**TU‰ĹçK-0708-pa20 20.6.2014 11:47 Str‡nka 1

ČERVENEC–SRPEN 2014
ROČNÍK XXIV

Kinobus vám zpříjemní léto!
18.–21.8.
Park Družby, Pankrác
25.–28. 8.
Novodvorská Plaza
Vstup
zdarma
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Mezinárodní den dětí v KC Novodvorská se vydařil!
M A G A Z Í N 1 3 7 T I S Í C O B Y VAT E L
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4
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slovostarosty
Rád bych vám v předprázdninové atmosféře
připomněl některé aktivity, které jsou v naší
městské části spojeny s letošním létem.
Pokračuje Běžecká škola Prahy 4 a stále ještě
přijímá nové zájemce o běhání s trenérem.
Podpořili jsme grantem Multi Dance Camp,
příměstský tábor, kde si vaše děti o prázdninách
mohou užít spoustu zábavy s novými kamarády,
vyzkoušet různé taneční styly, zúčastnit se
výuky herectví nebo fotbalu a kromě toho si užít
i táboráky, bojovky, kick box a zkusit práci ve
výtvarné dílně.

Vážení čtenáři,
vážení spoluobčané,
čekají nás dva krásné letní měsíce, které většinou
každý z nás využije k odpočinku, cestám k moři
nebo za poznáním jiných zemí, jiných kultur,
navazování nových kontaktů a často i nových
přátelství.

Příjemným obohacením letní kulturní nabídky
v Praze 4 bude určitě letní kino v Parku Družby
a u obchodního centra Novodvorská Plaza.
Promítat se bude ve druhé polovině srpna od
pondělí do čtvrtka, každý den jiný film. Kinobus
Dopravního podniku hlavního města Prahy bude
od 18. do 21. srpna v Parku Družby a v následujícím týdnu u obchodního centra na Novodvorské. Samozřejmě po celé prázdniny budou pro
veřejnost, děti i dospělé, otevřená sportovní
hřiště u základních škol.

Zábavné odpoledne v Kulturním centru Novodvorská je 31. srpna určeno pro prvňáčky, děti
a jejich rodiče.
Rád bych vás pozval i na Cyklomaraton Prahy 4,
což je zbrusu nový závod ze série cyklomaratonů, který se pojede 13. září poprvé u nás
v Michelském lese. Součástí bude také AVON
jízda na podporu boje proti rakovině prsu. Volně
navazuje na tradici AVON pochodů, tentokrát se
ale pojede na kolech. Trasy jsou vhodné i pro
maminky s dětmi. Výtěžek ze startovného bude
věnován na podporu žen s rakovinou prsu.
Závěrem mi dovolte, abych vám popřál krásné
léto, hezké počasí, ať ho využijete k cestování,
sbírání hub na chalupě, sportování nebo koupání
a slunění u vody. Dětem přeji hezké prázdniny
a dospělým klidnou dovolenou.
Pavel Caldr,
starosta městské části Praha 4

Na konci prázdnin se s některými z vás určitě
sejdeme na naší akci Hurá do školy, což je vítání
nového školního roku s Michalem Nesvadbou.

Obsah
4

Praha 4 vyhazuje postižené děti na ulici! Podobně znějící
novinové titulky se objevily v některých médiích na konci
loňského roku. Že to byl od začátku žurnalistický nesmysl
nezakládající se na pravdě a proč vůbec k této situaci došlo,
objasňuje v rozhovoru zástupkyně starosty Ivana Staňková.
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Vedení radnice chce zachovat a ochránit všechny významné zelené plochy na svém území. Bude proto požadovat, aby hlavní město Praha zajistilo v Metropolitním
plánu důslednou ochranu a nezastavitelnost všech parků,
tedy včetně těch, které jsou součástí zastavitelných lokalit, tj. lokálních a místních parků. Důležitou pomůckou
pro zastupitele a radní je mezinárodní program zvyšování
kvality veřejné správy, který se u nás ujal pod názvem
místní Agenda 21. Co obsahuje?
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V srpnu městská část Praha 4 hostí mistrovství České
republiky ve stromolezení a národní arboristickou
konferenci Strom pro život – život pro strom.
Jak Tučňák již informoval, na www.uppraha.cz
a www.iprpraha.cz/metropolitniplan je zveřejněna první
část konceptu odůvodnění Metropolitního plánu. Mezi
veřejností se tím zahájila diskuse o podobě a obsahu
tohoto důležitého dokumentu.
Zastupitelé hlavního města Prahy schválili změnu
územního plánu, která počítá i s variantou přemostění
Vltavy s vyústěním v oblasti plaveckého stadionu
v Podolí – tzv. Dvorecký most. Divadelní představení,
koncerty a desítky dalších aktivit probíhají průběžně po
celý rok v naší městské části. Jakým způsobem se kultura
v Praze 4 financuje a co městská část chystá za novinky,
to prozradí radní pro kulturu Karel Ptáčník.
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Tradiční loutkové divadlo Zvoneček oslavilo 45. narozeniny. Na scéně KC Novodvorská se již přes 30 let(!) snaží
amatérští loutkoherci pobavit malé děti i rodiče klasickými pohádkami a dokázat, že krásné dřevěné loutky
zdaleka nepatří na smetiště dějin.

9

Nová barevná publikace o naší městské části Praha 4 známá neznámá poutavě provádí čtenáře všemi čtvrtěmi od
Nuslí přes Michli po Pankrác a Krč, od Podolí přes Braník
až po Hodkovičky. Seznamuje je s místy a objekty, které
lze v dnešní uspěchané době snadno přehlédnout.
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Městská část Praha 4 dlouhodobě podporuje sportování
dětí a zároveň pečuje o to, aby sportovní areály a školní
hřiště byly bezpečné. V letošním roce otevřela další část
sportovního areálu u Základní školy Jitřní a opravila hřiště v Základní škole Na Chodovci a Nad Vinným potokem.
Sportoviště jsou dostupná i veřejnosti, kdy a kde, o tom
informuje souhrnný přehled.

MÁME 6 NOVÝCH ČESTNÝCH OBČANŮ
Praha 4 udělila čestné občanství šesti osobnostem, které žijí
v městské části Praha 4 a svou společensky významnou činností
nebo svými výkony ve své profesi přispěli a přispívají k šíření
dobrého jména městské části.
Čestnými občany se stali Prof. Phdr. František Dvořák, DrSc.,
Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c., Jan Hrušínský, Jaroslava
Křupalová, Prof. MUDr. Eduard Kuhn, DrSc. a Václav Neckář.
Návrh na udělení čestného občanství schválilo Zastupitelstvo
MČ Praha 4.
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témaměsíce
„PRAZE 4 SE PODAŘILO S MAGISTRÁTEM UZAVŘÍT
DOHODU O MATEŘINCE V HORÁČKOVĚ ULICI,“
říká zástupkyně starosty Ivana Staňková.

Ivana Staňková,
zástupkyně starosty
MČ Praha 4

Praha 4 vyhazuje postižené děti na ulici! Podobně znějící novinové titulky se objevily v některých médiích na konci loňského roku
a novináři lačnili po srdce drásající story. Že to byl od začátku žurnalistický nesmysl nezakládající se na pravdě a proč vůbec k této
situaci došlo, objasňuje v rozhovoru zástupkyně starosty Ivana
Staňková.

náři, proč vyhazujeme zdravotně handicapované děti
Budovu v Horáčkově ulici, ve které je nyní umísna ulici. To jsem samozřejmě dementovala a vysvětlila
těna speciální mateřská škola převážně pro děti
podstatu problému.
se zdravotním handicapem, měla Střední škola
Aloyse Klara, v souladu se smlouvou o výpůjčce
uzavřenou s Prahou 4, užívat do konce loňského
Proč bylo najednou stěhování problém?
roku. Nic nenasvědčovalo tomu, že hl. m. Praha,
Jak radní Štvánová uvedla, děti jsou na lokalitu
zřizovatel školy, má jiný záměr. Proč najednou
fixované a jejich zdravotnímu postižení by změna
koncem roku 2013 nastalo takové mediální
v žádném případě neprospěla. Což je zajímavý
pozdvižení?
„objev“. Součástí tehdejšího magistrátního odboru
školství, mládeže a tělovýchovy bylo i oddělení
Pro objasnění se musíme vrátit o téměř rok a půl
zpátky, kdy Praha 4 s pražským magistrátem podepsa- speciálního školství, které se věnuje speciálnímu školství, jehož je hl. m. Praha na území Prahy ze zákona
la memorandum, ve kterém se obě strany dohodly
zřizovatelem. A když jsme společně podepisovali
na přesunutí zdravotně postižených dětí do jiného
objektu do konce roku 2013. Magistrát podle
úmluvy od ledna 2013 mateřskou školu pře„Za pár let budou některé školky
vzal a začal hledat vhodné prostory. Jenže výběr se vlekl, i když jsme z vlastní iniciativy
bojovat o holou existenci“
magistrátním úředníkům nabízeli náhradní
objekty. Nakonec přišli s nápadem děti přesunout do
memorandum, nikdo se o škodlivosti stěhování ani
Prahy 10. Problém byl však v tom, že magistrát nezísslovem nezmínil…
kal od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetAsi by bylo vhodné čtenářům připomenout, pro co
kových potřebné povolení ke svěření vytipovaného
chtěla Praha 4 objekt v Horáčkově ulici získat…
objektu, a když ho po loňských letních prázdninách
Budova v Horáčkově ulici je ve špatném techniczískal, nestačil již vypsat výběrové řízení na rekonkém stavu, proto jsme připravili její rekonstrukci.
strukci budovy. A na konci roku 2013 najednou
A od září letošního roku jsme ji chtěli využít pro
magistrátní radní pro oblast školství a volného času
rozšíření kapacity v našich mateřských školách o 112
Ludmila Štvánová uspořádala tiskovou konferenci, kde míst. Do rekonstrukce areálu, hospodářského pavilo– aniž nás předem kontaktovala – sdělila, že Praha 4
nu a speciálněpedagogického centra jsme investovali
vyhazuje děti na ulici a že se stěhováním dětem
více než 18 milionů korun. Jenže, jak už jsem uvedla,
vlastně ublíží! Vina najednou byla na naší straně, což
vedení Prahy před koncem loňského roku změnilo
nás pochopitelně, slušně řečeno, rozhořčilo.
názor a rozhodlo se budovu si ponechat.
Skutečně s vámi nikdo z magistrátu o situaci
nekomunikoval?
Ne, nikdo se neozval, ani nepřišel s náhradním
řešením. Vedení Prahy 4 proto z vlastní dobré vůle
prodloužilo na sklonku loňského roku výpůjčku
objektu v Horáčkově ulici do února 2014. Opět nikdo
nereagoval ani nepoděkoval, až se začali ozývat novi-

