliã mÛÏe poÏádat Úfiad mûstské ãásti Praha 4 o vydání voliãského prÛkazu osobnû, v tomto pfiípadû není
potfieba úfiednû ovûfiovat podpis, neboÈ voliã podepí‰e
Ïádost pfied úfiednicí.
Îádost o vydání voliãského prÛkazu musí b˘t doruãena
Úfiadu mûstské ãásti Praha 4 nejpozdûji do 15 dnÛ pfiede
dnem voleb, tj. 21. kvûtna 2009 (ãtvrtek) do 16.00 hodin.
Pokud tedy voliã do 21. kvûtna 2009 nepoÏádá
písemnou formou o vydání voliãského prÛkazu, nemá
moÏnost po tomto datu Ïádat o vydání voliãského prÛkazu
a voliãsk˘ prÛkaz mu nebude vydán. Vydány budou pouze
voliãské prÛkazy, o které bylo poÏádáno písemnou formou
nejpozdûji dne 21. kvûtna 2009.
To, Ïe nelze podávat Ïádost o vydání voliãského
prÛkazu aÏ do okamÏiku uzavfiení seznamu voliãÛ pro
volby do Evropského parlamentu, vypl˘vá z povahy
a rozsahu voleb do Evropského parlamentu. Omezením
lhÛty pro podávání Ïádostí o vydání voliãského prÛkazu na
dobu od vyhlá‰ení voleb, tj. od 13. února 2009, do 15 dnÛ
pfiede dnem voleb, tj. do 21. kvûtna 2009, má b˘t zabránûno moÏnosti dvojího hlasování ve volbách do Evropského
parlamentu. Obecní úfiad nebo zastupitelsk˘ úfiad nejdfiíve
15 dnÛ pfiede dnem voleb, tj. 21. kvûtna 2009, pfiedá
voliãsk˘ prÛkaz osobnû voliãi nebo osobû, která se prokáÏe
plnou mocí s ovûfien˘m podpisem voliãe Ïádajícího o vydání voliãského prÛkazu, anebo jej voliãi za‰le na adresu,
kterou uvede ve své Ïádosti o voliãsk˘ prÛkaz.
Podle ustanovení § 31 zákona o volbách do Evropského
parlamentu a § 2 vyhlá‰ky Úfiad mûstské ãásti Praha 4
2 dny pfiede dnem voleb, tj. v 16.00 hodin dne 3. ãervna
2009, uzavfie seznam voliãÛ pro volby do Evropského
parlamentu tak, Ïe odpovûdn˘ pracovník úfiadu seznam
podtrhne, uvede datum uzavfiení, poãet vy‰krtnut˘ch
voliãÛ a údaje podepí‰e. Kopie seznamu voliãÛ pro volby
do Evropského parlamentu obsahující vy‰krtnutí voliãe
s uvedením dÛvodu vy‰krtnutí, tzv. v˘pisy, pfiedá úfiad
okrskov˘m volebním komisím. KaÏdá okrsková volební
komise by mûla obdrÏet dva v˘pisy, a to pro pfiípad
hlasování do pfienosné volební schránky, kdy si její ãlenové
musí s sebou vzít jeden v˘pis mimo volební místnost.
Po uzavfiení seznamu voliãÛ pro volby do Evropského
parlamentu jiÏ ÚMâ P 4 zmûny údajÛ neprovádí. Pokud se
ÚMâ P 4 dozví po uzavfiení seznamu voliãÛ pro volby do
Evropského parlamentu skuteãnosti odÛvodÀující zmûny
zápisu, pfiedá tuto informaci okrskové volební komisi.
Mezi skuteãnosti odÛvodÀující zmûnu zápisu patfií pfiípadné zmûny údajÛ o voliãích (napfi. zmûna pfiíjmení
u provdané Ïeny), ktefií jsou v seznamu voliãÛ pro volby do
Evropského parlamentu zaneseni. Takovou skuteãností
není to, Ïe se voliã pfiestûhoval.
Seznam voliãÛ pro volby do Evropského parlamentu se,
jak jiÏ bylo zmínûno, sestavuje jednorázovû pro jedny
urãité volby a nepracuje se s ním proto jako se stál˘m
seznamem voliãÛ. V této souvislosti je tfieba upozornit, Ïe
voliã (aÈ jiÏ jde o obãana âeské republiky, nebo obãana
jiného ãlenského státu Evropské unie, kter˘ je na území
âeské republiky veden v evidenci obyvatel), kter˘ se
pfiestûhuje po 26. dubnu 2009, tzn., Ïe u nûj dojde ke zmûwww.praha4.cz
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nû trvalého pobytu aÏ po dni, ke kterému sestavuje obecní
úfiad seznam voliãÛ pro volby do Evropského parlamentu,
zÛstává zapsán v seznamu voliãÛ pro volby do Evropského
parlamentu u obecního úfiadu v místû svého pfiede‰lého
trvalého pobytu, neboÈ tento obecní úfiad nemÛÏe voliãe
z dÛvodu pfiestûhování po uplynutí 40. dne pfiede dnem
voleb ze seznamu voliãÛ pro volby do Evropského parlamentu vy‰krtnout a obecní úfiad v místû nového trvalého
pobytu voliãe ho naopak nemÛÏe do seznamu voliãÛ pro
volby do Evropského parlamentu dopsat. Z uvedeného
tedy vypl˘vá, Ïe voliã, kter˘ se pfiestûhuje po 26. dubnu
2009, mÛÏe volit buì ve správním obvodu obecního úfiadu
v místû svého pfiede‰lého trvalého pobytu (ve volební místnosti pak voliã prokáÏe svou totoÏnost a státní obãanství
obãansk˘m prÛkazem s novou adresou nebo cestovním dokladem), anebo chce-li volit v místû, kam se pfiestûhoval,
musí nejpozdûji 15 dnÛ pfiede dnem voleb, tj. nejpozdûji
21. kvûtna 2009, poÏádat u obecního úfiadu, kde je veden
v seznamu voliãÛ pro volby do Evropského parlamentu,
o vydání voliãského prÛkazu, kter˘ ho opravÀuje hlasovat
ve dnech voleb do Evropského parlamentu v kterémkoli
volebním okrsku na území âeské republiky, tedy i v místû,
kam se pfiestûhoval.
Kde lze ve volbách do Evropského parlamentu
na území České republiky hlasovat:
● voliã hlasuje ve volební místnosti na území mûstské ãásti Praha 4 a protoÏe na jejím území bylo zfiízeno 129 volebních okrskÛ, hlasuje voliã ve volební místnosti v tom
volebním okrsku, kam podle místa svého bydli‰tû patfií.
Starosta mûstské ãásti Praha 4 nejpozdûji 15 dnÛ pfie dnem
voleb (do 21. 5. 2009) zpÛsobem v místû obvykl˘m
zvefiejní, které ãásti obce náleÏejí do jednotliv˘ch
volebních okrskÛ a uvede adresy volebních místností;
● voliã samozfiejmû mÛÏe ze závaÏn˘ch zejména zdravotních dÛvodÛ poÏádat Úfiad mûstské ãásti Praha 4,
Táborská 350/32, a to odbor správních agend, a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro kter˘ byla okrsková volební komise
zfiízena. V takovém pfiípadû vy‰le okrsková volební komise
k voliãi dva ãleny s pfienosnou volební schránkou, úfiední
obálkou a hlasovacími lístky a v˘pisem ze seznamu voliãÛ
pro volby do Evropského parlamentu. Pfii hlasování
postupují ãlenové okrskové volební komise tak, aby byla
zachována tajnost hlasování;
● voliã mÛÏe hlasovat v jakékoliv volební místnosti na
území âeské republiky, pokud hlasuje na voliãsk˘ prÛkaz.
Hlasovací lístky voliãÛm mûstské ãásti Praha 4 budou
opût distribuovány (nejpozdûji 3 dny pfied volbami, tj.
2. ãervna 2009) pracovníky Úfiadu mûstské ãásti Prahy 4
do schránek v obálkách a budou obsahovat adresu
volebního místa, ãíslo volebního okrsku a datum uskuteãnûní voleb. Souãástí hlasovacích lístkÛ u volebních okrskÛ
ã. 271, ã. 273, ã. 281 a ã. 282 bude informaãní letáãek se
sdûlením o zmûnû sídla volebního okrsku ze Základní
‰koly Jitfiní 185 do Základní ‰koly Filosofská 1166/3.
Hlasovací lístek se tiskne samostatnû pro kaÏdou
politickou stranu, politické hnutí a koalici. Na kaÏdém
hlasovacím lístku musí b˘t uvedeno vylosované ãíslo,
nezkrácen˘ název politické strany, politického hnutí nebo
koalice, jméno, popfiípadû jména, pfiíjmení, státní obãanství, vûk a povolání, obec trvalého pobytu nebo, jde-li
o obãana jiného ãlenského státu, obec pobytu kandidátÛ,
jejich pofiadí oznaãené arabsk˘mi ãíslicemi a pfiíslu‰nost
k urãité politické stranû nebo politickému hnutí nebo skuteãnost, Ïe kandidát je bez politické pfiíslu‰nosti. U koalice
je nutné uvést, která politická strana, nebo politické hnutí ji
tvofií, a u kandidáta uvést, která politická strana nebo
politické hnutí ho navrhlo.
Hlasovací lístky musí b˘t vyti‰tûny písmem téhoÏ druhu
a stejné velikosti, na papíru téÏe barvy, jakosti a t˘chÏ
rozmûrÛ. Hlasovací lístky jsou opatfieny otiskem razítka
Ministerstva vnitra. Na hlasovacím lístku mÛÏe voliã pfiitom zakrouÏkováním ãísla nejv˘‰e u 2 kandidátÛ uveden˘ch na témÏe hlasovacím lístku vyznaãit, kterému z kandidátÛ dává pfiednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.
www.praha4.cz

Voliã hlasuje osobnû, zastoupení není pfiípustné. Voliã
prokáÏe po pfiíchodu do volební místnosti svou totoÏnost
a státní obãanství âeské republiky platn˘m obãansk˘m
prÛkazem nebo platn˘m cestovním, diplomatick˘m nebo
sluÏebním pasem âeské republiky anebo cestovním
prÛkazem. Voliã, kter˘ se dostaví do volební místnosti
s voliãsk˘m prÛkazem, je povinen po prokázání totoÏnosti
a státního obãanství tento prÛkaz odevzdat okrskové
volební komisi, která jej pfiiloÏí k v˘pisu ze seznamu pro
volby do Evropského parlamentu a voliãe do tohoto v˘pisu
dopí‰e. NeprokáÏe-li voliã svou totoÏnost a obãanství
âeské republiky nebo jiného ãlenského státu nebo, jde-li
o obãana jiného ãlenského státu, neprokáÏe-li, Ïe je veden
v evidenci obyvatel, nebude mu hlasování umoÏnûno.
Po záznamu ve v˘pisu ze seznamu voliãÛ pro volby do
Evropského parlamentu obdrÏí voliã od okrskové volební
komise prázdnou úfiední obálku. Na Ïádost voliãe mu
okrsková volební komise dodá za chybûjící, ‰krtané nebo
jinak oznaãené hlasovací lístky jiné.
Voliãi, kter˘ není zapsán ve v˘pisu ze seznamu voliãÛ
pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební
komise hlasování neumoÏní. To neplatí, pokud voliã
hlasuje na voliãsk˘ prÛkaz. Po obdrÏení úfiední obálky, popfiípadû hlasovacích lístkÛ, vstoupí voliã do prostoru urãeného k úpravû hlasovacích lístkÛ. V tomto prostoru vloÏí
voliã do úfiední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím
lístku mÛÏe voliã pfiitom zakrouÏkováním ãísla nejv˘‰e u 2
kandidátÛ uveden˘ch na témÏe hlasovacím lístku vyznaãit,
kterému z kandidátÛ dává pfiednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv. V prostoru urãeném pro úpravu hlasovacích lístkÛ nesmí b˘t nikdo pfiítomen zároveÀ s voliãem, a to ani ãlen okrskové volební komise. S voliãem, kter˘ nemÛÏe sám upravit hlasovací lístek
pro tûlesnou vadu anebo nemÛÏe ãíst nebo psát, mÛÏe b˘t
v prostoru urãeném pro úpravu hlasovacích lístkÛ pfiítomen jin˘ voliã, nikoliv v‰ak ãlen okrskové volební komise,
a hlasovací lístek za nûho v souladu s jeho pokyny upravit
a vloÏit do úfiední obálky.
Voliã hlasuje tak, Ïe po opu‰tûní prostoru urãeného pro
úpravu hlasovacích lístkÛ vloÏí úfiední obálku s hlasovacím
lístkem pfied okrskovou volební komisí do volební
schránky. Za voliãe, kter˘ není schopen vloÏit úfiední
obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, mÛÏe
tak uãinit jin˘ voliã, nikoliv v‰ak ãlen okrskové volební
komise. Voliãi, kter˘ se neodebral do prostoru urãeného
pro úpravu hlasovacích lístkÛ, okrsková volební komise
hlasování neumoÏní. Pro informaci uvádíme, Ïe stejnû jako obãan âeské republiky má právo ve volbách do
Evropského parlamentu na území âeské republiky hlasovat obãan jiného ãlenského státu EU za pfiedpokladu, Ïe
● nejpozdûji druh˘ den voleb dosáhl vûku 18 let a
● je po dobu nejménû 45 dnÛ veden v evidenci obyvatel
(tj. nejménû od 22. dubna 2009).
Obãan jiného ãlenského státu EU je veden v evidenci
obyvatel, pokud má potvrzení o pfiechodném pobytu nebo
povolení k trvalému pobytu na území âeské republiky.
O potvrzení o pfiechodném pobytu lze Ïádat na místnû pfiíslu‰n˘ch inspektorátech Cizinecké policie âeské republiky
a o povolení k trvalému pobytu lze Ïádat na odboru
azylové a migraãní politiky Ministerstva vnitra (podrobné
informace lze získat u Cizinecké policie âeské republiky –
infolinky: 974 841 356, 974 841 357. Po vydání potvrzení
o pfiechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu je
obãan jiného ãlenského státu EU zanesen do evidence
obyvatel:
● nevznikla-li u nûj pfiekáÏka ve v˘konu volebního práva
(pfiekáÏkou ve v˘konu volebního práva, pro kterou nelze
hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní svobody
z dÛvodu ochrany zdraví lidu nebo zbavení zpÛsobilosti
k právním úkonÛm
● je-li zapsán v seznamu voliãÛ pro volby do Evropského
parlamentu.
Občan jiného členského státu EU
je do tohoto seznamu zapsán, jestliže
● o zápis do seznamu voliãÛ pro volby do Evropského
parlamentu na území âeské republiky poÏádá,
● o zápis do seznamu voliãÛ pro volby do Evropského
parlamentu na území âeské republiky poÏádal jiÏ pfii