Foto. archív MČ Praha 4

MEZI PRAVIDELNÉ seniorské aktivity patří
výlet lodí po hladině Vltavy.

Nastala patová situace?
Kdepak, ruce do klína jsme nesložili. Stále jsme se
snažili iniciovat jednání, která by přinesla konkrétní
výsledek. Výsledkem je kompromis, kdy Praha 4
prodlouží hl. m. Praha výpůjčku objektu v Horáčkově
ulici pro potřeby handicapovaných dětí na dalších pět
let a hl. m. Praha na oplátku, pro uspokojení poptávky
umístění dětí v mateřských školách, poskytne Praze 4
formou výpůjčky na stejnou dobu budovu ve Znojemské ulici a finančně pomůže s její nutnou opravou.
Na rekonstrukci budovy v Horáčkově ulici jsme měli
připraveno 24 milionů korun, ale protože bývalé jesle
ve Znojemské mají v budově azbest, musí se objekt
kompletně zrekonstruovat, což se nákladově velice
prodraží. Pražští radní nám proto odsouhlasili dotaci
ve výši 24 milionů korun.
Kdy tedy lze očekávat otevření avizovaných čtyř
mateřských tříd?
Bohužel, nebude to letos, ale s největší pravděpo-
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dobností až v září 2015. Letos na podzim otevřeme
alespoň jednu novou třídu v MŠ Alšovy sady.
Za rok možná už nebude takový počet žádostí
o umístění předškolních dětí, populační křivka
jde pomalu dolů…
To je částečně pravda, ale musíme být připraveni
třeba i na migraci obyvatel. V této souvislosti ale nemohu nezmínit proběhlou akci dětský festival Čtyřlístek, který Praha 4 organizuje pro děti z našich
mateřských škol. Jednak ne všechny ředitelky mateřinek jsou k festivalu vstřícné, byť pro děti jde o ojedinělý zážitek na pódiu Kulturního centra Novodvorská
nebo Spořilov, a máme mnoho pozitivních ohlasů
i od rodičů. A jednak na vystoupení dětí bylo jasně
vidět, kde se jim věnují s nadšením a láskou. Což je
taková nápověda pro budoucí rodiče při výběru školky
a určité varování pro ředitelky školek, které si možná
neuvědomují, že festival je mimo jiné prezentací práce pedagogických pracovníků a vedení školky. A až
za tři, čtyři roky počty dětí klesnou, nastane mezi
školkami konkurenční boj a některé se začnou obávat
o svou budoucnost. A budou to právě ty, které nechtějí nebo neumějí prodat svou práci.
Blíží se každoroční letní prázdniny. Co byste
popřála předškolákům, žákům a studentům?
Především krásné počasí a mnoho pěkných zážitků
s nezbytnou dávkou péče o vlastní zdraví. Pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům chci poděkovat
za celoroční záslužnou práci a speciálně děkuji těm,
kteří zajišťují letní provoz v šesti našich mateřských
školách a školní družině. Jsme jedna z mála městských částí, která tuto službu rodičům nabízí. Jinde se
striktně drží zákona, který říká, že pedagogičtí pracovníci mají nárok na 8 týdnů dovolené, kterou si většinou vybírají právě v létě.
Ve vaší gesci je i práce a setkávání se s našimi
seniory. Na co se mohou na podzim těšit?
Uzavřeme počítačové kurzy a zřejmě koncem září
účastníkům slavnostně předáme certifikáty o absolvování. Chceme pokračovat v oblíbených aktivitách, jakou jsou přednášky, vycházky, výtvarné dílny a cvičení, začátkem září budou opět k dostání plavenky.
Máme radost, že se na akcích Prahy 4 objevují nové
tváře, sázka na rozmanitou nabídku se vyplatila,
každý si teď vybere podle vlastního vkusu. A znovu
opakuji, je-li o nějakou akci velký zájem, přesahující
stanovenou kapacitu kurzu či přednášky, stačí zavolat
na naši bezplatnou seniorskou linku a akci rádi zopakujeme.
Senioři se s poukazem na podzimní komunální
volby často ptají, zda volnočasové aktivity budou
pokračovat i v roce 2015?
Všechny volnočasové akce jsou v podstatě nadstandardem, nad rámec povinností MČ Praha 4. Co bude
po říjnových volbách, lze těžko předvídat, vedení
radnice se může obměnit. Nemůžeme zaručit, že ti,
co nás budou následovat, budou míst stejnou vizi,
jakou jsme měli my. Možná své priority uvidí v něčem
jiném.
(md)
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aktuálně
„MUSÍME ZAJISTIT OCHRANU PARKŮ!“
říká starosta Pavel Caldr
Praha 4 chce zachovat a ochránit všechny
významné zelené plochy na svém území.
Bude proto požadovat,
Pavel Caldr,
aby hlavní město Prastarosta MČ Praha 4
ha zajistilo v Metropolitním plánu důslednou ochranu a nezastavitelnost všech parků, tedy včetně těch, které
jsou součástí zastavitelných lokalit, tj. lokálních
a místních parků.
„Péče o zeleň je jednou z priorit současného
vedení městské části Praha 4 a je to také téma,
které zajímá veřejnost,“ uvedl starosta Pavel
Caldr a pokračuje: „Vypovídá o tom i množství
podnětů našich obyvatel, které nám na základě
výzvy zasílali k Metropolitnímu plánu. Větši-

nou se týkají ochrany parků a ploch zeleně.
Chceme proto lidem vyjít vstříc a udělat vše pro
zajištění ochrany parků a dalších zelených
ploch v Praze 4.“
Praha 4 již požádala o svěření některých pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy, které jsou součástí parků v městské části Praha 4
a jsou součástí zastavitelných lokalit, do správy
městské části. Důvodem je nejistota, zda a jak
bude v Metropolitním plánu zajištěna jejich nezastavitelnost. „Jenže současné vedení magistrátu má asi jiné záměry,“ povzdechl si starosta
Pavel Caldr.
Zastupitelstvo městské části Praha 4 proto
na svém červnovém zasedání přijalo usnesení,
ve kterém požaduje po Institu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (zpracovateli Metropolitního

Foto: Martin Dudek

PŘÍKLADEM čtvrťového parku je například pankrácký Park Družby.

plánu), aby v něm byla zajištěna důsledná
ochrana a nezastavitelnost všech parků. Tedy
včetně těch, které jsou podle hierarchizace
parků v Metropolitním plánu součástí jiné než
nezastavitelné lokality, tzn. lokalitních a místních parků.
V připravovaném Metropolitním plánu
jsou parky hierarchicky rozlišeny na parky
metropolitní, čtvrťové, lokální a místní.
1. Metropolitní park (v Praze 4 například Michelský les): park nejvyššího významu. Má význam
pro rezidenty celého města. V Metropolitním
plánu je reprezentován samostatnou lokalitou
a je součástí nezastavitelného území.
2. Čtvrťový park (v Praze 4 například Kavčí hory):
park vyššího významu. Má význam pro rezidenty části města – čtvrti, a čtvrtí sousedních.
V Metropolitním plánu je reprezentován samostatnou lokalitou a je součástí nezastavitelného
území.
3. Lokální park (v Praze 4 například Park Jezerka):
park nižšího významu. Má význam především
pro rezidenty jedné lokality a zpravidla se
významně podílí na jejím charakteru.
V Metropolitním plánu je součástí jiné lokality,
obvykle obytné.
4. Místní park (v Praze 4 například Park Zelený
pruh): malý park s doplňkovým významem ve
struktuře města. V Metropolitním plánu je součástí jiné lokality, obvykle obytné.
Protože k dnešnímu dni hlavní město neinformovalo o podrobných regulacích jednotlivých lokalit, není jasné, jak a zda budou v Metropolitním
plánu ochráněny parky, které jsou součástí zastavitelných lokalit, tzn. parky lokální a místní.

MÍSTNÍ AGENDA 21 JAKO NÁSTROJ
KOMUNIKACE A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY
Všichni chceme, aby radnice v Praze 4 dobře
fungovala, ale máme různé představy, jak toho
dosáhnout. Důležitou pomůckou pro nás zastupitele a radní je mezinárodní program zvyšování kvality veřejné správy, který se u nás
ujal pod názvem místní Agenda 21. Praha 4
se do něj již zapojila, i když výsledky se samozřejmě projeví až po letech, v závislosti na práci komunálních politiků, úředníků a především
vás, obyvatel naší městské části. Ono nestačí
jen takzvaně nadávat na poměry, je třeba hledat náměty a posílat je na radnici, aby bylo co
realizovat. Stojím o každý váš nápad a rozhodně mám zájem na tom, aby se všichni obyvatelé Prahy 4 tady cítili dobře. A hlavně, aby na
svou městskou část byli hrdí a aby ji měli rádi.
Vizí tohoto programu je zvyšování kvality života v městské části. Udržitelný rozvoj Prahy 4

závisí na splnění řady cílů v mnoha oblastech.
Například v oblasti dopravy bych si přál rozvinutější infrastrukturu: nové tramvajové linky,
vybudování metra D, fungující systém parkovacích stání preferující zdejší obyvatele. Z hlediska ekologie je třeba zmodernizovat zelené plochy, vyřešit jejich roztříštěné vlastnictví, vytvořit promyšlenější síť moderních rekreačních
zón včetně hřišť a cyklostezek. Věřím, že většina lidí si spíš přeje rozšiřování parků než výstavbu nových administrativních center. A samozřejmě je třeba posílit sociální a zdravotní
služby, zejména pro seniory, mladé rodiny nebo tělesně handicapované. Samospráva by měla například vyslyšet rostoucí zájem o terénní
péči, respektive o zajištění domácí péče. Stejně
tak před námi stojí úkoly v oblasti zajištění
bezpečnosti (např. vynutit si přesun protidro-

1. zástupce starosty Jiří Bodenlos
gových center mimo hustou zástavbu) nebo
dobudování sítě kulturních služeb (např. modernizace Kulturního centra Novodvorská).
Místní Agenda 21 nepřináší žádné zázračné
univerzální recepty na vyřešení problémů.
Umožňuje nám ale lépe definovat cíle, koordinovat činnosti, lépe diskutovat a získávat
informace, změnit způsob práce a především
využívat zkušeností ostatních samospráv. Je to
nástroj, se kterým se postupně učíme pracovat.
To platí pro samosprávu i pro občany.
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PRAHA 4 PŘIVÍTÁ PŘÍZNIVCE A OCHRÁNCE ZELENĚ
V srpnu městská
část Praha 4 hostí
mistrovství České republiky ve stromolezení a národní arboristickou konferenci
Strom pro život – žiVáclav Krištof,
vot pro strom. Obě
zastupitel MČ Praha 4
akce jsou pořádány
Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu
a MČ Praha 4.
Třetí srpnový víkend bude v naší městské
části svátkem pro příznivce adrenalinových soutěží. V prostoru louky na břehu Vltavy v ulici
U Kempinku se 16. 8. koná 14. ročník mistrovství České republiky ve stromolezení. Závody
doplní bohatý doprovodný program. Dřevorubecká show, diskusní setkání s odborníky z mezinárodní arboristické asociace ISA, divadelní
představení Komorního studia Áčko a mnoho
dalších. Na své si přijdou i děti, pro které jsou
mimo jiné připraveny soutěže v poznávání
dřevin. Sobotní program zakončí koncert
skupiny Cémur Šámur.
„Jsem velice rád, že se staneme hostiteli
a partnery této akce. Naším cílem je představit
arboristiku laické veřejnosti. Odbor životního
prostředí a dopravy hojně využívá v rámci péče
o veřejnou zeleň služeb arboristických firem.
O tom, jak náročná a hlavně užitečná a efektivní

tato činnost je, chceme touto formou informovat
dál,“ říká předseda Komise pro životní prostředí
a zastupitel MČ Praha 4 Václav Krištof.

KONFERENCE O STROMECH
Na víkendové setkání příznivců arboristiky
navazuje národní konference Strom pro život –
život pro strom. Tématy konference jsou například projektování uličních stromořadí budoucnosti, moderní management městské zeleně,
technologie výsadeb ve zhoršených podmínkách

uličních stromořadí, minimalizace střetů stromů
s infrastrukturou města a mnoho dalších.
Konference proběhne od 18. do 19. 8. v prostorách Kulturního centra Novodvorská. Více informací k programu naleznete na stránkách
Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu
www.szkt.cz.
„Srdečně zvu všechny, kteří se chtějí pobavit,
vidět něco zajímavého, nebo se dozvědět více
informací o životním prostředí. Přijďte, bude to
stát za to,“ zve Václav Krištof.

NOVÝ METROPOLITNÍ PLÁN
CHCE ZASTAVIT ROZPÍNÁNÍ PRAHY
Jak Tučňák již informoval, na www.uppraha.cz a www.iprpraha.cz/metropolitniplan je
zveřejněna první část konceptu odůvodnění
Metropolitního plánu. Mezi veřejností se tím
zahájila diskuse o podobě a obsahu tohoto dokumentu. Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy (IPR), kde Metropolitní plán vzniká, usiluje o intenzivní formu komunikace
s městskými částmi i veřejností. Na podporu
informovanosti jsou proto již od konce května
vystaveny první výkresy vznikajícího územního
plánu v Sále architektů ve 4. patře Staroměstské radnice. Výkresů je osm a v létě mají být
doplněny ještě čtyřmi zbývajícími. Vstup na výstavu je do 28. 9. volný. „Všem zájemcům, kteří
se chtějí dozvědět, jakým směrem a způsobem
by se měla Praha rozvíjet v budoucích letech,
doporučuji výstavu navštívit,“ uvedl Milan
Mikunda, radní pro územní rozvoj Prahy 4,
a dodává: „Je zde velmi názorně představena
idea tvůrců na vytvoření života a konkurenceschopného města Prahy jako významné evropské metropole.“
Doc. Ing. arch. Roman Koucký a jeho tým na
výstavě představují hlavní principy plánu: zastavit rozpínání Prahy do krajiny a dát přednost

STRANA 6

implozi architektury. Z toho plyne méně poetické zahušťování zástavby. „Imploze architektury
může být pro Prahu impulzem,“ sdělil arch.
Koucký a dále citoval ze své publikace Duch
plánu: „Je potřeba doplňovat především místa
blízko centra.“

NÁVRH PLÁNU
BUDE HOTOV PŘÍŠTÍ ROK
Zveřejněné části dokumentů jsou zatím torzem konceptu odůvodnění budoucího návrhu
Metropolitního plánu, k jehož možnosti dopracování chybí a dosud nebyla schválena „Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy“.
Materiály k tomuto dokumentu byly k veřejné
diskusi zveřejněny na přelomu listopadu a prosince loňského roku a veřejné projednání se konalo 11. prosince 2013. „Na vysvětlenou – Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy jsou dokumentem zákonem nadřazeným nad územní
plán, který zadává úkoly k dalšímu rozpracování v územním plánu,“ informoval radní Milan
Mikunda a podotýká: „Považuji za přínosné, že
se o podobě Metropolitního plánu, jehož část
zatím představil tým architekta Romana Kouckého, diskutuje jak v laické, tak odborné veřej-

nosti. Je třeba ale říci,
že se zatím nejedná
o kompletní materiál
a přesná podoba návr- Milan Mikunda,
radní MČ Praha 4
hu Metropolitního
plánu není zveřejněna. Podle předpokladů by mohl být návrh
Metropolitního plánu zpracován a veřejnosti
představen na jaře roku 2015. Tím by mohlo být
i zahájeno projednávání v souladu s platným
stavebním zákonem.“
Komise rozvoje Rady městské části Praha 4 se
tématu nového Metropolitního plánu průběžně
na svých zasedáních věnuje, členové komise
i pracovníci oddělení územního rozvoje Úřadu
MČ Praha 4 se účastní přednášek a seminářů
pořádaných IPRem, které jsou určeny také pro
veřejnost. Více se o akcích lze dozvědět na
www.iprpraha.cz.
Před zveřejněním kompletního návrhu
Metropolitního plánu a zahájením procesu jeho
projednávání, při kterém každý může uplatnit
své připomínky a námitky, zvažuje MČ Praha 4
záměr uspořádání informativního semináře, na
kterém by zástupci IPRu představili našim občanům budoucí územní plán hl. m. Prahy.
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NOVÝ MOST PŘES VLTAVU? ANO, ALE JEN PRO MHD
Zastupitelé hlavního města Prahy koncem
května schválili změnu územního plánu, která
umožňuje v lokalitě Smíchovské nádraží
v Praze 5 výstavbu nové čtvrti Smíchov City.
Součástí této změny je i varianta přemostění
Vltavy s vyústěním v oblasti plaveckého stadionu v Podolí – tzv. Dvorecký most. O změně územního plánu se jednalo sedm let a právě otázka Dvoreckého mostu a toho, zda by měl sloužit
pouze pro městskou hromadnou dopravu nebo
i pro automobilový provoz, byla tématem řady
diskusí.
Podle slov primátora Prahy Tomáše Hudečka

bude případná výstavba Dvoreckého mostu
investicí hl. m. Prahy, proto bude plánován
a zainvestován pouze poté, co jej hl. m. Praha
schválí a vyčlení na jeho výstavbu finanční
prostředky.
Do té doby proběhne řada diskusí o konečné
poloze a podobě mostu a o tom, zda bude na
něj vpuštěna automobilová doprava či nikoli.
Jak primátor v minulém čísle Tučňáka uvedl,
v dlouhodobém výhledu rozpočtu hl. m. Prahy
není finanční položka na výstavbu jakéhokoliv
mostu přes Vltavu. A i když Komise Rady hl. m.
Prahy pro územní plán a jeho záměry stavbu

mostu nedoporučila, pražské zastupitelstvo
především hlasy TOP 09 jeho výstavbu vrátilo
do hry.
„Městská část Praha 4 si je plně vědoma potřeby nového přemostění přes Vltavu. Podporujeme však výhradně variantu městského mostu,
který by sloužil pouze pro městskou hromadnou dopravu, záchranné složky, cyklisty a pěší.
Zásadně nesouhlasíme s provozem aut na plánovaném mostě a variantu, která by přivedla
intenzivní automobilový provoz do převážně
vilových čtvrtí Prahy 4, rozhodně odmítáme“,
uvedl starosta Prahy 4 Pavel Caldr.