minul˘ch volbách do Evropského parlamentu v roce 2004
a od té doby nepoÏádal o vy‰krtnutí z tohoto seznamu
a stále splÀuje podmínky pro v˘kon práva volit,
● je veden v dodatku stálého seznamu voliãÛ pro úãely
voleb do zastupitelstev obcí a u obecního úfiadu, u kterého
je v dodatku stálého seznamu voliãÛ veden, podá Ïádost
o pfienesení sv˘ch údajÛ z dodatku stálého seznamu voliãÛ
do seznamu voliãÛ pro volby do Evropského parlamentu.
V této souvislosti Úfiad mûstské ãásti Praha 4 písemnû
informoval voliãe jin˘ch ãlensk˘ch státÛ Evropské unie
o tom, Ïe chtûjí-li na území âeské republiky hlasovat
rovnûÏ ve volbách do Evropského parlamentu, musí ve
lhÛtû do 26. dubna 2009 poÏádat o pfienesení sv˘ch údajÛ
z dodatku stálého seznamu voliãÛ do seznamu voliãÛ pro
volby do Evropského parlamentu.
Není totiÏ moÏné, aby obãané jin˘ch ãlensk˘ch státÛ
Evropské unie, ktefií jsou v âeské republice zapsáni na
základû své Ïádosti v dodatku stálého seznamu voliãÛ, byli automaticky bez svého vûdomí pfieneseni i do seznamu
voliãÛ pro volby do Evropského parlamentu. Zápis do
seznamu voliãÛ pro volby do Evropského parlamentu
v jednom ãlenském státû totiÏ zbavuje dotãeného obãana
Evropské unie moÏnosti hlasovat v tûchto volbách v jiném
ãlenském státû. Zatímco je-li obãan jiného ãlenského státu
Evropské unie v âeské republice zapsán pouze v dodatku
stálého seznamu voliãÛ pro úãely voleb do zastupitelstev
obcí, neomezuje ho to v moÏnosti, aby hlasoval ve volbách
i ve svém domovském ãlenském státû. Informace o volbách do EP najdete na www.mvcr.cz nebo na www.praha4.cz.
ING. TOMÁ· SMRâEK,
VEDOUCÍ ODBORU SPRÁVNÍCH AGEND

Na jaké průkazy lze volit?
Hlasovat mÛÏe kaÏd˘ obãan, kter˘ dovr‰il osmnáct let
vûku a vlastní platn˘ obãansk˘ prÛkaz. V˘jimku tvofií
obãané narození pfied 1. 1. 1936, ktefií mohou volit na
v‰echny druhy OP, pokud v nich je doba platnosti vyznaãena „bez omezení“. U obãanského prÛkazu typu „kníÏka“ je podmínkou platnosti vyznaãené obãanství âR.
Dále lze volit na star‰í typy OP (IDE karta – rÛÏov˘),
které se jednorázovû vydávají na dobu platnosti 1 mûsíc
v pfiípadû ztráty, odcizení nebo po‰kození OP. Tzn. Ïe na
nich vyznaãená doba platnosti musí odpovídat datu voleb.
Obãansk˘ prÛkaz je téÏ platn˘, kdyÏ má ustfiiÏen˘ roh,
pfiípadnû dva. Platnost je podmínûna Potvrzením o zmûnû stavu nebo Potvrzením o zmûnû trvalého pobytu (na
tomto potvrzení musí b˘t uvedena nová adresa, která odpovídá volebnímu okrsku). To platí, kdyÏ zmûna TP byla
uskuteãnûna pfied 26. 4. 2009!!! Lze volit také na platn˘ cestovní pas (zelen˘ i ãerven˘). Je-li obãan zapsán ve
v˘pise ze seznamu voliãÛ pro volby do EP, mÛÏe pfiedloÏit pouze pas a pokud tam zapsán není a pfied 26. 4. 2009
mûl trval˘ pobyt v místû volebního okrsku, musí k pasu
pfiiloÏit je‰tû Potvrzení o obãanském prÛkazu, které se vydává v pfiípadû ztráty, odcizení, po‰kození nebo pro‰lé
platnosti a má v nûm uveden trval˘ pobyt.
Co dělat, pokud je OP neplatný?
● Má-li obãan neplatn˘ obãansk˘ prÛkaz, má moÏnost
nechat si vyhotovit v˘‰e zmínûn˘ prÛkaz star‰ího typu
bez strojovû ãitelné zóny (IDE karta) v co nejkrat‰í dobû
na odboru správních agend Úfiadu mûstské ãásti Praha 4
v Jílovské ulici ãíslo 1148/14 (sídli‰tû Novodvorská).
● Pro tento typ OP jsou nutné 2 ks souãasn˘ch prÛkazov˘ch fotografií.
● Pfii ztrátû OP je nutno pfiedloÏit bezpodmíneãnû rodn˘
list.
● V dobû voleb bude tato v˘roba OP zaji‰tûna vãetnû fotografa.
● Úfiední hodiny pro obãany Prahy 4:
pátek 5. ãervna
8–22 hod.,
sobota 6. ãervna
8–14 hod.
● Adresa: Praha 4, Jílovská 1148/14 (bus od metra
Kaãerov 106, 170, 196, 203 – stanice Sídli‰tû
Novodvorská)
● Pro dotazy v dobû mimofiádné pracovní doby odboru
správních agend vyuÏijte infolinku: 261 192 687.
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Volby do Evropského parlamentu ve dnech 5. a 6. 6. 2009
Informace pro občany, kteří po 26. 4. 2009 změnili trvalý pobyt na MČ Praha 4
VáÏení voliãi,
vzhledem k tomu, Ïe v zákonû ã. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ jsou urãité mezery, které vznikly tím, Ïe zákonodárci nepostihli v‰echny situace, které mohou v lidském Ïivotû v období voleb
nastat, informujeme Vás níÏe o tom, jak˘m zpÛsobem mÛÏete uplatnit své volební
právo pfii volbách do Evropského parlamentu, pokud se od 26. 4. 2009 pfiestûhujete na území mûstské ãásti Praha 4. Omlouváme se, ale mûstská ãást Praha 4,
její zamûstnanci ani ãlenové jejích volen˘ch orgánÛ se na koneãném znûní zákona
nepodíleli, ani ho nemohli ovlivnit.
UpozorÀujeme Vás, Ïe zmûnou trvalého pobytu po 26. dubnu 2009
i nadále zÛstáváte, v souladu s § 28 odst. 1 zákona ã. 62/2003 Sb, o volbách
do Evropského parlamentu a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, zapsán(a) v seznamu
voliãÛ pro volby do Evropského parlamentu u obecního úfiadu v místû
svého pfiede‰lého trvalého pobytu.
ke zmûnû trvalého pobytu do‰lo po termínu, kdy obecní úfiad sestavil
seznam voliãÛ pro volby do Evropského parlamentu,
● v tomto seznamu voliã zÛstává zapsán, neboÈ tento obecní úfiad nemÛÏe
voliãe z dÛvodu pfiestûhování po uplynutí 40. dne pfiede dnem voleb ze
seznamu vy‰krtnout a obecní úfiad v místû nového trvalého pobytu voliãe
naopak nemÛÏe dopsat (zamezení duplicity).
●

Pro možnost uplatnění práva volit pro Vás
z výše uvedeného vyplývá:

● voliãsk˘ prÛkaz opravÀuje k hlasovaní ve dnech voleb do Evropského
parlamentu v kterémkoli volením okrsku na území âeské republiky – tedy
i v místû nového trvalého pobytu.

Způsob získání voličského průkazu:
● podle § 30 odst. 2 zákona ã. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, musí voliã o vydání voliãského prÛkazu poÏádat písemnû podáním
● zaslání Ïádosti o vydání voliãského prÛkazu po‰tou nebo doruãením
Ïádosti jinou osobou neÏ Ïadatelem smûrovat na obecní úfiad, nebo zastupitelsk˘ úfiad, je-li tam veden ve zvlá‰tním seznamu
● písemné podání Ïádosti musí b˘t opatfieno úfiednû ovûfien˘m podpisem
Ïadatele nebo
● voliã mÛÏe osobnû poÏádat písemn˘m podáním pfiímo u obecního nebo
zastupitelského úfiadu o vydání voliãského prÛkazu a vyhotovit písemnou Ïádost
na tomto úfiadû (pokud ji jiÏ nemá sepsánu)
● v tomto pfiípadû se nevyÏaduje úfiednû ovûfien˘ podpis, neboÈ pfiíslu‰n˘
pracovník, kterému Ïádost voliã pfiedává, mÛÏe nahlédnutím napfi. do platného
obãanského prÛkazu nebo platného cestovního pasu pfiedloÏeného voliãem, ovûfiit
jeho totoÏnost a uãinit o tom záznam.

Ve‰keré Ïádosti o vydání voliãského prÛkazu je nutno doruãit pfiíslu‰nému
úfiadu do 21. kvûtna 2009 do 16.00 hodin.

Výdej voličských průkazů:

1. mÛÏete volit ve správním obvodu obecního úfiadu v místû svého pfiede‰lého trvalého pobytu (ve volební místnosti pak voliã prokáÏe svou totoÏnost
a státní obãanství obãansk˘m prÛkazem s novou adresou nebo cestovním
dokladem);
2. chcete-li volit v místû svého nového trvalého pobytu, tj. na území
Mâ Praha 4, musíte:
nejpozdûji 15 dnÛ pfiede dnem voleb, tj. nejpozdûji 21. kvûtna 2009, písemnû
poÏádat u obecního úfiadu, kde jste veden v seznamu voliãÛ pro volby do
Evropského parlamentu, o vydání voliãského prÛkazu,

●

Pfiíslu‰n˘ úfiad pfiedá voliãsk˘ prÛkaz nejdfiíve 21. 5. 2009:
osobnû voliãi,
osobû, která se prokáÏe plnou mocí s úfiednû ovûfien˘m podpisem voliãe
Ïádajícího o vydání voliãského prÛkazu,
● za‰le voliãi na jím poÏadovanou adresu.
●
●

Pokud zmûníte trval˘ pobyt po 21. kvûtnu 2009, mÛÏete volit pouze
ve správním obvodu obecního úfiadu v místû svého pfiede‰lého trvalého
pobytu!!!
Pfiípadné dotazy na tel. ã.: 261 192 233 nebo 261 192 411
BliÏ‰í informace také na www.praha4.cz

Sídla a počet volebních okrsků MČ Praha 4 pro volby do Evropského parlamentu
konané ve dnech 5. a 6. června 2009
Sídlo
volebního
okrsku
Základní škola, Nusle,
Táborská 421/45
Obchodní akademie, Nusle,
Svatoslavova 333/4
Obchodní akademie, Nusle,
Svatoslavova 333/6
Základní škola, Michle,
Mendíků 1000/2
Základní škola, Nusle,
Sdružení 1080/2A
Gymnázium, Nusle,
Na Vítězné pláni 1160/1
Literární akademie,
Nusle, Na Pankráci 420/54
Základní škola, Nusle,
Plamínkové 1593/2
Základní škola, Michle,
Ohradní 1366/49
Základní škola, Michle,
Na Líše 936/16
Gymnázium, Michle,
Budějovická 680/17
Základní škola, Michle,
Bítovská 1246/1
Základní škola, Záběhlice,
Na Chodovci 2700/54
Gymnázium, Záběhlice,
Postupická 3150/4
Základní škola, Záběhlice,
Jižní IV. 1750/10
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Číslo
volebního
okrsku

Počet
volebních
okrsků

154, 155, 156, 158, 159

5

157, 160, 161

3

162, 163, 164

3

165, 185, 186, 187

4

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

7

173, 174, 175

3

176, 177, 178, 179, 180

5

181, 182, 183, 184

4

188, 189, 190, 191, 192

5

193, 194, 195, 196

4

197, 198, 199, 231, 232

5

200, 201, 202

3

203, 204, 205, 206

4

207, 208, 209, 210, 211

5

212, 213, 214, 215, 216

5

Sídlo
volebního
okrsku

Číslo
volebního
okrsku

Počet
volebních
okrsků

Jazyková základní škola, Krč,
Horáčkova 1100/14
217, 218, 219
Husitská teologická fakulta UK,
Krč, Pacovská 350/4
220, 221, 222, 223
Základní škola, Krč,
Poláčkova 1067/3
224, 225, 226, 227
Základní škola, Krč,
Na Planině 1393/13
228, 229, 230
Střední odborná škola Bohemia Regia, Krč,
U Krčského nádraží 86/38
233
Základní škola, Krč,
Jánošíkova 1300/6
234, 236, 237, 238, 244, 245
Základní škola, Krč,
Jánošíkova 1320/2
235, 239, 240, 241, 242
Kulturní dům TEMPO, Lhotka,
Vzdušná 564/8
243, 246
Základní škola, Braník,
Filosofská 1166/3
247, 248, 280, 271, 273, 281, 282
Základní škola, Podolí,
Nedvědovo náměstí 140/13
249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
Základní škola Jeremenkova,
Braník, Gončarenkova 1003/29
256, 257, 261, 262
Základní škola, Podolí,
K Sídlišti 840/2
258, 259, 260
Střední škola technická, Krč,
Zelený pruh 1294/52
263, 264
Základní škola, Braník,
Školní 700/5
265, 266, 267, 268, 269, 270
Základní škola, Braník,
Jílovská 1100/16
272, 274, 275, 276, 277, 278, 279

3
4
4
3
1
6
5
2
7
7
4
3
2
6
7

www.praha4.cz

**final-TU‰ĹçK_0509 24.4.2009 12:30 Str‡nka 13

VÝROČÍ/INZERCE

Jedna z barikád v ulici Na Palouãku.