PROHLÁŠENÍ STAROSTY PAVLA CALDRA K LOKALITĚ NOVÉ DVORY
Strana zelených na svých webových stránkách záměrně klame veřejnost, když o lokalitě
Nové Dvory v citaci Petry Rejchrtové tvrdí, že
první výkresy stejně jako odpověď starosty
Caldra na interpelaci na zastupitelstvu počítají
s tímto územím jako se zastavitelným.
Nevím, o jakých prvních výkresech Petra
Rejchrtová mluví, ale za sebe a za městskou
část mohu jednoznačně prohlásit, že to je lež.
Praha 4 nepřipravuje výstavbu na nezastavěných pozemcích v lokalitě Nové Dvory a opakovaně odmítá nepravdivé informace, které tvrdí
opak. Na zasedání Zastupitelstva městské části
Praha 4 jsem nic takového neřekl, což je možné
potvrdit stenozáznamem z jednání.
Jde o pozemky v sousedství sídliště Krč
podél ulice Libušská o rozloze zhruba 10 hektarů vymezené ulicemi V Štíhlách a Jalodvorská.
Toto území je podle platného územního plánu
nezastavitelné budovami pro administrativu
a ostatní komerci, na většině plochy nelze realizovat ani stavby pro bydlení. Jeho využití je

určeno pro sportovně rekreační účely a plochy
zeleně.
V poslední době se na radnici objevilo několik dotazů našich obyvatel vyvolaných šířením
nepravdivé informace, že městská část Praha 4
připravuje rozsáhlou výstavbu na těchto pozemcích. Takové nepravdivé informace, které matou
občany, musím znovu co nejdůrazněji odmítnout.
Domnívám se, že spekulace o chystané výstavbě v okolí ulice Libušská vznikly záměrným
šířením informačního materiálu z webových
stránek Dopravního podniku k připravované
výstavbě trasy metra D tak, jako kdyby šlo
o konkrétní připravovanou stavbu. Vidím za tím
zlý úmysl vyvolat nejistotu a obavy veřejnosti
a zneužít toho v předvolebním boji.
Pozemky v této lokalitě jsou ve vlastnictví
hlavního města Prahy a městská část Praha 4 již
několik let žádá magistrát o jejich svěření, aby
mohla zabránit různým spekulativním tlakům
na výstavbu. Chápu, že lidé ze sídliště Krč jsou

znepokojení. Chci proto v této souvislosti zdůraznit, že současné vedení Prahy 4 dlouhodobě
sleduje cíl zachovat všechny významné zelené
plochy a dále rozšiřovat možnosti pro sportovně
rekreační aktivity obyvatel. Naše zastupitelstvo
proto schválilo bezúplatné nabytí pozemku
parcely č. 2869/408 o výměře 7416 m2 v Krči,
z vlastnictví společnosti Zeta Estate do vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené do správy MČ Praha 4,
a to darovací smlouvou. Tento pozemek zůstane
zelenou plochou.
O možnosti funkčního využití území vymezené ulicemi V Štíhlách a Jalodvorská se bude
ještě mnohokrát diskutovat. MČ Praha 4 sama
předloží veřejnosti k připomínkám architektonickou studii rozvoje této lokality. Na konci
prázdnin plánuje zahájit diskusi o návrzích.
Žádám představitele Strany zelených, aby
v předvolebním boji používali pravdivé informace a nezpochybnitelná fakta, nikoli neověřené
informace nebo dokonce lži.
Pavel Caldr, starosta městské části Praha 4

NABÍDKA KULTURNÍCH ZÁŽITKŮ JE V PRAZE 4 BOHATÁ
Divadelní představení, koncerty, kulturní
vystoupení a desítky
dalších aktivit probíhají
průběžně po celý rok
v naší městské části.
Mnoho z těchto akcí je
podpořeno grantem
Prahy 4. „Jednou
z hlavních zásad naší
Karel Ptáčník,
kulturní politiky je rearadní MČ Praha 4
lizování fungujícího
a průhledného grantového systému, z jehož prostředků kulturní zařízení čerpají finanční prostředky. Systém musí nabízet programy pro
všechny druhy aktivit s přihlédnutím k široké
různorodosti věkových kategorií zájemců o kulturní dění. A to se podle mého názoru
opravdu děje,“ říká radní pro kulturu městské
části Praha 4 Karel Ptáčník (ČSSD).
Občané Prahy 4 mají skutečně na výběr,

kam vyrazit za kulturou. Městská část například
finančně podporuje divadla Na Jezerce, Fidlovačku, Dobešku i právě rekonstruované Branické divadlo. „Tyto kulturní subjekty sídlí v našich budovách a Praha 4 přispívá formou investic na jejich opravy i modernizaci a nezřídka
grantově podporujeme také zajímavý program,“
říká Karel Ptáčník. Kdo má raději hudbu, tanec
či dětská divadelní představení, může navštívit
Kulturní centrum Novodvorská, rovněž finančně
podporované Prahou 4, nebo podolské Žluté
lázně.

potřebuje vydat jinde,“ informuje Karel Ptáčník
a pokračuje: „V této souvislosti není na škodu
si připomenout systém rozdělování financí
z povinných odvodů heren. Peníze putují na
pražský magistrát, který je zpětně přerozděluje,
a jsou fixně vázány především na sport a v menším objemu pak na kulturu a sociální oblast.
Byl bych proto pro návrat předchozího systému,
kdy si městské části mohly samy určit, kolik
procent z přiděleného balíku peněz poputuje
do které oblasti. Takto musí Praha 4 většinu kulturních akcí financovat z vlastního rozpočtu.“

NA KINO CHYBĚJÍ MILIONY KORUN

A na jaké kulturní novinky se můžeme těšit?
„V létě by se měl po Praze 4 pohybovat kinobus
a v současné době probíhají jednání s vedením
Kongresového centra o možnosti výrazné slevy
vstupného pro naše seniory na tamější kulturní
akce. Stále se snažíme vymýšlet něco nového,
aby nabídka aktivit byla co nejpestřejší,“ uzavírá
radní pro kulturu Karel Ptáčník.
(md)

Co Praha 4 postrádá, je fungující kino, byť
určitý pokus o jeho pravidelný provoz na Spořilově před více než rokem proběhl.
„Místní kulturní centrum bohužel není vybaveno technikou umožňující promítat digitální
filmy. Pořízení odpovídajícího vybavení stojí
několik milionů korun a ty městská část
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divadlo
PŘESTĚHUJE SE ZVONEČEK K VLTAVĚ?
Nedílnou součástí programu Kulturního centra Novodvorská jsou sobotní představení Tradičního loutkového divadla (TLD) Zvoneček. Na zdejší scéně se již přes 30
let(!) snaží amatérští loutkoherci pobavit malé děti i rodiče klasickými pohádkami
a dokázat, že krásné dřevěné loutky zdaleka nepatří na smetiště dějin.
Ředitelské otěže TLD Zvoneček aktuálně třímá
už druhým rokem dvojnásobná matka a studentka
Filosofické fakulty DENISA DAŠKOVÁ. Její vizí je
nejen rozšíření současného repertoáru divadla a určitá „profesionalizace“ amatérského souboru včetně jeho omlazení, ale
také získání vhodných prostor pro stálou
scénu.
„Divadlo má na svém kontě přes
dvacet her, ale za poslední dva roky
jsme nepřipravili žádnou premiéru.
Až letos v prosinci chceme poprvé uvést Dlouhého,
Širokého a Bystrozrakého,“ říká Denisa Dašková,
kterou kromě vzrůstající návštěvnosti a zmíněné
novinky potěšilo i letošní zkompletování sedmi
trpaslíků včetně nových loutek Sněhurky a prince.
„Představení jsme hráli s trpasličím mišmašem,
protože loutky pro inscenaci byly kdysi zakladateli
divadla panu Vorlovi ukradeny. Letos se nám trpaslíky konečně podařilo vizuálně sjednotit, ještě čekáme na novou postavu královny. Není to právě
levná záležitost, ale určitě se z hlediska diváků
vyplatí,“ dodává ředitelka TLD Zvoneček.

KABARET POTĚŠÍ DOSPĚLÉ
Zvoneček má v repertoáru jak maňáskové hry
pro děti od dvou let (například Červenou
Karkulku, Zlobivá kůzlátka a Tři prasátka), tak
i představení pro starší děti na motivy pohádek
H. CH. Andersena a dalších pohádkových klasiků.
Zkrátka nepřijdou ani dospělí, pro ně je připraven
půlhodinový kabaret se živou hudbou. „V kabaretu

si doslova hrajeme s velkými loutkami, za představení jich zvládneme představit až šedesát, včetně
těch velice starých a vzácných,“ informuje
Denisa Dašková. Představení je ojedinělé
i v tom, že pouze v něm diváci zaslechnou hlasy loutkoherců. „Ze strany odborné veřejnosti je nám často vyčítáno, že naše
pohádky mluví z pásky známí herci, například pánové Brodský, Vetchý či rodina Kostků. Ale my jsme amatéři, je
nás málo a střídáme se, a proto když
v divadle promluví profesionální hlas, zní to lépe.
Nicméně jsme absolvovali dvoudenní workshop
pro práci s hlasem a chtěla bych jednu z našich pohádek sehrát s našimi vlastními hlasy. Kolegové to
zatím neradi slyší, ale mohl by to být pro nás nový
impuls,“ domnívá se Denisa Dašková.

PRAZE CHYBÍ MUZEUM LOUTEK
A kde se nyní s TLD Zvoneček můžete setkat?
Po letních prázdninách se divadlo představí 13. září na festivalu Braník sobě a o týden později vypukne v KC Novodvorská velké Dobývání hradu
Zvoneček. „Jde o odloženou akci z letošního jara,
jejímž účelem je pozvat děti i dospělé do zákulisí
divadla a prozkoumat ho tak z netradičního úhlu.
Děti si zasoutěží, pohádkové postavy je provedou
hradem, a pokud porazí rytíře, osvobodí princeznu. Součástí bude i představení Princ Bajaja, na
který bude vstup zdarma,“ zve Denisa Dašková.
Začátkem října pak začne klasická divadelní sezona, jejíž součástí možná bude i únorový workshop

„ŠETŘILA JSEM NA AUTO, ALE MÍSTO NĚJ
JSME KOUPILI 19 LOUTEK,“ vzpomíná Alena Vorlová.
Foto: Martin Dudek

Historie Tradičního loutkového divadla Zvoneček se začala psát přibližně v roce 1968 v Braníku. „Tehdy byli naši synové předškolního věku

ALENA VORLOVÁ s jednou ze svých oblíbených loutek.
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a manžel jim k Vánocům koupil divadélko. O rok
později další a pak je to všechny chytlo a začali
hrát,“ říká Alena Vorlová, vdova po Jiřím Vorlovi,
který divadlo v roce 1969 oficiálně založil a vedl
37 let.
„Manžel loutkoherectví vyloženě propadl.
Odkoupil staré loutky od potomka legendárního
českého loutkáře Matěje Kopeckého a s kamarádem jezdil po celé republice a vykupoval ze zrušených amatérských divadel loutky a marionety,“
dodává Alena Vorlová, jejíž byt je jedním velkým
a krásným loutkovým muzeem. Na stěnách visí desítky dřevěných čertů, kašpárků, rytířů, králů,
princezen a dalších oblíbených pohádkových postaviček z dílen řezbářských mistrů. Nejstarší
loutce čerta, zhotovené šikovnýma rukama
Mikoláše Sychrovského, kmotra malíře Mikoláše
Alše, je neuvěřitelných 170 let!
„Kdysi jsem šetřila na auto značky Spartak
v hodnotě 27 tisíc korun. Když jsem po letech

Ředitelka TLD Zvoneček
Denisa Dašková.
Foto: archív DD

loutkohraní, zakončený v dubnu malým festivalem
loutkových divadel v pankráckém Parku Družby.
„Možná díky těmto akcím objevíme další mladé
nadané herce, jakým je nyní 11letý Dan. Byl naším
častým divákem a teď se stal regulérním členem divadelního souboru,“ podotýká Denisa Dašková,
která by ráda zrealizovala jeden dlouhodobý projekt. „Již pan Vorel přišel s myšlenkou vytvořit
Dům loutek, ve kterém by hrál nejen Zvoneček, ale
i další soubory bez stálé scény. Součástí objektu by
byla rovněž interaktivní výstava loutek, protože podobné muzeum v Praze není. Nyní víme o volném
prostoru ve Vršovické vodárně, kde dříve sídlily
Kroužky na Vltavě. I když nám Praha 4 vychází
velice vstříc a dlouhodobě nás podporuje formou
grantů a záštitami, o projektu musí rozhodnout
pražský magistrát. S ním se sice jedná zdlouhavěji,
ale věřím, že za podpory vedení radnice Prahy 4 se
nám podaří záměr zrealizovat,“ uzavírá ředitelka
TLD Zvoneček Denisa Dašková.
(md)
uspořila 20 000 korun, přišel manžel a řekl – mám
možnost koupit 19 starých loutek, ale prodávající
za ně chce dvacet tisíc. Dala jsem mu je a od té doby jsme se na vůz nezmohli,“ vzpomíná paní Alena
s úsměvem na místy nelehký život s vášnivým sběratelem.
Rodina Vorlova nejprve hrála představení
pro nejbližší přátele doma, ale pro velký divácký
zájem přešla od hraní v předsíni mezi dveřmi
do objektu OPBH v Branické ulici. Netrvalo dlouho
a Zvoneček, který dostal jméno podle starého
zvonce, jenž otevírá každé představení, se přesunul do bývalé moravské hospody v Branické ulici.
Kvůli neshodám s vedením místního kulturního
domu se v roce 1983 přestěhoval do Kulturního
centra Novodvorská, kde působí dodnes.
„Když manžel nečekaně zemřel, myslela jsem
si, že Zvoneček dlouho nevydrží. Ale mladí lidé,
kteří se divadla ujali, mě velice překvapili. Mají
spoustu nápadů a připravují krásná představení,
na která jim ráda půjčuji loutky,“ říká Alena Vorlová a dodává: „Do budoucna jim přeji, aby získali
pěknou budovu či místnost, která by byla jen pro
ně. Takhle musí každý týden instalovat kulisy a po
představení vše uklízet. Zasloužili by si mít stálou
scénu.“
(md)
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KNIHA O PRAZE 4 PŘEDSTAVUJE

ADOLF BORN OSLAVIL

JEDNOTLIVÉ ČTVRTI

84. NAROZENINY

Nová barevná publikace o naší městské části
Praha 4 známá neznámá poutavě provádí čtenáře
všemi čtvrtěmi od Nuslí přes Michli po Pankrác
a Krč, od Podolí přes Braník až po Hodkovičky.
Seznamuje je s místy a objekty, které lze v dnešní uspěchané době snadno přehlédnout, nabízí
však i neobvyklé putování po parcích a přírodních
památkách Prahy 4, přibližuje vodní toky a rybníky, upozorňuje na zdejší sochy a pomníky, církevní stavby nebo například památné stromy. Zajímavou kapitolou je vyprávění o životních osudech
starostů všech bývalých obcí, než byly v minulém
století spojeny v jeden obvod.
Kniha je vytištěna na křídovém papíře a vstřícný text doplňuje mnoho autorských fotografií,
dobových snímků a vzácných pohlednic. Potěší
všechny, kteří si tento kout našeho hlavního města
oblíbili pro jeho zvláštní kouzlo.
Publikace vydaná za podpory MČ Praha 4 je již
61. svazkem edice Knihy o Praze známého pražského nakladatelství a doporučená cena je 391 Kč.
Koupit ji můžete například v celé síti prodejen

Neoluxor, v Academii a v Knihkupectví Daniel
na Národní třídě, v oblasti náměstí Bratří Synků
pak v knihkupectví Wales (Bělehradská 8)
a v knihkupectví Enigma (Čestmírova 1), anebo
prostřednictvím objednávky přímo u nakladatele:
MILPO MEDIA, s. r. o., Kouřimská 26, 130 00
Praha 3, e-mail:milpo@milpo.cz, tel.: 272 658 719.

ČESTNÝ OBČAN městské části Praha 4 a zasloužilý umělec výtvarník Adolf Born oslavil 12. června
84. narozeniny. Známému příznivci monarchistického zřízení, ale především autorovi nezapomenutelných pohádkových postaviček Macha
a Šebestové a dalších oblíbených dětských hrdinů, pogratulovali starosta Pavel Caldr a jeho 1.
zástupce Jiří Bodenlos (ČSSD).
Foto: Zdeněk Kříž

SPORT JE PRO ZDRAVÍ DŮLEŽITÝM PRVKEM
Toho si je současné
vedení naší městské
části velmi dobře vědomo. A tak během
nynějšího volebního
období v rámci grantoFrantišek Kadleček,
vé podpory sportu dalo
radní MČ Praha 4
do sportu několikanásobně více prostředků
než v minulosti. Jen letos to bylo skoro 11 milionů korun, což je pětkrát tolik nežli na začátku
působení současného zastupitelstva. Za dobu
své působnosti věnovalo zastupitelstvo v letech
2011 až 2014 skoro třicet milionů korun na sportovní granty, údržbu tělocvičen a sportovišť,
podporu trenérů a mnohé jiné. Nejde však jen
o dotace, ty samy nedokáží sportovat. Městská
část sama aktivně zajišťovala tradiční sportovní
soutěže, turnaje a klání. Největšího ohlasu dosáhla tradiční sportovní akce nazvaná 4x4 letní
hry Prahy 4, kde soutěžilo ve více než deseti
sportovních disciplínách téměř dva tisíce žáků
ze základních škol městské části Praha 4.
„Jsem pyšný, že díky Praze 4 se sport dostává
do základních i mateřských škol stále více, že
sport se pomaličku stává snad opět po desetiletích běžnou a prospěšnou součástí života.
Přesvědčuje mě o tom záplava úžasných sportovních projektů podporovaných městskou
částí, ať jsou to třeba pohybové hry na Základní
škole Mendíků, plážový volejbal v Horáčkově,
vybíjená na Ohradní, házená v Jílovské, florbal
na Líše nebo basketbal školy v Plamínkové a desítky dalších,“ říká zastupitel Karel Šplíchal
(ČSSD).