Čtrnáctiletá Eva Čížková vyšla s pancéřovou pěstí před německé
tanky jedoucí Baarovou ulicí do Michle a povedlo se jí první stroj
zasáhnout. Zabránila tak postupu nepřátelské kolony do Michle.
Strohý dokumentární záznam z květnových dnů 1945 archiváře
FRANTIŠKA KOVANDY jasně vypovídá o velkém hrdinství malých
i velkých účastníků Pražského povstání.
raÏského povstání se zúãastnily i dûti ve vûku od
dvanácti let, nûkdy i mlad‰í. Byly ãasto vyuÏívá„ ny jako spojky a pokud je nacisté dopadli ãekala je
krutá smrt,“ fiíká Franti‰ek Kovanda, kter˘ jiÏ nûkolik desetiletí sbírá historické reálie o Praze 4. V jeho
bohatém archivu lze proto najít i zajímavosti
z kvûtnového povstání na tehdej‰í Praze XIV.
„Na‰e mûstská ãást vypadala v roce 1945
samozfiejmû zcela jinak. Místo dne‰ních sídli‰È
na okraji mûsta a místo prÛmyslov˘ch závodÛ tu byla pfieváÏnû pole ãi zelináfiské zahrady pfieru‰ované
pruhy nízké zástavby kolem hlavních silnic a tramvajov˘ch linek. Naopak na Spofiilovû, v Braníku,
v Podolí ãi v Modfianech byly typické sídli‰tní útvary rodinn˘ch domÛ a vilek. Nicménû se bojovalo ve
v‰ech ãástech mûstské ãásti s cílem zabránit jednotkám SS proniknout pfies Pankrác, Nusle a Podolí do
vnitfiní Prahy. A to se zdafiilo.“
Symbolem PraÏského povstání se staly barikády.
Na území dne‰ní Mâ Praha 4 jich bylo z dlaÏebních
kostek, obrubníkÛ, sudÛ, stromÛ, tramvají a automobilÛ vybudováno celkem 145. Nejznámûj‰í se stala
barikáda na Budûjovické ulici pfii rozcestí s ulicí

P

Hanusovou u b˘valé Janeãkovy zbrojovky, která se
zrodila v sobotu 5. kvûtna odpoledne a byla první
v Praze! „Na‰i lidé chtûli zabránit postupu polních
jednotek Waffe-SS z prostoru Bene‰ov-Postupice
a Neveklov-Netvofiice v poãtu asi 6000 vojákÛ,
45 tankÛ a 15 dûl do centra Prahy. Navíc se museli
vypofiádat s nacistick˘mi jednotkami umístûn˘mi
napfiíklad na Pankráci ãi ve ‰kole na Zelené li‰ce.
Tam byl asi nejnebezpeãnûj‰í oddíl o síle 150 muÏÛ
SS, vyzbrojen˘ pûchotními zbranûmi vãetnû tûÏk˘ch
kulometÛ a lehk˘ch minometÛ.“ S tímto oddílem je
také spojen nejbrutálnûj‰í masakr civilních obyvatel
v prÛbûhu kvûtna 1945. „V tehdej‰í Úsobské ulici,
dnes je to ulice Obûtí 6. kvûtna, byli na pÛdû domu
ã. 253 mladí povstalci a kulometem odstfielovali
‰kolu na Zelené li‰ce. O den pozdûji, kolem pÛl
deváté veãer, vtrhla do tohoto domu a do domu
ã. 254 skupina automatãíkÛ SS a postfiílela celkem
51 neozbrojen˘ch osob vãetnû nûkolika dûtí do tfií
let a dvou tûhotn˘ch Ïen.“
Do PraÏského povstání bylo zapojeno asi
30 000 lidí, padlo jich pfiibliÏnû 2500, z toho témûfi
800 na území souãasné Prahy 4. „Z tûchto údajÛ je

Městská část Praha 4
zve všechny občany na

pietní akt u příležitosti

64. výročí
Pražského povstání.
Vzpomínka se uskuteční
11. května v 10 hod. na
Roztylském náměstí
a ve 12 hod.
u pomníku Tří odbojů
a u busty gen. Kutlvašra
na náměstí Gen. Kutlvašra.
zfietelné, jak tvrdé boje u nás probíhaly. Nutné je také pfiipomenout popravu 52 mlad˘ch lidí z 2. kvûtna
v Terezínû, ãlenÛ organizace Pfiedvoj, z nichÏ nûktefií pocházeli z Prahy XIV. Ti vyvíjeli siln˘ protifa‰istick˘ odboj.“ Po roce 1989 se v‰ak objevily ojedinûlé hlasy, Ïe PraÏské povstání nebylo nutné a zbyteãnû pfiineslo ztráty na Ïivotech. „Já si to nemyslím.
Jak PraÏané mohli vûdût, Ïe Nûmci v podstatû prchají do západní zóny k AmeriãanÛm? Chtûli spoleãnû s lidmi z venkova, ktefií metropoli zásobovali
pfiedev‰ím potravinami, spontánnû bránit hlavní
mûsto. To se jim povedlo a je zcela namístû si jejich
hrdinství kaÏdoroãnû pfiipomenout.“
(md)

Vypálené domy DruÏstevního ochozu.
INZERCE

SC-90396/1

První barikáda
stála
n a Pa n k r á c i

INZERCE

SC-90400/1

SC-90341/1

OBROVSKÝ VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB – SLEVY!!!
www.praha4.cz
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Vyhlášení výsledků školní literární soutěže
Každoročně se v naší škole pořádá literární soutěž. Porota složená z učitelů práce všech zúčastněných vyhodnotí a udělí ocenění a čestná uznání.
místila jsem se v této soutûÏi na jednom
z prvních míst i vloni, ale byla jsem
nemocná, takÏe jsem se na vyhlá‰ení nemohla
dostavit – letos to proto pro mû byla premiéra.
V Luxoru na nás uÏ ãekal speciálnû pfiipraven˘
prostor, nûkolik fiad vyrovnan˘ch Ïidlí jako
hledi‰tû a pár stolkÛ s Ïidlemi místo pódia.
Kromû ocenûn˘ch autorÛ pfii‰li i nûktefií

U

Na snímku pfiebírá
jednu z cen
Ïákynû 1. stupnû.

Nepoučitelní rodiče - motoristé?
bfieznu probûhly na na‰í ‰kole v rámci
dopravní v˘chovy vycházky na téma
„Bezpeãná cesta do ‰koly“. PoÏádali jsme
Mûstskou polici hlavního mûsta Prahy o pfiítomnost stráÏníka na této akci. Bûhem tfiídních
schÛzek jsme pouãili rodiãe, aby nezastavovali v zatáãce ulice Filosofské u na‰í ‰koly.
Vytipovali jsme tfii vhodná a bezpeãná místa
v okolí ‰koly, ale situace se nezlep‰ila.
Doufáme proto, Ïe dûti pfiesvûdãí své rodiãe

V

Mandalový týden

radiãní kaÏdoroãní akcí ve ‰kolní druÏinû
Z· Na Chodovci se stal dûtmi velmi
oblíben˘ MANDALOV¯ T¯DEN. Je unikátní

T

a situace u ‰koly bude pfiehlednûj‰í a hlavnû
pro na‰e Ïáky bezpeãná.
Chtûla bych touto cestou podûkovat za
pomoc fiediteli Mûstské policie Prahy 4 panu
Bc. René ·t˘brovi i stráÏníkÛm z okrsku ã. 14
– panu Milo‰i Procházkovi a Romanu Bajgerovi. Provedli 15 tfiíd 1. stupnû bezpeãnû
okolím ‰koly, Ïáci poznávali dopravní znaãky
a seznámili se s nebezpeãn˘mi místy pfii ranní
cestû do ‰koly. V. MA·KOVÁ, ¤EDITELKA ·KOLY

V

14 | TUČŇÁK

Úspěchy
v krasojízdě
Ve spolupráci s TJ Pankrác nabízí
ZŠ Plamínkové, jako jediná v Čechách, již několik let svým žákům
zájmový sportovní kroužek krasojízda. V současné době navštěvuje
kroužek 7 žákyň od 2. do 6. ročníku
a tvoří spolu výborný tým.

tím, Ïe chystá pro dûti neobvykl˘ záÏitek,
vytrÏení z „kolotoãe“ kaÏdodenních starostí
a povinností.
Na t˘den se jedna z druÏin promûní na
ãajovnu vyzdobenou barevn˘mi ‰átky a provonûnou vonn˘mi tyãinkami. Dûtem jsou
k dispozici ãaje rÛzn˘ch zajímav˘ch pfiíchutí,
které si dûti samy servírují. K poslechu je
pfiipravena relaxaãní hudba prohlubující soustfiedûnost. Díky v‰em tûmto podnûtÛm je
atmosféra ve tfiídû pfiíznivá k relaxaci a uvolnûní, jehoÏ jednou z forem je tvofiení mandal,
v na‰em pfiípadû vybarvování jiÏ navrÏen˘ch
vzorÛ. Díky publikacím, které jsou k dispozici,
je moÏné dûtem pfiedloÏit v˘bûr ze ‰iroké ‰kály
podnûtn˘ch vzorÛ, které rozvíjejí dûtskou fantazii, formují cit pro estetiku a vkus.
(chod)

Dánové nás našli na internetu
e ãtvrtek 19. bfiezna hostila PJZ· Horáãkova vzácnou náv‰tûvu. Pfiijeli uãitelé
z Dánska, z jedné kodaÀské základní ‰koly.
Po úvodním seznámení se ‰kolou dostala kaÏdá
dvojice uãitelÛ prÛvodce – dvojici ÏákÛ ze
7. roãníku – a ti jim v‰e ukázali z pohledu dûtí.
KodaÀ‰tí pedagogové byli velmi pfiekvapeni
samostatností, vstfiícností a hlavnû jazykovou
úrovní na‰ich dûtí. Ve‰kerá komunikace totiÏ
probíhala v anglickém jazyce. Îáci jim dokázali odpovûdût na ve‰keré dotazy, vysvûtlovali
jim chod na‰í ‰koly, provedli je jednotliv˘mi
pracovnami, jídelnou, tûlocviãnami a zvládli
i spoleãenskou konverzaci.
A jak se k nám vlastnû Dánové dostali?
Na internetu je zaujaly na‰e ‰kolní webové
stránky a navázali s námi kontakt. Náv‰tûva
byla velmi zajímavá pro obû strany. Uãitelé

rodiãe a prarodiãe. KaÏd˘ autor pfieãetl svoji
práci. âetla jsem jako poslední. Mûla jsem
trému, ale kupodivu, kdyÏ jsem si sedla
a zaãala ãíst, nevnímala jsem lidi kolem sebe,
jen písmenka, a pak uÏ to ‰lo docela dobfie.
Bylo to celé váÏnû pûkné a kaÏdému bych pfiála
zaÏít si to alespoÀ jednou.
VERONIKA BEDNÁRIKOVÁ, 8.A Z· TÁBORSKÁ

u nás strávili pfiíjemné dopoledne plné nov˘ch informací a na‰i sedmáci získali cennou
zku‰enost. Právû oni totiÏ byli hlavními organizátory celého setkání. A mohou o sobû hrdû
fiíct, Ïe v‰e zvládli na jedniãku.
MGR. MILENA JAKOUBKOVÁ

Mistrynû Prahy
v krasojízdû na kolech
jsou Veronika Snopková
a Tereza Nûmeãková,
Ïákynû Z· Plamínkové.
a mistrovství Prahy v‰echna dûvãata
pfiedvedla pûkné jízdy v kategoriích
jednotlivcÛ a dvojic. V jednotlivkyních
získala Tereza Vlachová (5.C) 2. místo
a Veronika Snopková (6.A) se umístila
na 3. místû. V kategorii dvojic zvítûzila
Veronika Snopková s Terezou Nûmeãkovou
(5.C) a získaly titul mistrynû Prahy. Svou
jízdou si dûvãata zajistila nominaci na
mistrovství republiky. Ve spolupráci s rodiãi se na‰e krasojezdkynû úãastní soutûÏí
âeského poháru, které se pfieváÏnû konají
na Moravû. Ze soutûÏí 7. a 8. bfiezna v Brnû
a Malhostovicích si dívky pfiivezly nové
osobní rekordy. V‰echny na‰e krasojezdkynû mÛÏete vidût a povzbudit na pfiedkole
mistrovství âR ÏákÛ, které ve sportovní
hale v Lomnického ul., Praha 4, pofiádá
v sobotu 16. kvûtna oddíl sálové cyklistiky
TJ Pankrác.
VL. BERÁNKOVÁ

N
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Vítání jara na Kavčích horách
Projektový den „Vítání jara“, který se uskutečnil na
apríla, měl svou dopolední část, která navazovala
na tradici již dříve pořádaných „Barevných dnů“.
áci jednotliv˘ch tfiíd mûli za úkol pfiijít v co nejvût‰ím poãtu
barevného obleãení. Barvy pro tfiídy si jejich zástupci vylosovali.
Kdo to zvládl nejlépe, rozhodla porota sloÏená ze studentek na‰í
stfiední ‰koly.
Kdyby barvy jaro nepfiilákaly, odpoledne jej Ïáci i studenti vábili
zpûvem, hudbou a tancem, protoÏe ve 14.30 hod. odstartovala na
pódiu ve ‰kolní jídelnû soutûÏ v karaoke. Zúãastnili se jí zástupci tfiíd
2. stupnû, pozadu nezÛstala ani stfiední ‰kola a pak je‰tû vystoupili
odváÏní jednotlivci i skupiny.
Na závûr nás ãekalo pfiedstavení skupiny Vis-maior (talentovan˘ch
muzikantÛ z 9. tfiídy). Tak tvrdému rockovému nátlaku uÏ jaro
neodolalo a o prvním dubnovém víkendu koneãnû nastoupilo v plné síle.

Î

V˘kony soutûÏících objektivnû zhodnotila seriózní porota a odmûna
nikoho neminula. V˘sledky jsou zvefiejnûny na www stránkách ‰koly,
stejnû tak i fotky a videa.
(jz)

ZŠ Křesomyslova: Cesta do pravěku
Pravěké ženě vyvstávají na čele krůpěje potu. Klečí před plochým
kamenem a její hrubé, upracované ruce drtí zručnými pohyby zrní, až je
z něho jemná mouka. Jedná se o práci přímo lopotnou, zvláště pokud
je k dispozici pouze primitivní kamenný mlýnek...
uto i mnohé dal‰í zku‰enosti mohli získat
Ïáci Z· Kfiesomyslova z Prahy 4 v rámci
„·koly mlad˘ch archeologÛ“, kterou v prostorách Muzea hl. mûsta Prahy pofiádá t˘m
místních odborn˘ch pracovníkÛ.
Îáci dostali moÏnost nahlédnout pfiímo
„pod pokliãku“ archeologické „kuchynû“

T

Agáta
na ZŠ Ohradní
loÀském ‰kolním roce jsme plni
oãekávání odstartovali ·koliãku Agátu
pro pfied‰koláky, ojedinûl˘ projekt svého
druhu v Praze 4. Zaãali jsme ·koliãkou
vãely Agáty, letos probíhá ·koliãka my‰i
Agáty a pfií‰tí ‰kolní rok nás ãeká ·koliãka
Ïáby Agáty.
Pfied‰koláci chodí od záfií po cel˘ ‰kolní
rok 1x mûsíãnû „do ‰koly“. V rámci
dílen, které pro nû pfiipravují paní uãitelky
z 1. stupnû, absolvují pfiípravu na 1. tfiídu.
Na Vánoce vyrábûjí dárky spoleãnû s rodiãi
a vystupují na vánoãním koncertû ‰koly,
v ãervnu jsou pak na Rozlouãení s Agátou
‰erpováni na prvÀáky. V záfií leto‰ního
‰kolního roku tak neukápla ani jedna slza
prvÀáãka, protoÏe v‰ichni znali své budoucí
spoluÏáky, paní uãitelky, prostfiedí ‰koly,
a proto se do ‰koly tû‰ili.
Nábor do ·koliãky Ïáby Agáty probûhne
pro ‰kolní rok 2009/10 v mûsíci ãervnu.
Info na www.zs-ohradni.cz.

V

MGR. EVA SMAÎÍKOVÁ ,
1. STUPE≈

ZÁSTUPKYNù PRO

www.praha4.cz

a zajímavou a aktivizující formou praktick˘ch
dílen pronikali do tajÛ tohoto oboru. Jen málokdo z nich bude v budoucnu rekonstruovat
hrob pravûkého lovce nebo objevovat zaniklé
kultury, ale radost z vlastnoruãnû namleté
mouky ãi „oÏivené“ keramické nádoby jim uÏ
nikdo nevezme.
JAKUB HORÁLEK

Počítačové soutěže na ZŠ Jílovská
V měsíci březnu a dubnu se pod záštitou Hobby centra Praha 4 na ZŠ
Jílovská konala obvodní kola počítačových soutěží v „programování“
a „v aplikačním softwaru“.
této soutûÏi si Ïáci zmûfiili síly v kategoriích grafické editory, textové editory,
tabulkové procesory a prezentace. Souãástí
soutûÏe bylo i vytváfiení www tfiídních stránek.
Kompletní v˘sledky, nejlep‰í práce a soutûÏ-

V

ní www stránky je moÏné si prohlédnout na
www.zsjilovska.cz. Pofiadatelé dûkují v‰em
zúãastnûn˘m za pomoc pfii organizaci soutûÏe
a soutûÏícím za zápal, s jak˘m zpracovávali
zadané úlohy.
(ph)

Na Z· SdruÏení se nenudíme. A kdyÏ se nenudí
dûti, tak ani rodiãe. Uspofiádali jsme „historicky“ 1. turnaj „O dort Kulaté Matyldy“. Dûti si
zahrály stolní tenis se sv˘mi tatínky, ale i proti
nim a maminky a sourozenci hlasitû fandili.
Turnaj mûl velk˘ úspûch, takÏe budeme vbrzku
pofiádat dal‰í. Teì se v‰ichni tû‰íme na ãervnovou Zahradní slavnost.
(iv)
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Festival mateřských škol „Čtyřlístek“
Městská část Praha 4 uspořádala v listopadu 2007 výstavu „Základní školy
Prahy 4“ a v únoru 2008 „Mateřské školy a jesle Prahy 4“.
lo o první prezentaãní „‰kolské“ v˘stavy
v Kulturním centru Novodvorská. Obû v˘stavy
zaznamenaly u rodiãovské vefiejnosti i médií znaãn˘ ohlas. Na základû dobr˘ch zku‰eností s tûmito
v˘stavami se mûstská ãást Praha 4 rozhodla uspofiádat v leto‰ním roce pfiehlídku matefisk˘ch ‰kol –

·

Den učitelů

dûtsk˘ festival „âtyfilístek“. Dûti z matefisk˘ch
‰kol zfiizovan˘ch mûstskou ãástí Praha 4 budou mít
moÏnost ukázat rodiãÛm, prarodiãÛm i vefiejnosti
svÛj talent a dovednosti. V‰echny zájemce o „matefiinkov˘“ festival srdeãnû zveme.
IVANA STA≈KOVÁ, ZÁSTUPKYNù STAROSTY

fii pfiíleÏitosti Dne uãitelÛ, kter˘ je
oslavou a pfiipomenutím v˘roãí narození
„uãitele národÛ“ Jana Ámose Komenského,
se uskuteãnilo dne 2. dubna na Nuselské
radnici setkání zástupcÛ mûstské ãásti Praha 4 a hl. m. Prahy s fiediteli na‰ich matefisk˘ch a základních ‰kol. Ústfiedním mottem
setkání byla idea J. Á. Komenského: „Má-li
se ãlovûk stát ãlovûkem, musí se vzdûlat.“
¤editelky a fieditele pfii‰li pozdravit starosta mûstské ãásti Praha 4 Pavel Horálek,
jeho zástupkynû pro oblast ‰kolství Ivana
StaÀková a jako host Ing. Marie Kousalíková, námûstkynû primátora hl. m. Prahy pro
oblast ‰kolství a vzdûlávání. Jmenovaní podûkovali fieditelÛm za jejich kaÏdodenní
práci, ocenili jejich snahu pfii v˘chovû
a vzdûlávání na‰ich dûtí. Popfiáli v‰em
pfiedev‰ím pevné zdraví, optimismus a spokojenost v osobním Ïivotû.
IVANA STA≈KOVÁ, ZÁSTUPKYNù STAROSTY

P

Boj proti pomluvám v MŠ Táborská
poslední dobû se mÛÏete setkat s jednáním,
kter˘m by mohly b˘t naplnûny skutkové podstaty trestn˘ch ãinÛ pomluvy a kfiivého obvinûní
fieditelky a dal‰ích pedagogÛ Matefiské ‰koly
v Táborské ulici, která je zfiizována mûstskou ãástí
Praha 4.
Jedná se o zasílané písemnosti, popfi. telefonické
hovory, ve kter˘ch jsou osoãováni zamûstnanci

V

v˘‰e uvedené matefiské ‰koly. Podle mediálních
zpráv a zji‰tûn˘ch skuteãností jde o aktivity osoby,
která je celostátnû hledaná pro podezfiení z páchání
majetkové trestné ãinnosti a je nepodmínûnû
odsouzena k trestu odnûtí svobody. Na tuto osobu
je podáno oznámení státnímu zástupci ve smyslu
ustanovení § 158 odst. 1 a 2 trestního fiádu.
(sag)

Výhodná rekreace pro seniory
Městská část Praha 4 zakoupila především pro děti ze ZŠ v Praze 4 rekreační objekt Vápenka, který se nachází
v těsné blízkosti Krkonošského národního parku v Albeřicích. Z tohoto místa lze podnikat turistické výlety do
okolí, v Žacléři navštívit muzeum řemesel nebo Aquapark v Trutnově. Albeřice jsou též známy Albeřickými lomy,
které se nacházejí v nejrozsáhlejších krasových útvarech v Krkonoších. V nedalekém Horním Maršově návštěvníka osloví architektura a umění v podobě řady zajímavých budov a památek.
objektu je ubytování poskytováno ve 22 úãelnû vybaven˘ch pfieváÏnû 3–4 lÛÏkov˘ch pokojích, z nichÏ 10 je bezbariérov˘ch, v‰echny
s vlastním sociálním zafiízením. Pro vût‰í rodinu
jsou k dispozici i ãtyfii vícelÛÏkové apartmány.
Stravování bude zaji‰tûno formou plné penze.
Náv‰tûvníkÛm jsou k dispozici pfiíjemné spoleãenské prostory, kde mohou trávit chvíle po procház-

V

kách. Tato rekreace je nabízena seniorÛm z mûstské
ãásti Praha 4 star‰ím 60 let v termínu od 22. 6. aÏ
29. 6. 2009. Bude-li o tento pobyt zájem, roz‰ífiíme
nabídku je‰tû o dal‰í termín od 29. 6. do 6. 7. 2009.
Seniory mohou na rekreaci doprovázet i dal‰í
rodinní pfiíslu‰níci.
Doprava je zaji‰tûna autobusem z mûstské ãásti
Praha 4 do vyãerpání kapacity. Základní cena za t˘-

✃
P¤EDBùÎNÁ P¤IHLÁ·KA

Rekreace pro seniory – Vápenka

Jméno a pfiíjmení:

Datum narození:

Bydli‰tû:
Tel. kontakt na Vás:

E-mail:

Doprovod – jméno a pfiíjmení:

Datum narození:

Mám zájem o dopravu:

ano

Termín:

22. 6.–29. 6. 2009

V Praze dne:
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ne
29. 6.–6. 7. 2009
Podpis:

denní pobyt je 2800 Kã, Mâ Praha 4 prostfiednictvím 4-Volnoãasové, o.p.s., poskytuje pfiíspûvek:
850 Kã seniorÛm (cena k zaplacení je tedy
1950 Kã),
1300 Kã dítûti do 15 let (zaplatíte tedy jen
1500 Kã), které bude seniora doprovázet a bude
s ním ubytováno ve stejném pokoji.
Pfiednostnû bude vyhovûno zájemcÛm, ktefií
zaplní kapacitu pokoje. Minimální obsazenost
jednoho pokoje jsou dvû osoby. Dal‰í informace
o rekreaãním stfiedisku Vápenka mÛÏete získat na
www.praha4.cz/rekreacni-zarizeni-vapenka nebo
na e-mailové adrese pilcova@4-volnocasova.cz.
Zájemci se mohou pfiihlásit vyplnûním pfiiloÏené
pfiedbûÏné pfiihlá‰ky, kterou za‰lou nebo osobnû
doruãí do vrátnice na adresu 4-Volnoãasová,
Novodvorská 1013/151 (v objektu KCN), 142 00
Praha 4, a to do 31. kvûtna 2009. Následnû vás
bude kontaktovat na‰e pracovnice. V pfiípadû, Ïe
objekt nebude obsazen minimálnû 45 osobami,
Mâ Praha 4 si vyhrazuje právo rekreaci zru‰it.
www.praha4.cz
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PARKOVACÍ DOMY/RŮZNÉ

Informace o anketách o parkovacích domech
V průběhu druhé poloviny roku 2008 a na začátku letošního roku byli obyvatelé několika lokalit z Prahy 4 osloveni prostřednictvím anket v časopise Tučňák, aby vyjádřili svůj (ne)souhlas s pokračováním příprav výstavby
parkovacích domů.
rvní anketa vyhodnocená v listopadovém
ãísle ãasopisu TuãÀák byla formulována
jako anketa o pfiedbûÏn˘ zájem následného
pronájmu ãi zakoupení parkovacího místa v níÏe uveden˘ch parkovacích domech. Na základû
této ankety se pokraãuje v pfiípravû parkovacích domÛ v lokalitách ·túrova x Hurbanova,
Spofiilovská a Jílovská. Tyto tfii domy mají jiÏ
vypracované studie i projekty a Ïádá se postupnû o územní rozhodnutí a následnû stavební
povolení.
Druhá anketa byla vyhodnocena v únorovém
TuãÀáku a otázka byla opût podobná:
„Souhlasíte s pokraãováním pfiípravy v˘stavby
parkovacího domu v této lokalitû?“

P

Tilschové (u ZŠ Poláčkova)
ANO: 130
NE: 18
Zde následnû do‰lo k opakování ankety z dÛvodu ‰patného roznosu mûsíãníku TuãÀák.
Proto bylo distribuováno do pfiíslu‰n˘ch po‰-

tovních schránek cca 4000 anketních lístkÛ,
které byly i ke staÏení na webov˘ch stránkách
Mâ Praha 4 a byly rovnûÏ k vyzvednutí i na Z·
Poláãkova. Anketa byla ukonãena k 16. bfieznu
2009.

Tilschové – opakovaná anketa
ANO: 160
NE: 410
„Z v˘sledku vyplynulo, Ïe si obyvatelé nepfiejí parkovací dÛm, kter˘ by byl situován pod
pozemkem místní základní ‰koly. Mûstská ãást
tedy nebude zbyteãnû vynakládat dal‰í finanãní prostfiedky na studii, respektuje v˘sledek
hlasování a parkovací dÛm v této oblasti nebude pfiipravovat,“ fiíká zástupce starosty Martin
Hudec (ODS).
ZÁMùR ZASTAVEN

Pujmanové
ANO: 81

prosincové anketû k parkovacímu domu
U DruÏstva Repo se 27 obãanÛ vyjádfiilo
pro jeho v˘stavbu a 42 naopak chtûlo zastavit
jeho pfiípravu.
„Po zvefiejnûní v˘sledkÛ nám v‰ak pfii‰lo
velké mnoÏství ohlasÛ, které naopak parkovací
dÛm na místû souãasné nepouÏívané kotelny
poÏadují,“ vysvûtluje Martin Hudec, proã
radnice Mâ Praha 4 pfiistoupila k zopakování
ankety. Hlasovat mÛÏete dvojím zpÛsobem

✃

Severní I
ANO: 53

NE: 25

Zde se jedná o moÏnosti zfiízení oploceného
hlídaného parkovi‰tû, aby mohla b˘t tato
plocha vyuÏívána jako bezpeãné parkovi‰tû.