„Rozhodující věcí, která ovlivnila sportování
v Praze 4, bylo, že se nám podařilo po skončení
činnosti 4-Volnočasové, o. p. s., organizačně nahradit chod školních kroužků. Museli jsme také
hledat formy, jak školní kroužky fotbalu, florbalu, házené a dalších sportů finančně podpořit,
protože podle velmi rigorózních a formálních
rozpočtových pravidel je nelze financovat přímo,“ informuje radní pro sport František
Kadleček (ČSSD). Praha 4 rovněž podporuje
mladé sportovní talenty formou darů a grantů,
které jsou využívány pro zaplacení startovného
a dalších nezbytných výdajů.

FOTBALOVÉ KLUBY SE DOMLUVILY
Velmi pozitivní bylo navázání spolupráce
jednotlivých sportovních klubů při zajišťování
školních sportovních kroužků. „A přímo výborné bylo, že se dokázaly mezi sebou domluvit
fotbalové kluby. Třeba Slavoj Vyšehrad, A.F.K.
Slavoj Podolí Praha, ABC Braník nebo FC Tempo
Praha si rozdělily působnost mezi základními
a mateřskými školami. Začaly se školami
spolupracovat na sportovních programech
a nyní fotbalové kluby vychovávají více než
1000 dětí,“ říká zastupitel Karel Šplíchal a doplňuje: „Granty pak umožnily přispět i trenérům,
kteří se o kroužky starají. Je to mimořádná spolupráce, kterou oceňuje i Pražský fotbalový
svaz.“ Projektu se účastní fotbaloví internacionálové František Jakubec nebo Josef Jarolím
a další fotbalové hvězdy.
Praha 4 uvažuje do budoucna o dalším
rozvoji sportu. „Vytvořili jsme Spolek českých
olympioniků MČ Praha 4, o. s., který pomáhá

ZASTUPITEL Karel Šplíchal (druhý zleva).

Foto: archiv

propagovat sport. Jsou v něm například Imrich
Bugár, Oldřich Svojanovský, Gustav Bubník
a další. Pravidelně se s bývalými olympioniky
setkáváme v Nuslích a ti s povděkem kvitují,
že jsme jediná městská část, která podobná
setkání organizuje. Společně připravujeme na
26. června sportovní olympijský den v Parku
Družby a na podzim cyklistický závod na Kapitolu,“ říká radní František Kadleček. A zastupitel Karel Šplíchal dodává: „Rovněž jsme s radním Františkem Kadlečkem přesvědčeni, že
pro další rozvoj sportu a zvláště reprezentace
Prahy 4 by bylo vhodné získat pro naši městskou část stadion Na Děkance, kde kromě
fotbalového hřiště, které má ligovou úroveň, je
i kvalitní lehkoatletická základna se skvělým
a perspektivním lehkoatletickým oddílem.“
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PEČUJEME O KVALITU ŠKOLNÍCH HŘIŠŤ
Foto: Zdeněk Kříž

vznikl zajímavý sportovní komplex, který bude využívat mateřská i základní škola, a který je
bezesporu výkladní skříní Prahy 4. V brzké době budou součástí areálu i tenisové kurty.“

UMĚLÝ TRÁVNÍK
PRO ŠKOLÁKY
ZŠ NA CHODOVCI

jsme veřejnosti dali,“ uvedl starosta Pavel Caldr
a dodal: „Celkem se tak v naší městské části od
září loňského roku otevřely veřejnosti dvě desítky
hřišť u základních škol. Sportoviště jsou primárně
určena pro zajištění tělesné výchovy žáků základních škol, po vyučování je ale může využívat
veřejnost.“

KAPITOL OCENÍ DĚTI OD 3 DO 15 LET
Praha 4 také zrekonstruovala dětské hřiště
Kapitol (ul. Nad Vinným potokem), a to nákladem
necelých 3,9 mil. Kč včetně DPH. Rekonstrukce
začala na podzim 2013, dokončena byla letos na
jaře a v jejím průběhu byly kompletně vyměněny
všechny herní prvky.
Původní areál byl nevyhovující, zejména neodpovídal současným bezpečnostním normám,
a proto byl několik týdnů před rekonstrukcí uzavřen. Nyní je celý areál navržen tak, aby se zde
mohly bezpečně pohybovat a hrát si děti od 3 do
15 let. Sekce pro nejmenší je v horní části, pro
starší děti v dolní části hřiště. Do budoucna plánuje městská část Praha 4 instalovat na hřišti
další herní prvky, do prázdnin přibude ještě sezení zastíněné pergolou.

Oprava víceúčelového sportovního hřiště ZŠ Na Chodovci
v Záběhlicích stála městskou
část více než 2,2 mil. Kč včetně
DPH a zahrnovala především
NOVÉ HŘIŠTĚ v ZŠ Jitřní slavnostně uvedli do života zástupkyně starosty
odstranění poničené tartanové
Ivana Staňková, starosta Pavel Caldr a jeho 1. zástupce Jiří Bodenlos.
vrchní vrstvy, provedení lokálních oprav odkrytého povrchu, vykopání a poté
„Sport a vytváření podmínek pro sportování
znovu osazení basketbalové konstrukce, na které
dětí, mládeže a dospělých považujeme za jednu
se vyměnily desky s koz priorit naší městské části, protože přispívají ke
ši. Plocha hřiště poté
zdravému životnímu stylu, vytváření a posilování
takových pozitivních návyků, jakými jsou soutěži- dostala nový kvalitní
povrch – umělý trávník.
vost a smysl pro fair play,“ uvedl starosta Pavel
Městská část dodala
Caldr. „Zároveň chceme, aby tato sportoviště byla
rovněž nové sportovní
bezpečná, proto do oprav a rekonstrukcí každovybavení hřiště pro
ročně investuje nemalé prostředky.“
sporty, které se zde budou provozovat, což je
ZŠ JITŘNÍ
malý fotbal, házená, teMÁ NEJMODERNĚJŠÍ AREÁL
nis, basketbal a volejNově otevřená část sportovního areálu s herními prvky a odpočinkovou zónou u Základní školy bal. Také školní hřiště
Jitřní v Hodkovičkách bude využívat školní druži- na Chodovci bude v odpoledních hodinách
na ZŠ Jitřní a sousední mateřská škola. V odpoledních hodinách bude hřiště k dispozici také pro sloužit veřejnosti.
„Zpřístupněním
veřejnost. Stavební práce městskou část přišly na
sportovišť v základních
téměř 1,9 mil. korun včetně DPH.
školách také dospělým
„Je to nejmodernější sportovní areál s nejlepamatérským sportovším vybavením v Praze 4,“ řekl starosta Pavel
cům plníme slib, který
Caldr. „Nákladem téměř dvou milionů korun
OPRAVENOU PROLÉZAČKU na hřišti Kapitol si hned vyzkoušely desítky dětí.

Foto: Zdeněk Kříž

Městská část Praha 4 dlouhodobě podporuje sportování dětí a zároveň pečuje o to, aby
sportovní areály a školní hřiště byly bezpečné. V letošním roce otevřela další část sportovního
areálu u Základní školy Jitřní, která byla zprovozněna v pondělí 2. června. Další opravené
hřiště předal starosta Pavel Caldr základní škole Na Chodovci. Do stavebních prací a vybavení
obou sportovišť městská část investovala více než 4 miliony korun.

RODIČE, PŘIHLASTE SE DO BEZPLATNÉHO VZDĚLÁVACÍHO KURZU
Projekt Zdravotnického zařízení MČ Praha 4 s názvem „Podpora rodičů při návratu na trh práce z rodičovské nebo mateřské
dovolené. Domácí chůva pro děti ve věku 0–6 let“, financovaný z Evropského sociálního fondu, nabídne i letos pražským
maminkám a tatínkům vzdělávání v oblasti péče o děti zcela
zdarma. Mohou se tak stát certifikovanými chůvami.
„Kurz, který je určen
pro rodiče na mateřské
či rodičovské dovolené,
Jan Schneider,
bude zahájen 23. září
zastupitel MČ Praha 4
a bude probíhat formou
dvaceti výukových bloků, vždy v úterý a ve
čtvrtek dopoledne. Ukončen bude 28. listopadu
testem a předáním certifikátu o absolvování,“
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říká ředitel Zdravotnického zařízení a zastupitel
Jan Schneider a dodává: „V loňském roce získalo certifikát celkem 14 maminek, letos očekáváme podobný počet.“
Absolventi kurzu získají znalosti především
z oblasti zdravotnického minima, péče o dítě,
právních aspektů profesionální péče o děti,
pedagogiky, sociologie a v neposlední řadě

znalosti z oblasti vývojové psychologie. Zájemci
mohou zasílat svůj životopis a krátký motivační
dopis Lucii Zelenkové na e-mailovou adresu:
lucie.zelenkova@zzpraha4.cz.
Aktuální informace, témata výukových bloků
a podrobné podmínky pro přijetí naleznou
zájemci na www.zzpraha4.cz.
Zdravotnické zařízení MČ Praha 4, Kotorská
40/1590, 140 00 Praha 4, www.zzpraha4.cz.