Znojemská-Přímětická
ANO: 37
NE: 38
NE: 56

„V této lokalitû zaãali nûktefií lidé protestovat proti v˘stavbû, a to formou petiãních archÛ.

Opakování ankety
k parkovacímu domu U Družstva Repo

V

I kdyÏ jsme na vefiejném projednávání slíbili
zopakování ankety, po vyhodnocení obãanského negativního postoje jsme se rozhodli anketu
neopakovat. Jak uÏ jsme nûkolikrát vefiejnû deklarovali – tam, kde obyvatelé nestojí o hlídan˘ parkovací dÛm, ve kterém si pohodlnû
a bezpeãnû kdykoliv odstaví svÛj vÛz, ve‰keré
pfiípravy k jeho v˘stavbû zastavíme, respektive
je ani nezahájíme.“
ZÁMùR ZASTAVEN

V pfiípravû parkovacího domu se vzhledem
k v˘sledku ankety nebude pokraãovat.
ZÁMùR ZASTAVEN

Noc
s Andersenem

– buì prostfiednictvím hlasovacího kuponu
z ãasopisu TuãÀák, kter˘ do 31. kvûtna 2009
odevzdejte v kterékoli informaãní kanceláfii
Mâ Praha 4, na recepci u podatelen v Táborské nebo elektronicky. Na internetové stránce
www.praha4.cz v sekci „Doprava a parkování“ je také k dispozici anketní lístek,
kter˘ vyplníte a za‰lete na e-mailovou adresu: parkovacidomy@praha4.cz. Vyhodnocení ankety probûhne v prÛbûhu ãervna. (md)

Parkovací dům v ulici U Družstva Repo
V návrhu je podzemní
parkovací
dům na místě zdevastované kotelny
ve vnitrobloku, která je v havarijním
stavu.
Parkovací
místa by byla nabídnuta pouze rezidentům z okolních domů k prodeji jako družstevní
podíly. Součástí výstavby by byla
úprava vnitrobloku
s doplněním zeleně.

Souhlasíte s pokraãováním pfiípravy v˘stavby parkovacího domu v této lokalitû?

ANO

NE

Bydlím v ulici ..............................................................................................................................
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leto‰ním roce jiÏ podeváté uspofiádal
Klub dûtsk˘ch knihoven SKIP âR
k Mezinárodnímu dni pro dûtskou knihu
a na podporu dûtského ãtenáfiství pohádkovou „Noc s Andersenem“. Letos poprvé se
pfiipojila i ãást ÏákÛ z prvního stupnû na‰í
Z· Poláãkova. V prÛbûhu veãera probûhlo
i slavnostní pasování na‰ich nejmlad‰ích
ÏákÛ na ãtenáfie. Pasovat dûti pfii‰el
zástupce starosty Mâ Praha 4 Martin
Hudec. Dûti pfied ním sloÏily slib, poklekly
a po pfiednesení pasovací formule byly zástupcem místostarosty slavnostnû pasovány
na ãtenáfie. Na památku kaÏd˘ dostal pamûtní list, perníkovou medaili a první prÛkaz ãtenáfie. Pfied pÛlnocí se vydali v‰ichni
úãastníci noci na dobrodruÏnou stezku odvahy po ‰kole. Pak uÏ na dûti ãekaly jen
spací pytle a spoleãné noãní ãtení a vyprávûní pohádek. MGR. OLD¤I·KA VERBÍKOVÁ

V

www.praha4.cz
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VOLNÝ ČAS

Květnové programy 4-Volnočasové
Po březnu a dubnu, kdy je nejlepší zůstat za kamny, přichází máj, kdy podle pranostiky vyženeme kozy v háj.
Věříme však, že cestou za výlety do přírody naleznete také cestu do Kulturních center Novodvorská a Spořilov.
Koncerty
V pondûlí 11. kvûtna vystoupí na Novodvorské
IRISH DEW & hosté – skupina, která propojuje
prvky tradiãní irské muziky s rockovou hudbou a jin˘mi proudy world music, patfií jiÏ dlouhá léta ke
‰piãce tzv. keltské hudby. Její album „·ance“ lze
bezesporu oznaãit za jeden z nejzajímavûj‰íh hudebnícch projektÛ v této oblasti. Kapelník Václav
Vesel˘, spoluhráã Etc, Framus Five a jin˘ch legendárních formací zde pfiizval ke spolupráci fiadu v˘jimeãn˘ch hostÛ – Lenku Filipovou, Roberta
KfiesÈana, Zuzanu Stivínovou, senegalského hudebníka Lamina Koyatta a muzikanty z Etc, Druhé trávy a âechomoru.
Na koncertu v KC Novodvorská pokfití skupina
remaster legendárního alba Závist (1997).
Pfiedkapelou koncertu je spfiátelená formace
TALIESYN, která produkuje osobitou esenci world
music, folku, rocku, keltské hudby a jazzu a tûÏí
z bohaté tradice angloamerického písniãkáfiství
i ãeskomoravského folkloru. To v‰e za podpory
„tradiãních“ akustick˘ch nástrojÛ, jako jsou bouzouki, akustická kytara, mandolína, flétna, housle
a dal‰í, ale také elektrick˘ch kláves (hammondky,
fende piano) a hutné jazz-rockové rytmiky. V souãasné sestavû skupiny také úãinkují dva ústfiední
aktéfii ãeského zpracování velké hudební show The
Wall od Pink Floyd – klávesista Jifií NeuÏil a basista Filip Bene‰ovsk˘ (NefieÏ, Marie Rottrová).
Pro mnohé rozporuplná osobnost VLASTA
REDL, kter˘ je stále
oznaãován nejen jako moravsk˘ písniãkáfi, ale také
jako vala‰sk˘ rebel a o kterém kolují mnohdy vymy‰lené historky, je v první fiadû
citliv˘ muzikant, zpûvák,
textafi, skladatel a multiin-

strumentalista (hraje na kytaru, klávesy, piano, mandolínu, tamburínu a dal‰í nástroje). Vûfiíme, Ïe i 14.
kvûtna na Novodvorské opût ukáÏe svou jedineãnost
pro ãeskou hudební scénu, a to nejen v bezchybném
hudebním projevu, kter˘ v sobû spolu s hudební precizností skr˘vá cosi kfiehkého v jednou rockové
a jednou ve folkové písni, ale zároveÀ i nûco velice
osobního, co se nalézá v textech tohoto v‰estrannû
nadaného hudebníka.
Kvûten bude pro nûkteré rockové fanou‰ky
opût sváteãní. Do KC Novodvorská pfiijede legenda
HUDBA PRAHA. Kapelou pro‰la fiada osobností
ãeské hudební scény – David Koller (bicí), Jan Ivan
Wünsch (basa), Bohumil Zatloukal (kytara) a dal‰í.
V sále KC Novodvorská ji mÛÏete vidût a hlavnû
sly‰et 21. kvûtna, koncert zaãíná v 19.30 hodin.
21. kvûtna vás na Spofiilovû ãekají legendy dob
dfiívûj‰ích – zpûvaãka, jejíÏ jméno je ãasto vyslovováno spolu se jmény Milana Chladila a Karla Vlacha
– paní YVETTA SIMONOVÁ, kterou pfii jejím
recitálu slovem doprovodí hvûzda televizních
obrazovek hlasatelka SASKIA BURE·OVÁ.

Napucánkovi, Mlsná princezna a Sekerková polévka s názvem Tfii pohádky na dobr˘ den, které nám
zahraje divadlo Pohádka. ProtoÏe druh˘ den mají
v‰echny dûti svátek, je pro nû pfiipraveno DùTSKÉ
BALÓNKOVÉ ODPOLEDNE plné balónkÛ, hudby, kreslení na tváfi, v˘tvarn˘ch dílniãek a dûtsk˘ch
soutûÏí.
V sobotu 16. 5. se nejmen‰í diváci se sv˘m
doprovodem mÛÏou vypravit do KC Spofiilov na
loutkovou hru o hledání pfiátelství mezi zvífiátky
s názvem „Pohádka z medvûdí chaloupky“ Divadla
z PÛdy z Hradi‰tû na Jizerou.
(par)

Nenechte si ujít Dětské dny
Obecnû prospû‰ná spoleãnost 4-Volnoãasová
pofiádá v kvûtnu a ãervnu zajímavé akce nejen
pro dûti. Aktuální a podrobnûj‰í informace
o níÏe vypsan˘ch programech se dozvíte na
www.4-volnocasova.cz.
●

Dětem
První kvûtnovou nedûli uvedeme velk˘ písniãkov˘ pofiad Zemanova dfievûného divadla z Brna
s názvem „Hrajeme si s písniãkou“. Malí diváci se
budou moci aktivnû zúãastnit pfiedstavení. Druhou
kvûtnovou nedûli, na Svátek matek, se vypravíme
s divadlem Orfeus do cirkusu, a to s pohádkou nazvanou „Pojìte s námi do cirkusu“.
Tfietí kvûtnovou nedûli se na Novodvorské hraje
dnes jiÏ klasická pohádka bratfií âapkÛ „O panence,
která tence plakala“. Pfiíbûh jedné malé, ztracené
a ubohé panenky nám se sv˘mi loutkami pfievypráví divadlo Trakafi. A koneãnû poslední kvûtnovou
nedûli se malí i velcí diváci mÛÏou tû‰it na ãinoherní pohádkovou skládanku v˘pravn˘ch pohádek ãerpajících z klasick˘ch motivÛ – O veverce a ãervíku

●
●

●
●

●
●

●

●

30. 5. „Jarní pouÈ na Fidlovaãce“
(10–18 hod.) – pestr˘ program pro malé
i velké náv‰tûvníky
31. 5. Dûtsk˘ den v KC Novodvorská
1. 6. Akce k „Dûtskému dni“
v KC Novodvorská
1. 6. Den dûtí na Dobe‰ce
2. 6. Otevfiení dûtského hfii‰tû
na Pankrácké pláni
4. 6. Dûtsk˘ den pfied Arkádami Pankrác
5.–6. 6. Festival „Îiju stejnû jako Ty!“
– akce pro celou rodinu pod zá‰titou
zástupkynû starosty Ivany StaÀkové (ODS)
20. 6. „Praha 4 – místo pro Ïivot“
na Pankrácké pláni pod heslem
„Milujeme âtyfiku!“
22. 6. Slavnost slunovratu na Dobe‰ce

4-Volnočasová pořádá tábory pro děti
Obecně prospěšná společnost 4-Volnočasová pořádá během prázdninových měsíců dva letní tábory v rekreačním objektu Vápenka
v Horním Maršově, které jsou určené dětem od 7 do 15 let s trvalým bydlištěm v městské části Praha 4.

P

rvní turnus probûhne 6. aÏ 20. ãervence, druh˘
od 20. ãervence do 3. srpna. Podmínkou uskuteãnûní tábora je zaplnûná kapacita 69 míst alespoÀ
z 80 %! Pfiihlá‰ky zasílejte do 31. kvûtna 2009.

Pfiihlá‰ku vystfiihnûte a za‰lete ãi osobnû doruãte na
adresu:
4-Volnoãasová o. p. s.
Novodvorská 1013/151, 142 00 Praha 4

P¤EDBùÎNÁ P¤IHLÁ·KA:

Rekreace pro dûti 7–15 let – Vápenka

Informace o tábofie získáte na telefonních
ãíslech: 241 494 525, 241 494 540, paní Jifiina
Pilcová, nebo na emailu: pilcova@4-volnocasova.cz.

✄
Jméno a pfiíjmení dítûte:

Datum narození:

Bydli‰tû:
Jméno a pfiíjmení zákonného zástupce (rodiãe):
Telefon:
Pfiihla‰uji dítû v termínu od
V Praze dne:
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do
Podpis:

Rekreaãní objekt Vápenka.
www.praha4.cz

✄

Vystřihněte a složte
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Vystřihněte a složte
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REPREZENTAČNÍ PLES PRAHY 4

Starosta Pavel Horálek
slavnostnû
cel˘ veãer zahájil.

Vá‰nivé taneãnice
vzbuzovaly hfií‰né pfiedstavy...

Žofín v rytmu „Čtyřky“

Módní pfiehlídka se v pozdních
veãerních hodinách doãkala
zaslouÏeného aplausu.

Jedenáctý ročník reprezentačního plesu MČ Praha 4
a 4-Volnočasové, o.p.s. se tentokrát nesl ve stylu „film
a muzikál“ a v Paláci Žofín se opravdu bylo na co dívat.
V exkluzivním programu se střídala
zajímavá vystoupení a v doprovodných akcích
mohli například „hazardní“ hráči vyhrát zajímavé ceny. Více fotografií najdete na
www.praha4.cz/fotogalerie.

Mnoho hostÛ si spoleãnû se zpûváky
zanotovalo písnû ze slavného muzikálu
„Pomáda“.
Tanãilo se v plném nasazení...
Irsk˘ step patfiil
k vrcholÛm veãera...

Zpûvaãka Dasha (vpravo)
podala jako vÏdy
profesionální v˘kon.

Plesu se zúãastnili i radní Prahy 4 Martin Plí‰ek a senátorka Parlamentu âR Ludmila Müllerová s doprovodem.

...a nenechal v klidu
ani malé taneãnice.

Ruleta v „kovbojském“ kasinu byla v neustálém
obleÏení.
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Famózní ohÀostroj vzbudil pozornost i kolemjdoucích zahraniãních
turistÛ.
www.praha4.cz
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SC-90068/2

SC-81989/11

INZERCE

SC-81791/4

Ing. JAN MELŠ

SC-81741/9

SC-81805/9

ŘÁDKOVÁ INZERCE

SOUDNÍ ZNALEC A LICENCOVANÝ ODHADCE
CENY A ODHADY NEMOVITOSTÍ, PORUCHY STAVEB

SC-81785/9

tel: 603 253 938, fax: 244 466 040, mail: jan.mels@atlas.cz

SC-90305/1

SC-90276/3

SC-90223/3

J’lovsk‡ 426, Praha 4
Tel.: 241 493 617, 777 708 035, 777 708 034
www.balkap.wz.cz

SC-81792/9

V‰e v pfiízniv˘ch cenách vãetnû záruky
Rozpoãty a konzultace ZDARMA - Zaji‰tûní ostatních fiemesel

SC-81807/9

MALÍŘI, LAKÝRNÍCI, ÚKLID

SC-90170/2

SC-81336/6

SC-90311/1

SC-90220/3

MALOVÁNÍ OD 20 Kč/m2
BROUŠENÍ PARKET od 220 Kč/m2
Fa MILOSLAV JÁCHIM
• Malování a lakování • Nátěry oken a dveří • Štukování zdí •
• Práce i o so+ne • Vše kvalitně za rozumné ceny •

SC-90362/3

SC-90193/2

SC-90221/3

SC-90194/1

SC-81794/9

SC-90192/3

SC-81790/9

Tel.: 721 386 777

SC-81803/9

Koupím byt v Praze 2+kk
nebo 3+1. Platba hotově!

SC-81783/4

SC-90075/2

SC-80615/2

www.praha4.cz

SC-90389/2

SC-90394/1

Tel.: 272 734 264, Mobil: 607 719 394

SC-90382/1
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PEL-MEL

Hospic Štrasburk se představuje

Průzkumy veřejného mínění

Obejde se ČR
bez cizinců?

Vážení občané, dovolte, abych alespoň ve zkratce představil Občanské
sdružení Hospic Štrasburk. Vzniklo a bylo registrováno v roce 2004. Jeho
prvním humanitárním projektem byla výstavba Hospice Štrasburk
v Bohnické ulici č. 12/57 na Praze 8.

rÛzkumy vefiejného mínûní jsou moÏná dobr˘m ukazatelem nálad
voliãÛ, nemûly by se v‰ak
stát politikovou modlou.
Pro odpovûdného politika
by v‰ak mûly b˘t i varováním pfied roz‰ifiováním názorÛ a nálad voliãÛ, které mají xenofobní povahu. V dobû hospodáfiského rÛstu na‰e ekonomika potfiebovala pracovní síly ze zahraniãí. Dnes
v dobû krize jsou tito zahraniãní pracovníci ãasto první, ktefií jsou propou‰tûni. Z nedávného
prÛzkumu vefiejného mínûní vyplynulo, Ïe si
znaãná ãást vefiejnosti myslí, Ïe v âeské republice Ïije pfiíli‰ velké mnoÏství cizincÛ. Politici
by nemûli podlehnout nutkání vyjít vstfiíc tûmto náladám. ProtoÏe na‰e porodnost nezaruãuje
dostateãn˘ pfiírÛstek obyvatelstva, musíme pfiijmout my‰lenku, Ïe se na‰e zemû bez cizincÛ
neobejde. A kaÏdá nová kultura, s níÏ se setkáme, nás mÛÏe v nûãem obohatit. Pro Ïivot cizincÛ v âeské republice je zásadní, aby byli
schopni se dorozumût ãesky. Vefiejní ãinitelé by
tedy mûli pfiem˘‰let nad tím, jak je na‰e ‰kolství pfiipraveno na vzdûlávání dûtí cizincÛ, ãi
jak fungují nejrÛznûj‰í programy integrace
cizincÛ. Vzdûlání tûchto dûtí, jejich schopnost
dorozumût se ãesky a ochota jejich rodiãÛ
pfiijmout zvyklosti obvyklé ve stfiední Evropû
jsou jedinou zárukou jejich integrace.
DR. KAREL HURT (ODS),
ZASTUPITEL Mâ PRAHA 4

P

ento hospic byl uveden do provozu k 1. lednu
1998. Jeho kapacita je 25 lÛÏek ve 23 jednolÛÏkov˘ch pokojích a jeden pokoj je dvoulÛÏkov˘. V hospici se provádí paliativní – útû‰ná medicína, která je urãená pro nevyléãitelnû nemocné.
Hospic disponuje t˘mem odborn˘ch pracovníkÛ
vãetnû psychologa a knûze, ktefií jsou k disposici
jak nemocn˘m, tak jejich rodinám. Hospic
·trasburk je legislativnû nestátní zdravotnické
lÛÏkové zafiízení a ve zfiizovací listinû má
uvedenou péãi o terminální a preterminální stavy
onkologick˘ch nemocí. Prozatím se jedná
o jedin˘ lÛÏkov˘ hospic v Praze. Za celou dobu
ãinnosti od roku 1998 poskytl své sluÏby jiÏ
asi 2000 nemocn˘m pfii lÛÏkovém pobytu a asi
500 nemocn˘m v domácí péãi.
Mûstská ãást Praha 4 si ve svém programu
vyt˘ãila vybudování 30lÛÏkového hospice
v Praze 4, v ulici Malovická.Tento hospic by mûl
b˘t dokonãen a uveden do provozu v roce 2010.
Podle smlouvy s VZP bude 10 lÛÏek provozováno
v reÏimu onkologick˘ch nemocí a 20 lÛÏek v reÏimu neonkologick˘ch (interních a neurologick˘ch) nemocí. Podle smlouvy o smlouvû budoucí
bude tento hospic provozovat Obãanské sdruÏení
Hospic ·trasburk. Celková kapacita hospicov˘ch
lÛÏek bude tedy v hl. m. Praze 55, coÏ je optimální stav podle smûrnice SZO. Z hlediska profesionálního poskytovatele hospicov˘ch sluÏeb musím
ocenit úsilí Rady zastupitelstva Mâ Praha 4 o zaji‰tûní komplexních sluÏeb pro obãany Prahy 4.
Tím ale aktivity Obãanského sdruÏení Hospic

T

Pokračujeme v představování strážníků-okrskářů městské policie, kteří
působí na území městské části Praha 4.

Strážníci specialisté
– okrskáři

Jiří
Zelenka
Pavel
Sátra

O k r s e k č. 1 5
Telefonní záznamník: 261 192 622
je urãen pro pfiedávání podnûtÛ okrskáfii.
Záznamník neslouÏí k poskytnutí okamÏité pomoci. K tomu je urãena napfi. bezplatná linka
tísÀového volání 156.

·trasburk na území Mâ Praha 4 nekonãí.
Zúãastnilo se totiÏ v˘bûrového fiízení na provozování domova pro seniory na Roztylském námûstí
44 a protoÏe splnilo v‰echny poÏadavky vãetnû
registrace pro poskytování sociálních sluÏeb, toto
v˘bûrové fiízení vyhrálo. Pfiedpoklad je, Ïe zafiízení bude uvedeno do provozu na konci mûsíce
ãervna 2009. Jeho kapacita je 23 lÛÏek na jednoa dvoulÛÏkov˘ch pokojích s pln˘m sociálním
vybavením. Podle poÏadavku Mâ Praha 4 se
v tomto zafiízení poãítá s komplexní péãí o seniory pfiedev‰ím z Prahy 4 vãetnû lékafiské a zdravotnické péãe. Vûfiíme, Ïe se nám podafií splnit
v‰echny poÏadavky Mâ Praha 4 a zafiízení uvést
do provozu podle plánu. ZároveÀ se na Vás obracím s následující prosbou. Nemáme k disposici
poÏadovan˘ poãet odborn˘ch pracovníkÛ, a proto
potfiebujeme pfiijmout pfiedev‰ím peãovatelky,
o‰etfiovatelky a zdravotní sestry.
Pokud se mezi Vámi najde nûkdo, kdo by
mûl zájem pracovat v uvedeném zafiízení,
kontaktuje prosím Ing. Josefa Hellera, MBA,
na adrese: Hospic ·trasburk, Bohnická 12/57,
181 00 Praha 8 písemnû, faxem na 283 105 577
s odkazem na v˘‰e zmínûnou osobu, emailem na
hospic.strasburk@cmail.cz, tel.: 283 105 533
a 602 560 415. Pfiirozenû se téÏ ozvûte se sv˘mi
pfiípadn˘mi poÏadavky na pfiíjem, abychom co
nejvíce zkrátili dobu a sluÏby poskytovali co nejrychleji.
ING. JOSEF HELLER, MBA,
¤EDITEL HOSPICE ·TRASBURK

Zemřel hrdina
a zaãátku bfiezna zemfiel plukovník v. v. Petr Uruba (92),
nejstar‰í Ïijící bombardovací pilot 311. perutû
RAF. Po okupaci v roce 1939 ode‰el do Británie
a ve váleãném bûsnûní posléze pfieÏil ãtyfii roky
v nûmeckém zajetí. Po roce 1948 byl propu‰tûn
z ãs. armády a vystûhován z Prahy do rodné
Rusavy na KromûfiíÏsku. Zde pracoval jako dûlník aÏ do svého dÛchodu. Po návratu do Prahy
(jk)
bydlel v Praze 4-Krãi.

N

Mapa a hranice okrsku:
Zelená louka,
K Zelené louce, VídeÀská,
K Zelen˘m domkÛm, Krále Václava IV.

Diamantová svatba
19. dubna oslavili

Ronald
Dvořák

Kontaktní telefon 244 913 093 je na služebnu s nepřetržitou službou, která se
nachází na Kostelním náměstí 34.
E-mail: okrskari.p4@mppraha.cz

26 | TUČŇÁK

diamantovou svatbu
Václav a Marie Janečkovi
z Prahy 4.
K jejich společnému
životnímu jubileu
přejí vše nejlepší zastupitelé
městské části Praha 4.
www.praha4.cz
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SC-90343/1

SC-90275/4

SC-90397/1

SC-90399/1

SC-81679/33

SC-81162/7

SC-90120/44

SC-81770/9

INZERCE

SC-81939/34

SC-90227/2

SC-90364/13

SC-81462/8

SC-90289/5

SC-90290/2

www.ceskydomov.cz
www.praha4.cz
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EKOLOGIE
Pro velký zájem čtenářů
znovu otiskujeme
kompletní letošní rozpis
svozu nebezpečného odpadu.
Harmonogram mobilního sběru
nebezpečného odpadu na území
MČ Praha 4
Trasa A – 18. 3., 29. 4., 17. 6., 29. 7., 16. 9., 28. 10.
1.
2.
3.
4.
5.

kfiiÏovatka ul. âestmírova x Meãislavova
kfiiÏovatka ul. Jivenská x Adamovská
ul. DruÏstevní ochoz (u ã. 11)
ul. Baarova (u ‰koly)
kfiiÏovatka ulic
Na Záhonech x Mezipolí (u potravin)
6. Roztylské nám. (u ã. 33)
7. JiÏní nám.
8. ul. Hlavní (u pivnice U ¤ezníkÛ)

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.40–17.00
17.10–17.30
17.40–18.00
18.10–18.30
18.40–19.00

Trasa B – 19. 3., 30. 4., 18. 6., 30. 7., 17. 9., 29. 10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nedvûdovo nám. (u ‰koly)
kfiiÏ. ul. Na Klaudiánce x U Podol. hfibitova
kfiiÏovatka ul. Na Vrstvách x V Rovinách
kfiiÏovatka ulic Dvorecká x Jeremenkova
(parkovi‰tû)
kfiiÏ. ul. Milevská x Pujmanové
(parkovi‰tû u prodejny)
kfiiÏ. ul. Plamínkové x Dûkanská vinice II
kfiiÏ. ul. Za Zelenou li‰kou x SenoÏatská
ul. Jihlavská (parkovi‰tû u prodejny MED)

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

Trasa C – 9. 4., 20. 5., 9. 7., 19. 8., 8. 10., 18. 11.
1. kfiiÏovatka ul. Za Skalkou x Kovriginova
2. ul. Zelen˘ pruh (u prodejny Vaspro)
3. ul. Ke Krãi
(u Dominikánského dvora – Discont Plus)
4. kfiiÏovatka ul. Na Zemance x Na Usedlosti
5. kfiiÏovatka ul. Dolnokrãská x Na Staré vinici
6. kfiiÏovatka ul. Krãská x Tilschova
(u restaurace Pokrok)
7. kfiiÏovatka ul. U Krãské vodárny x U Habrovky
8. kfiiÏovatka ul. Hornokrãská x Rodvinovská
(u parãíku)

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

Trasa D – 9. 4., 21. 5., 9. 7., 20. 8., 8. 10., 19. 11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ul. Jitfiní (u ‰koly)
kfiiÏovatka ul. Havlovického x Vítovcova (u garáÏí)
kfiiÏovatka ul. Mikuleckého x Vostrého
ul. Novodvorská (parkovi‰tû u ã. 145 – Albert)
kfiiÏovatka ul. Na Vûtrovû x U Lesa
kfiiÏovatka ul. Vi‰Àová x Nad Havlem
ul. ·túrova (parkovi‰tû u Tempa – V ·tíhlách)
ul. Pasteurova (u potravin)

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

Trasa E – 20. 5., 19. 8., 18. 11.
1.
2.
3.
4.