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
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ZPŘÍSTUPNĚNÍ ŠKOLNÍCH HŘIŠŤ PRO VEŘEJNOST
Škola

Provozní doba pro veřejnost během roku

Provozní doba pro veřejnost
červenec a srpen

Sportovní aktivity

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků
a s rozšířenou výukou tělesné výchovy,
Filosofská 3

ŠH otevřeno: říjen–květen
PO–PÁ od 16.00 do 17.00 hod.
SO + NE od 12.00 do 16.00 hod.
ŠH otevřeno: červen–září
PO–PÁ od 17.00 do 19.00 hod.
SO + NE od 14.00 do 18.00 hod.
Provozní doba se mění vždy v závislosti na počasí
(za nepříznivého počasí povrch velmi kluzký).

ČERVENEC
– viz provozní doba červen–září

Atletický ovál – běžecká dráha
Hřiště na kopanou
Víceúčelové hřiště
– na požádání více sportovců – míčové hry

První jazyková základní škola v Praze 4,
Horáčkova 1100

ŠH otevřeno: říjen–květen
PO–PÁ od 17.00 do 18.00 hod.
SO + NE od 9.00 do 18.00 hod.
ŠH otevřeno: červen–září
PO–PÁ od 17.00 do 20.00 hod.
SO + NE od 9.00 do 20.00 hod.

Stejný provoz jako ve školním roce

Volejbal
Nohejbal
Kopaná
Košíková
Atletické hřiště – kondiční běhání

Základní škola,
Jílovská 1100

PO–PÁ od 15.30 do 18.00 hod.
SO + NE od 9.00 do 15.00 hod.

Stejný provoz jako ve školním roce

Kopaná
Míčové hry
Atletika

Základní škola,
Jižní IV, 10

PO–PÁ od 16.00 do 20.00 hod.
SO + NE od 10.00 do 20.00 hod.

PO od 8.00 do 18.00 hod.
ÚT od 8.00 do 20.00 hod.
ST od 8.00 do 17.00 hod.
ČT–NE od 8.00 do 20.00 hod.

Kopaná
Basketbal
Atletika
Tenis – zeď
K dispozici: fotbalové branky, koše na košíkovou

Základní škola,
Křesomyslova 2

PO–PÁ od 16.00 do 20.00 hod.
SO + NE od 12.00 do 20.00 hod.
ŠH otevřeno: duben–říjen
ŠH uzavřeno: listopad–březen

Během léta je celotýdenní provoz:
9.00–20.00 hod.

Kopaná
Basketbal
Volejbal
Běžecký ovál

Škola Kavčí hory – Mateřská škola,
Základní škola
a Střední odborná škola služeb,
K Sídlišti 840

PO–PÁ od 17.00 do 20.00 hod.
SO–NE od 13.00 do 20.00 hod.
ŠH otevřeno: březen–červen, září–říjen
ŠH uzavřeno: listopad–únor

ČERVENEC
– hřiště z důvodů oprav a prací v areálu školy
mimo provoz
SRPEN
– pro veřejnost: stejný provoz jako ve školním roce
(prázdninová družina)

Využití především pro děti a rodiče s dětmi
Míčové hry
Kopaná
Atletika

Základní škola,
Na Chodovci 54

PO–PÁ od 16.00 do 18.00 hod.
SO–NE od 9.00 do 13.00 hod.

Stejný provoz jako ve školním roce

Školní hřiště s umělým povrchem
Dětské herní prvky
Antukové hřiště, travnaté plochy

Základní škola,
Na Líše 16

PO–ČT od 15.30 do 19.00 hod.
PÁ od 15.30 do 17.30 hod.
SO + NE od 10.00 do 14.00 hod.
V zimním období ŠH uzavřeno

PO–PÁ od 8.00 do 15.00 hod.

Kopaná
Basketbal
Atletika

Základní škola a Mateřská škola,
Ohradní 49

PO–PÁ od 16.00 do 21.00 hod.
ŠH otevřeno: duben–říjen

stejný provoz jako ve školním roce
SO–NE podle dohody

Míčové hry
Tenis (sítě škola zapůjčí)

Základní škola,
Plamínkové 2

PO, ST, PÁ od 14.00 do 21.00 hod.
ÚT + ČT od 15.30 do 21.00 hod.
SO od 9.00 do 13.00 hod.
NE od 12.00 do 16.00 hod.
ŠH otevřeno podle světelných podmínek
září–červen

Pouze v časech dlouhodobých pronájmů
a předem dohodnutých akcí – viz vývěska

Kopaná
Basketbal
Volejbal
Beach volejbal

Základní škola,
Poláčkova 1067

PO–PÁ od 16.00 do 20.00 hod.
SO + NE od 10.00 do 18.00 hod.

Stejný provoz jako ve školním roce

Volejbal
Nohejbal
Tenis
Kopaná
Běžecký ovál

Školní hřiště v objektu
Jitřní č. p. 185

SRPEN
– plánovaná rekonstrukce atletického oválu,
pro veřejnost bude areál uzavřen

ŠH otevřeno: duben–říjen
V říjnu otevřeno do 18.00 hod.

Poznámka: sítě ani míče většina škol nepůjčuje!

OPRAVA ŠKOLKY V HORÁČKOVĚ ULICI JE NADOHLED
Přístavbu spojovacího krčku, hospodářského
pavilonu a nových bezbariérových přístupů
v MŠ Horáčkova povolil svým územním rozhodnutím stavební odbor Prahy 4.
Po nabytí právní moci územního rozhodnutí
se bude projednávat dokumentace pro stavební

povolení a na základě pravomocného stavebního povolení budou zahájeny práce na přestavbě
mateřské školky.
„Doufáme, že občanská sdružení SOIP
Praha 4 a Pankrácká společnost, která jako
jediná k modernizaci areálu školky zaujala

negativní stanoviska, nebudou svými dalšími
postupy potřebnou rekonstrukci objektu blokovat,“ sdělil starosta Pavel Caldr. Školku, kterou
navštěvují zdravotně handicapované děti, chce
zmodernizovat Magistrát hl. m. Prahy.
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■ HASIČI OCENILI
TOMÁŠOVU KRESBU
ZÁSTUPCI RADNICE popřáli mladému stromku lípy dlouhý život.

■ NÁRODNÍ STROM OBOHATIL AREÁL ŠKOLY KAVČÍ HORY
Nádvoří Školy Kavčí hory zdobí od konce května národní strom – lípa srdčitá. Tu škole poskytly
Lesy hl. m. Prahy. „Přeji lípě dlouhý život, alespoň tisíc let. Právě tolik let je nejstarší lípě v České
republice – Klokočovské, která je známá také jako Tisíciletá lípa a je jedním z nejstarších žijících
památných stromů v Čechách,“ řekl 1. zástupce starosty Jiří Bodenlos (ČSSD), který se společně se
starostou Pavlem Caldrem a Ivanou Staňkovou zúčastnil slavnostního zasazení stromku.

Foto: ZŠK

Foto: ZŠK

Děti z červené třídy Mateřské školy 4 Pastelky, detašované pracoviště Plamínkové 2, se
zúčastnily výtvarné soutěže Požární ochrana
očima dětí. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v Divadle U Hasičů a malý Tomášek
Hejda (na snímku) z MŠ 4 Pastelky získal ve
své kategorii třetí místo, a to za malbu hasičského vozu se zelenou hadicí a černým žebříkem.

NA ZÁVĚR EXKURZE předškoláci určovali, do jakého kontejneru patří namalované předměty na kartičkách. Za svoji píli obdrželi od MČ Praha 4 občerstvení
a upomínkové předměty od společnosti EKO-KOM.
Foto: Praha 4

■ PŘEDŠKOLÁCI POZNÁVALI
PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA DURYCHOVA
V souladu s plánem ekologické výchovy pro rok 2014 navštívily v průběhu května třídní kolektivy mateřských škol Prahy 4 sběrný dvůr Durychova. Děti se seznámily s jednotlivými komoditami a se zpětným
odběrem elektrozařízení, poznaly logo tříděného odpadu a prozkoumaly
zázemí pro odkládání nebezpečných odpadů a obsahy velkoobjemových
kontejnerů. Sběrný dvůr navštívilo celkem 201 dětí z mateřských škol.
Jejich jediným následným úkolem bylo namalovat, co se jim ve sběrném
dvoře líbilo. Na radnici Prahy 4 pak proběhlo slavnostní vyhlášení tří nejzajímavějších obrázků z každé třídy a 18 dětských malířů získalo i sladkou odměnu. Zástupce z každé školky obdržel od starosty Pavla Caldra
a jeho 1. zástupce Jiřího Bodenlose (ČSSD) na památku certifikát a každá
zúčastněná školka finanční odměnu 10 000 Kč.