Roztylské nám. (u ã. 33)
ul. Baarova (u ‰koly)
kfiiÏovatka ul. Na Vrstvách x V Rovinách
kfiiÏovatka ul. Krãská x Tilschova
(u restaurace Pokrok)
5. ul. ·túrova (parkovi‰tû u Tempa – V ·tíhlách)
6. ul. Jitfiní (u ‰koly)

8.00–8.20
8.40–9.00
9.30–9.50
10.10–10.30
10.50–11.10
11.30–11.50

Trasa F – 1. 4., 1. 7., 16. 9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

kfiiÏovatka ul. RuÏinovská x Pod Krãsk˘m lesem
ul. Pod Lysinami (u trafostanice)
kfiiÏovatka ul. Podolská x K Vysoké cestû
kfiiÏovatka ul. Hudeãkova x Kubi‰tova
(parkovi‰tû)
kfiiÏovatka ul. Ohradní x Michelská
kfiiÏovatka ul. Na Veselí x Soudní
ul. Îateck˘ch
kfiiÏovatka ul. Podolská x Nedvûdovo námûstí

28 | TUČŇÁK

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

MČ Praha 4 – velkoobjemové kontejnery
KVĚTEN 2009

MČ Praha 4 – velkoobjemové kontejnery
ČERVEN 2009

Stanovi‰tû

Stanovi‰tû

Zavezení dne

Jivenská x Adamovská
Ctiradova x Meãislavova
Zálesí x Sulická
Halasova x U StrÏe
Mezivr‰í x Nad ·álkovnou
Pod Terebkou x Petra Rezka
Pekárenská – pod svahem
Nad Pískovnou x Pfiechodní
K V˘zkumn˘m ústavÛm
Vavfienova
U Pern‰tejnsk˘ch x DruÏstevní
Marie Cibulkové x U Jedliãkova ústavu
Na Lysinách
Zapadlá x Zelen˘ pruh
Jeremenkova x Sitteho
Valtínovská x Hornokrãská
Pod Dûkankou x Nad Spádem
Vrbova (u garáÏí)
Pod Dálnicí ã. 1
DruÏstevní ochoz x Zdafiilá
V Zálomu x Na Jezerce
Murga‰ova
Zelen˘ pruh x Za pruhy (u parkovi‰tû)
Lopatecká x Doudova
Michelská x U Michel. ml˘na
Îilinská
Kotorská (u jeslí)
Pod Vi‰Àovkou
Zachova x Nad Svahem
Korandova x Havlovického
Boleslavova x BoÏetûchova
Herálecká I x Pacovská
Nad Lesním div. x Nûmãická
Pod Krã. lesem x V Jehliãí
U Habrovky x U Krã. vodárny
Vzdu‰ná x Na Rovinách
Na Vrstvách x Pod Pekafikou
Podolská x K Vysoké cestû
Plamínkové (u Z· nebo u polikl.)
Jiskrova x Na Mlejnku
Na Kvûtnici x Pod Sokolovnou
Klánova x U Vodotoku
Kamenitá
Branická x K Ry‰ánce
Jílovská (u Alberta)
SdruÏení x Nad Studánkou
Pod Vr‰ovickou vodárnou III
Baarova x Telãská
Horáãkova x Bartákova
Sinkulova x Na Klikovce
Na Zlatnici x Na Podkovce
V Hodkoviãkách x Jitfiní
Pod Jalov˘m dvorem
Doudlebská
Nad Havlem x U Krã. nádraÏí
Bítovská
PsohlavcÛ x Vûkova
Podolská x U Kublova
Sládkoviãova
Na Lí‰e x Na Novinû
Jihlavská (proti garáÏím)
Luke‰ova x Bohrova
Fillova x Rabasova
Mirotická x âimelická
RuÏinovská x Kukuãínova
Jihozápadní V x JiÏní IX
Na Chodovxci (u sep. nádob)
JiÏní XVI
Choceradská x Senohrabská
Severov˘chodní IV x Severní IV
Viktorinova
Ohradní x Na Kfiivinû
Podolská x Nedvûdovo nám.

4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
25
25
25
25
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
28
28
28
28

Zavezení dne

Jivenská x Adamovská
Ctiradova x Meãislavova
Zálesí x Sulická
Mezivr‰í x Nad ·álkovnou
Pod Terebkou x Petra Rezka
Pekárenská – pod svahem
Nad Pískovnou x Pfiechodní
Vavfienova
Halasova x U StrÏe
K V˘zkumn˘m ústavÛm
Pod Dûkankou x Nad Spádem
Zelen˘ pruh x Za pruhy (u parkovi‰tû)
Mikulá‰e z Husi
Na Lysinách
Zapadlá x Zelen˘ pruh
Jeremenkova x Sitteho
U Pern‰tejnsk˘ch x DruÏstevní
Valtínovská x Hornokrãská
Pod Vi‰Àovkou
Pod Dálnicí ã. 1
Lopatecká x Doudova
Na Vrstvách x Pod Pekafikou
Vrbova (u garáÏí)
DruÏstevní ochoz x Zdafiilá
V Zálomu x Na Jezerce
Murga‰ova
Zachova x Nad Svahem
Korandova x Havlovického
Michelská x U Michel. ml˘na
Îilinská
Kotorská (u jeslí)
Herálecká I x Pacovská
Nad Lesním div. x Nûmãická
Boleslavova x BoÏetûchova
Pod Krã. lesem x V Jehliãí
U Habrovky x U Krã. vodárny
Podolská x K Vysoké cestû
Vzdu‰ná x Na Rovinách
Plamínkové (u Z· nebo u polikl.)
Jiskrova x Na Mlejnku
Podolská x U Kublova
Klánova x U Vodotoku
Kamenitá
Branická x K Ry‰ánce
Jílovská (u Údolní)
Na Kvûtnici x Pod Sokolovnou
SdruÏení x Nad Studánkou
Horáãkova x Bartákova
Sinkulova x Na Klikovce
Pod Vr‰ovickou vodárnou III
Baarova x Telãská
Luke‰ova x Bohrova
RuÏinovská x Kukuãínova
Na Zlatnici x Na Podkovce
V Hodkoviãkách x Jitfiní
Pod Jalov˘m dvorem
Doudlebská
Bítovská
PsohlavcÛ x Vûkova
Sládkoviãova
Fillova x Rabasova
Na Lí‰e x Na Novinû
Jihlavská (proti garáÏím)
Jihozápadní V x JiÏní IX
Na Chodovxci (u sep. nádob)
Nad Havlem x U Krã. nádraÏí
Mirotická x âimelická
JiÏní XVI
Choceradská x Senohrabská
Severov˘chodní IV x Severní IV
Viktorinova
Ohradní x Na Kfiivinû
Podolská x Nedvûdovo nám.

1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
8
8
8
8
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
15
15
15
15
16
16
16
16
17
17
17
17
18
18
18
18
22
22
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
25
25
25
25
29
29
29
29
30
30
30
30
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INZERCE
SC-90299/1

BUSHIDOKAI – PRAHA
SC-90213/6

MODERNÍ JU-JITSU / JUDO / SEBEOBRANA / FIGHTING / KARATE

NÁBOR NOV¯CH âLENÒ
ZAâÁTEK TRÉNINKÒ
dûti (5–10 let) – stfieda od 16.15 do 17.45 hod.
dorost (10–15) – po a ãt od 16.30 do 18 hod., dospûlí – po a ãt od 18 do 20 hod.

SC-81760/9

SC-81731/9

Mezinárodní semináfie, závody celosvûtovû uznávané zkou‰ky aj.
TJ SOKOL PRAHA KRâ / Za Obecním úfiadem 7, Praha 4
Kontakt: prof. Joachim Spiegler, 6. dan Ju-Jitsu, tel.: 603 722 599
www.ju-jitsu.cz
SC-81958/10

www.praha4.cz
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RŮZNÉ

Vítání občánků

Obãánky vítala ãlenka Zastupitelstva Mâ
Praha 4 Alice Smetánková (ODS). Podûkování
patfií Stfiední odborné ‰kole sluÏeb pod vedením paní uãitelky Mûfiínské a M· Hudeãkova
za pfiíjemné vystoupení dûtí.

DOPISY
VáÏení,
bydlím na Spofiilovû v Choceradské ulici. Na‰e
druÏstvo vlastníkÛ ãítá 108 bytÛ. V‰echny tyto
byty jsou buì úplnû, nebo ãásteãnû orientovány
na jiÏní stranu k Malovické ulici a na objekty
b˘valé ‰kolky. I v TuãÀáku jste se jiÏ zmiÀovali
o pfiestavbû objektÛ b˘valé ‰kolky na hospic.
Pravdûpodobnû nás ãekají kru‰né chvíle, protoÏe
podle informací v tisku budou souãasné 3 jednopatrové pavilony zbourány a místo nich vyroste
dvoupatrov˘ objekt s pfiíslu‰n˘m parkovi‰tûm.
BohuÏel, práce jiÏ zaãaly pokácením pfiibliÏnû 20, moÏná 30 okrasn˘ch stromÛ (ãásteãnû
ovocn˘ch) v zahradû objektu. HospicÛ asi nebude
v Praze nikdy dost, ale v souãasné krizi se ‰kolkami a s jeslemi je velká ‰koda likvidovat krásn˘
‰kolkov˘ objekt, ve kterém trávila svá pfied‰kolní
léta spousta SpofiilovákÛ dne‰ní stfiední generace.
(red. zkráceno)
Magdalena Lípová

● První vítání obãánkÛ se konalo v úter˘

7. dubna. Pfiivítáni byli tito obãánkové
Mâ Praha 4: Lucie Kroupová, Anna
Cidoráková, Tereza Kvá‰ová, Michaela
KaÀkovská, Julie Frída Váchová, Denis
Vanûãek, Tomá‰ Vobora, Alice Vokrouhlíková,
Zuzana Uchytilová, Klára ·imanová, Daniel
Uriãa, Matûj Wdowka, Natálie a Adéla
Smitkovi, Jifií Beran, David Budil, ·imon
Burian a Magdaléna âeská.
● Druhé vítání obãánkÛ se uskuteãnilo ve
ãtvrtek 9. dubna. Pfiivítáni byli: Robert
Ferenc, Michaela Fr˘zová, Franti‰ek Galík,
Kry‰tof Gebert, Julie Greif, Jakub âern˘,
Magdalena Herdová, Richard Hlavsa, Eli‰ka
Hovorková, Nela Hradilová, Matûj Hrudník, Prokop HÛla, Viktor Husák, Adéla
Chovancová, Eli‰ka Chudlíková, Dominik
Ingr, Luká‰ Jano‰tík, David Barták, Dominik JavÛrek, Marie Anna Jechová, Jakub
Jelínek, Anna Jeriová, Matûj Ka‰ík, Karolína
Kleindienstová, Daniel Klouda, Jan Kneissl,
Filip Koláfi a Matûj Kopeck˘.
LUCIE ¤E¤ÁBKOVÁ,
ODDùLENÍ PR A VOLNOâASOV¯CH AKTIVIT

Festival Zelený den
a sobotní odpoledne (13–19 hod.) 16. 5.
pfiipravilo obãanské sdruÏení Agora CE ve
spolupráci s Mâ Praha 4 festival „Zelen˘
den“. V Central parku Pankrác na Kavãích horách se dozvíte, jak odlehãit zátûÏi, kterou
Zemi kaÏd˘ den nakládáme. Odborníci vám
poradí co s vysok˘mi úãty za energie, kam
s odpady, nebo jak si vybrat v obchodû v˘robek, kter˘ co nejménû zatûÏuje Ïivotní prostfiedí. Mâ Praha 4 zde obãanÛm pfiedstaví projekt
„âistá Praha 4“. Odpoledne vám zpfiíjemní vystoupení M. Kubi‰ové a skupin Tribaltown
a CCTVALLSTAR. Pfiipraveny budou v˘tvarné dílny, hry a soutûÏe pro nejmen‰í. Uvidíte
ukázky v˘cviku slepeck˘ch psÛ, prohlédnete si
elektromobil ãi vyzkou‰íte elektrokolo, pobaví
vás Ïongléfii a provazochodci, ktefií vás také
nauãí nûkteré z trikÛ. Dal‰í informace na
www.agora-ce.cz.
(vã)
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VáÏená paní,
stavby obãanské vybavenosti – jako jsou jesle
v Malovické ãi objekt v Choceradské – stavûla
vûzeÀská sluÏba a jsou ve velmi ‰patném technickém stavu. Choceradská je v havarijním stavu
pfiipravená k demolici – doporuãuji se z ulice
podívat na tento objekt, jehoÏ fasáda je v úrovni
tfietího patra vyboãená. V domû jsem se byl
i podívat a mohu konstatovat, Ïe nosná konstrukce je naru‰ená. S objektem v Malovické je to
podobné, napfiíklad chybí podsypy u podlah, takÏe je pod podlahou znaãn˘ prostor a hrozí prolomení. Vlastní rekonstrukce by stála mnohem více
financí neÏ zbourání a postavení nové budovy.
Ohlednû kapacity ‰kolek: patfiíme k nûkolika
málo mûstsk˘m ãástem nemajícím s tímto v˘razn˘ problém. Letos navíc pfiipravujeme dal‰ích
5 tfiíd, které v záfií otevfieme. Musíme si ale
kapacitu na‰ich ‰kolek chránit tím, Ïe jiÏ nepovolujeme pfiijímat dûti z jin˘ch mûstsk˘ch ãástí.
S úctou
PAVEL HORÁLEK, STAROSTA
VáÏen˘ pane ‰éfredaktore,
jsme bytové druÏstvo v Ohradní ulici. Byli
jsme nuceni z vlastních finanãních prostfiedkÛ, po
milostivû udûleném souhlasu OÎPADu, nechat si
namalovat za nemalou finanãní ãástku Ïlutou
ãáru u stání kontejnerÛ na smûsn˘ odpad.
DÛvod? Parkující auta a tím znemoÏnûní
vyprázdnûní kontejnerÛ v den odvozu odpadkÛ.

Jaká si myslíte, Ïe je skuteãnost? Auta nám
parkují na Ïluté ãáfie – protoÏe tam najdou místo
vÏdy, odpadky jiÏ nûkolikrát nebyly tudíÏ odvezeny a kontejnery zÛstaly plné, ãímÏ se do dal‰ího
odvozu válelo spousta odpadu kolem. A to nás
stojí jeden kontejner t˘dnû 500 Kã, aÈ je vyprázdnûn ãi ne. Proã vám to ale pí‰i? ProtoÏe
jsme nûkolikrát urgovali na MP, aby tato místa
byla ãastûji kontrolována, aby fiidiãi zde svévolnû
parkující byli pfii opûtovném stejném pfiestupku
citelnûji sankcionováni, v˘sledek – nic se nestalo.
Funguje to tak, Ïe kdyÏ si nûkdo v‰imne tam
zaparkovaného auta a chce se mu zavolat na MP,
tak se mu dostane pfiíslibu, Ïe tam „nûkoho
po‰lou“. A to nemluvím o parkování ne vedle, ale
pfiímo na pfiechodech (red. zkráceno)
Jan KaÀák
VáÏen˘ pane KaÀáku,
na základû va‰eho poÏadavku ze dne 11. 2.
2009 provádûli stráÏníci z O¤ MP Praha 4
v uvedené lokalitû zv˘‰enou hlídkovou ãinnost,
zejména se zamûfiením na nedovolené parkování
vozidel pfied kontejnerov˘m stáním, vjíÏdûní
vozidel na stezku pro chodce v ulici Nad Farou,
vjíÏdûní vozidel na travnaté plochy a podobnû.
V období od 25. 2. do 9. 3. 2009 bylo na místû
provedeno celkem 28 kontrol v rozdíln˘ch ãasech
ve snaze co nelépe zmapovat vámi uvádûnou
problematiku. Pfii tûchto kontrolách bylo zji‰tûno
jedno pfiestupkové jednání.
Na základû va‰eho poÏadavku byl dne 10. 3.
2009 podán návrh na Odbor Ïivotního prostfiedí
a dopravy ÚMâ Praha 4 ke zváÏení osazení
technické zábrany k zamezení vjezdu vozidel na
stezku pro chodce v ulici Nad Farou. Vámi
uvádûnou problematiku v dané lokalitû bude
i nadále v rámci bûÏné hlídkové ãinnosti kontrolovat a zji‰tûné zákonné poru‰ení fie‰it pfiíslu‰ná
stráÏnice-okrskáfika, která se s vámi na místû
osobnû kontaktovala. V pfiípadû, Ïe zjistíte dal‰í
závadné jednání, mÛÏete celou záleÏitost oznámit
na e-mailovou adresu okrskari.p4@mppraha.cz,
nebo na tel. ã. 261 192 622, kde je i záznamové
zafiízení a informace bude okrskáfii neprodlenû
pfiedána. SvÛj podnût také mÛÏete pfiedat na
operaãní stfiedisko O¤ MP Praha 4 na tel.:
261 192 311, 261 192 625, nebo na tísÀovou
linku MP 156.
S pozdravem
MGR. RENÉ ·T¯BR,
¤EDITEL OBVODNÍ ¤EDITELSTVÍ MP PRAHA 4

Výlety Klubu seniorů Praha
Výlet placený předem je 15. 5. do Litomyšle, pro členy klubu za 350 Kč, pro
nečleny je každý předem placený výlet vždy o 30 Kč dražší.
pátek 22. 5. pojedeme v 9.26 hod. do
Srbska z Hlavního nádraÏí a pak se vydáme pû‰ky do Svatého Jana.
Poslední v˘let placen˘ pfiedem pfied prázdninami je do KromûfiíÏe, a to 12. 6. za 500 Kã pro
ãleny. 19. 6. Pojedeme do Jílového autobusem
z Budûjovické v 8.30 a pak se vydáme do
Davle pû‰ky. Dal‰í v˘let je do Ch˘‰e a Beãova
nad Teplou, kter˘ se koná 2. 10. Na v˘lety

V

placené pfiedem se mÛÏete pfiihlásit v Klubu
v Branické 43/55 vÏdy ve stfiedu od 14 do 15
hodin. NejbliÏ‰í stanice poblíÏ Klubu je U Staré
po‰ty v Braníku, bus 192, 196, 197, 198 a 199.
Vzhledem k tomu, Ïe se klub od poloviny
ãervna do zaãátku záfií nekoná, lze v˘let do
Ch˘‰e uhradit jiÏ v ãervnu, abychom staãili obsadit autobus.
(mili)
www.praha4.cz
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DIVADLA – KVĚTEN

Branická 411/63, 147 00 Praha 4-Braník,
Fax: +420 244 462 813
POKLADNA DIV. + TEL. REZERVACE:
PO–âT 15–18 hod. – Tel.: +420 244 462 779
HROMADNÉ OBJEDNÁVKY:
PO–âT 10–14 hod. a PÁ 8–12
FAX: +420 244 462 813
V obou pfiípadech uvádûjte tel. spojení!
www.branickedivadlo.cz
MoÏnost objednávek pfies internet

DIVADLO DOBE·KA
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 DOBE·KA:
kurzy • zábava • relaxace
www.divadlodobeska.cz/studio
4. po 19.00 Konzervatoř Jaroslava Ježka
– absolventský koncert
Karolíny Šteflové
5. út 19.30 Jiří Hubač – Generálka aneb
zpívej, abys nemusel brečet
– Divadlo Rity Jasinské
6. st 19.30 Filmový klub – El paso
7. út 18.00 Radka Ciglerová – Místa – vernisáž
11. po 19.00 Jitřní Paní – ZUŠ Modřany
12. út 19.00 Přednáška o architektuře Davida
Vávry – Cork... nebo něco jiného,
sledujte reklamní plochy
13. st 19.00 Milan Šteindler uvádí...
– přednáška s promítáním
14. čt 20.00 Garage – koncert
15. pá 19.30 Na Stojáka – stand up komedy
show – divadelní představení
16. so 19.00 Boduf Songs (UK, Kranky)
To Kill a Petty Bourgeoisie (USA,
Kranky) – koncert
18. po 19.30 Besídka 2009
– tradiční představení divadla Sklep
19. út 19.30 Besídka 2009
20. st 19.30 Výběr z Besídek – sklizeň nejlepších
plodů posledních let.
21. čt 19.30 Mlýny – divadlo Sklep
22. pá 19.30 Na Stojáka – stand up komedy
show – divadelní představení
24. ne 20.00 Konzervatoř Jaroslava Ježka
– Absolventský koncert Tomáše
Demčáka a Jiřího Výborného
25. po 18.00 Kesaj Čhave – koncert
26. út 19.30 Opera o Landeborkovi – hanácká
zpěvohra z poloviny 18. století
27. st 19.30 Filmový klub – Valčík s Bašírem
29. pá 18.00 Hluboké nedorozumění – koncert
tramp-folkové kapely + křest CD
30. so 18.00 Kateřina Štenclová – vernisáž
+ František Kop Quartet
– vernisáž + koncert

Na Jezerce 1451, 140 00 Praha 4-Nusle
Tel.: 261 224 832 • GSM: 736 623 965
E-mail: kristian.jezerka@quick.cz
www.divadlonajezerce.cz
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MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
ŽENITBA
ŽENITBA
SKLENKA SHERRY
NA DOTEK
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
MANDRAGORA
ŽENITBA
LÁSKY PANÍ KATTY
PETROLEJOVÉ LAMPY
TAKOVÝ ŽERTÍK
LÁSKY PANÍ KATTY
NA DOTEK
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
MANDRAGORA
ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ

www.praha4.cz

4. po 19.00
5. út 19.00
6. st 19.00
11. po19.00

Na Dobe‰ce vystoupí 25. kvûtna originální hudební skupina –
slovensk˘ dûtsk˘ soubor KESAJ âHAVE. Hrající, tanãící a zpívající
malí a mladí Romové, dûti Ivana Akimova, kter˘ je spoleãnû se svou
Ïenou Helenou úspû‰nû vede Ïivotem uÏ fiadu let, se zastaví v Praze
na zpáteãní cestû ze ‰ÀÛry koncertÛ v Dánsku. Je to právû jejich
zásluhou, Ïe se dûti jiÏ nemohou doãkat, kdy pro nû do osad pod
Tatrami pan Akimov pfiijede, aby je shromáÏdil na betonové podlaze
v úzké chodbû jednoho domku v KeÏmarku, kde se témûfi dennû v‰ichni scházejí ke spoleãnému nacviãování vystoupení... Foto: Dobe‰ka

12. út 19.00
13. st 19.00
14. čt 19.00
15. pá 19.00
17. ne 19.00
18. po19.00
19. út 19.00
20. st 19.00
21. čt 19.00
25. po19.00

KOMORNÍ FIDLOVAâKA
Kfiesomyslova 625, Praha 4
Pokladna tel.: 241 404 040
Obchodní oddûlení
Tel.: 261 215 722
Tel./fax: 261 215 721
E-mail: fidlovacka@fidlovacka.cz
www.fidlovacka.cz
3. ne 18.00 HOSTINEC U KAMENNÉHO
STOLU – vyprodáno
4. po 10.30 HOSTINEC U KAMENNÉHO
STOLU
5. út 19.30 BLBOUN
6. st 19.30 HABAĎÚRA
7. čt 19.30 ZÁHADA
8. pá 19.30 ŠUMAŘ NA STŘEŠE
11. po 10.30 BALADA PRO BANDITU
12. út 19.30 TŘI SESTRY
13. st 19.30 POSLEDNÍ DOUTNÍK
14. čt 19.30 HÁDEJ, KDO PŘIJDE...
15. pá 19.30 A JE TO V PYTLI!
16. so 15.00 HOSTINEC U KAMENNÉHO
STOLU
18. po 10.30 HOSTINEC U KAMENNÉHO
STOLU
19.30 JULIE, TY JSI KOUZELNÁ
– vyprodáno
19. út 19.30 NOC BLÁZNŮ
20. st 19.30 ZÁHADA
21. čt 19.30 FUNNY GIRL
22. pá 19.30 TŘI SESTRY
23. so 15.00 FUNNY GIRL
24. ne 15.00 LUCERNA
25. po 10.30 LUCERNA
26. út 19.30 NERUŠIT, PROSÍM
27. st 19.30 ČAJ U KRÁLOVNY
28. čt 19.30 FUNNY GIRL
29. pá 19.30 A JE TO V PYTLI!
31. ne 15.00 DIVOTVORNÝ HRNEC

www.nasepraha4.cz

26. út 19.00
27. st 19.00

Boleslavova 13, Praha 4, 140 00
Rezervace vstupenek
1 hod. pfied pfiedstavením – pfiím˘ tel.: 241 404 268
Pokladna pro obû scény tel.: 241 404 040
Obchodní oddûlení tel./fax: 261 215 721, tel.: 261 215 722
E-mail: fidlovacka@fidlovacka.cz
www.fidlovacka.cz
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31. ne 19.00
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MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
MILÁČCI A MILODARY
NEVYLÉČITELNÍ
MILÁČCI A MILODARY
ŽENA V ČERNÉM
ROK MAGICKÉHO MYŠLENÍ
– veřejná generálka
NEVYLÉČITELNÍ
ROK MAGICKÉHO MYŠLENÍ
– premiéra
ROK MAGICKÉHO MYŠLENÍ
NEJLEPŠÍ KAMARÁDKY
MOTÝLI
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
VENUŠE NOSÍ XXL

www.sue-ryder.cz

GALERIE:

VÝSTAVA OBRAZŮ PETRA PICHLA

4. po 15.00 BRANICKÉ DUO – Využijte možnosti
poslechu lidové hudby a tance v nekuřácké
restauraci Domova.
5. út 17.30 FLÉTNOVÝ KONCERT – Z CYKLU
KONZERVATOŘ JAROSLAVA JEŽKA
PŘEDSTAVUJE
6. st 17.00 BRETAŇ A NORMANDIE – Přednáška
RNDr. J. Hofmanna s obrazovou projekcí.
12. út 17.30 KYTAROVÝ RECITÁL – Koncert
13. st 15.00 DĚJINY MLADOBOLESLAVSKÉHO
MUZEA – Přednášku Kroužku přátel
Mladoboleslavska povede historik PhDr.
L. Beneš, ředitel Muzea Mladoboleslavska.

DEN NA ZKOUŠKU – komedie
KLÍČE NA NEDĚLI – komedie
ČOCHTAN VYPRAVUJE
DNES HRAJEME CYRANA – komedie
II. PREMIÉRA
1 + 1 = 3 – konverzační komedie
JOSEF DVOŘÁK – ZADÁNO
VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ
TEČE VODA – komedie
VRÁTÍŠ SE KE MNĚ PO KOLENOU
– bláznivá komedie
PŘÍLIŠ DRAHÁ MATHILDA
– detektivní tragikomedie
BLÁZINEC V PRVNÍM POSCHODÍ
– veselohra na způsob vídeňské frašky
JAKO THELMA A LOUISE
– tragikomedie
SMÍŠENÉ (PO)CITY – komedie
S TVOJÍ DCEROU NE
– situační komedie
LÁSKA, SEX A ŽÁRLIVOST
– komedie
OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ – komedie
NA KUS ŘEČI S M. DONUTILEM
A JEHO HOSTEM
– omezený počet představení
PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME
– komedie
JIŘÍ KRAMPOL A JEHO PŘÁTELÉ
– nový zábavný pořad J. Krampola
s hosty: G. Goldová, R. Uzel.
ZDRAVÝ NEMOCNÝ – komedie

B R A N I C K É D I VA D L O N A B Í Z Í :
NETRADIČNÍ ABONMÁ, které neomezí Váš výběr
programový ani časový. Za pouhých 1 000,- Kč získáte 12
poukázek na poloviční slevu, 12 vstupenek na kterýkoliv
program pořádaný BD. DÁRKOVÉ KARTY: 6 poukázek
na volnou vstupenku do BD (1 800,- Kč) • POLOVIČNÍ
SLEVY: PRO DĚTI, STUDENTY A DŮCHODCE (OMEZENÝ
POČET VSTUPENEK NA JEDNOTLIVÁ PŘEDSTAVENÍ).

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

14. čt 17.00 PANKRÁC A KRČ – Přednáška
15. pá 16.00 KOMORNÍ KONCERT profesorů Marie
Wiesnerové a Jana Štěpána a jejich
žáků Jana Lesky, Štěpánky Lustové,
Jana Drbohlava a Libora Vanya
20. st 17.00 VEČER MEXICKÉ KUCHYNĚ
21. čt 17.00 JÍLOVÉ U PRAHY – Přednáška
23. so 15.00 O PRINCI LENOCHOVI – Pohádku pro
rodiče s dětmi od 5 let představí členové
Divadla v okovech.
25. po 15.00 BRANICKÉ DUO
28. čt 17.00 STAROBYLÉ ČÍNSKÉ CVIČENÍ
„Osm drahocenných kusů brokátu“
Přednášku s ukázkou cvičení povede
léčitelka a terapeutka Eva Marie Šámalová.

Výtěžek z veškerých akcí je určen na podporu Domova Sue Ryder, o. p. s., který poskytuje
sociální služby seniorům v obtížné zdravotní či sociální situaci.
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