STRANA 12

SENIOŘI POZORNĚ NASLOUCHALI historickému výkladu mladých průvodců.

■ ŽÁCI ZŠ KŘESOMYSLOVA
PROVEDLI SENIORY PO VYŠEHRADĚ
MČ Praha 4 připravila pro své seniory procházku po památkách
Vyšehradu s nezvyklými průvodci. V úterý 3. června se sešlo 30 seniorů
s 11 žáky 8. a 9. třídy ZŠ Křesomyslova, kteří jim během více než hodinové vycházky „řetězově“ vyložili to, co se o Vyšehradě naučili v hodinách
průvodcovství, které je ve škole volitelným předmětem. K příjemné atmosféře přispělo nejen krásné slunečné počasí, ale především zájem posluchačů i potlesk, kterým senioři ocenili snahu svých mladých průvodců.
Z iniciativy MČ Praha 4 tak vzešla akce, která je hezkým příkladem dobrého, vzájemně se obohacujícího mezigeneračního soužití.
(hh)
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BÝVALÉ KINO KOSMOS SE ZAČÍNÁ MĚNIT V REHABILITAČNÍ CENTRUM

Jeho základem bude odpočinkové centrum s menším bazénem a vířivkami, masážemi a kompletním zázemím v prvním nadzemním podlaží
s plánovaným využitím pro žáky základních a mateřských škol Prahy 4.
Podlaží bude doplněno dvěma nezávislými nebytovými prostorami se
zdravotnickými službami, doplňujícími sousední objekt Lékařského
domu Jílovská 1148.
„V druhém nadzemním podlaží bude umístěna samostatná solná jeskyně a bazén s temperančním zázemím pro plavání a cvičení rodičů s batolaty,“ uvedl starosta Pavel Caldr.
V květnu začaly stavební práce I. etapy, které zahrnují bourání
nenosných příček a konstrukcí, postavení všech nosných konstrukcí, zateplení fasády a výměnu oken a provedení a dokončení prací ve 2. nadzemním podlaží objektu, tj. solné jeskyně a baby bazénu se zázemím.
Konec I. etapy je naplánován na letošní prosinec. Z hlediska stavebního
objemu a výšky zástavby nedojde ke změně proti stávajícímu stavu,
stavební úpravy jsou prováděny pouze v rámci objektu.

Foto: Praha 4

V Tučňáku několikrát avizovaná proměna nevyužívaného kina
Kosmos v části komplexu Kulturního centra Novodvorská
v multifunkční objekt byla zahájena. Nově vzniklé Relaxační
centrum Kosmos bude sloužit nejširší veřejnosti všech věkových kategorií.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ČÁSTÍ současných bouracích prací je odstranění celého hlediště bývalého kina.

ZASTUPITEL PETR ŠTĚPÁNEK PORUŠIL ETICKÝ KODEX
Zastupitelstvo městské části Praha 4 na svém jednání dne 18. června vyzvalo zastupitele Petra
Štěpánka (SZ), aby v souladu s jeho čestným prohlášením k Etickému kodexu člena Zastupitelstva městské části Praha 4 vyvodil z porušení etického kodexu

osobní a politickou odpovědnost. Pro toto usnesení
hlasovalo 39 zastupitelů, pouze tři byli proti a jeden
člen zastupitelstva se zdržel hlasování.
Petr Štěpánek na setkání s občany označoval zastupitele městské části Praha 4 hanlivými výrazy,

které jsou podle naprosté většiny členů zastupitelstva
urážlivé.
Tím porušil etický kodex, který zastupitelstvo,
včetně Petra Štěpánka, schválilo v loňském roce.
Ke stejnému závěru, že Petr Štěpánek etický kodex
porušil, dospěl před tím i Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 4.

OMEZME ESTETICKÉ ZNEČIŠTĚNÍ NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI!
Kromě zákonů a vyhlášek existuje také „paměť místa“, souhrn vzpomínek a asociací spojených nejen s vlastní zkušeností,
ale také s vyprávěními předků a pamětníků. Krajina bez paměti je krajina ciziny ve vlastním městě.
„Naše Podolí“, krajina
lomu s trilobity, kolonka,
rasovna a konečná trolejbusu v Kiszově ulici.
Jan Petr,
Lány polí, bulharští zazastupitel MČ Praha 4
hradníci a hospoda Na
Sibiři. Plovárna v Podolí a grundle v hospodě pod
Vyšehradem. Od té doby se mnoho změnilo, co zůstalo v duších patriotů, je touha po souladu a klidu.
Racionálně vzato je vývoj nevyhnutelný, ale některé
jeho atributy mění čtvrť v místo, které lidem zhořklo.
Do roku 1989 byly brutální zásahy do městské
struktury jaksi zvykem, všemocní plánovači dokázali
postavit věžáky do vilových čtvrtí, nebo center historických obcí. Po tomto roce brzy víra v lepší stavění
vzala za své. Je zvykem všechno špatné svádět na developery, ale ti staví jenom to, co dostanou povoleno.
Paradoxně „výhodu“ mají nejviditelnější hrubé zásahy
do městské struktury, větší soubory staveb. Proti těm
se zdvihne občanský odpor, petice a plakáty burcují
občany a záměry se často daří redukovat. Menší zásahy, jednotlivé stavby, někdy projdou bez ohlasu a při-

tom mají fatální důsledky. Zákony a vyhlášky předpokládají respektování souhrnu údajů o území, ať se
jedná o charakteristiku typu osídlení, urbanistické
podklady vycházející z kartografických podkladů
o historickém vývoji území a o jeho památkových
hodnotách a samozřejmě plný soulad s územněplánovací dokumentací a obecnými technickými požadavky
na výstavbu. Toto je teorie a velmi nezelený je strom
života.

BETONOVÁ MONSTRA
NIČÍ VILOVÉ ČTVRTI
Stávala na rohu ulic Na Lysině a Lopatecká, vila
s krásným výhledem, u ní hřiště na prázdné parcele.
Před několika lety vyrostla vedle „srostlice“ vil, která
nabídla původním obyvatelům vyhlídku na obrovskou
bílou zeď. Co na tom, že domy v okolí původně svou
výškou kopírovaly terénní reliéf, tenhle dům pokořil
všechny v okolí. Hodnotná zástavba z přelomu století
a meziválečného období dostala dehonestující měřítko
vpádem bílých betonových monster. Bývalá Jeremenkova ulice, se zachovalou urbanistickou strukturou,

výstavba se prováděla od roku 1947 podle ideového
návrhu O. Novotného a původního projektu B. Kříže.
Důsledně pravidelná parcelace s dispozičně obdobnými domky a ulice vedené po vrstevnici jsou charakteristické pro vytříbené urbanistické zásahy. V poměrně
nedávné době vyrostl komplex domů v horní části,
který předznamenal svým vtlačením do uliční čáry
další možné negativní vstupy. A ty na sebe nedaly
dlouho čekat. Mezi ulicemi Na vrstvách a V Ondřejově
vyrostla stavba, která svým objemem plně využívá
parcelu a výškou uráží okolní výstavbu. Komfortní
pocity obyvatel tohoto komplexu nemohou vyvážit
ztrátu soukromí majitelů okolních vilek.
Co mají tyto zásahy společné? Komfort a libé pocity
nových obyvatel na úkor původních a na úkor kvality
místa. Tato zástavba těží z atraktivity prostředí a sama
nepřináší nové další hodnoty. Bylo by proto zajímavé
sledovat reakci majitelů na podobné záměry v jejich
okolí… Naším úkolem a posláním je bránit celistvost
a estetickou hodnotu sídel před „znečištěním“.
Poslouchat duši města a bedlivě sledovat veřejnou
správu, jak důsledně a odpovědně zvažuje svá rozhodnutí. V tom je hlavní úkol politiky a politiků – hájit
zájmy občanů, předvídat a plánovat. Pro začátek
by stačilo neprodávat pozemky pro developerské
projekty bez regulace.
Jan Petr (TOP 09),
zastupitel MČ Praha 4
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BASKETBALISTKY SOKOLA NUSLE SE V BERLÍNĚ NEZTRATILY
Dívčí týmy Sokola Nusle se zúčastnily mezinárodního basketbalového
turnaje v Berlíně. O vítězství družstva bojovala ve třech kategoriích,
a to U12, U15 a U17. Konkurence byla silná, turnaje se účastnilo kolem
100 týmů z celé Evropy. Družstvo U12 prohrálo v základní části s konečným vítězem kategorie. Poté se mu podařilo vyhrát klíčová utkání a díky
tomu nuselské dívky vybojovaly bronzové medaile. V konkurenci převážně chlapeckých týmů to byl veliký úspěch. Družstvo U15 také prohrálo
v základní části jeden zápas, ale poté ten samý tým, konkrétně Chemcats
Chemnit, porazilo ve vyrovnaném finále o tři body a svoji kategorii vyhrálo! A úspěch nuselského týmu dovršilo družstvo U17, které skončilo na
skvělém 3. místě.
V současné době probíhají v Sokole Nusle nábory dívek ročníků 2003
a mladších. Máte-li dceru, vnučku, neteř, známou či kamarádku v tomto
věku, která by měla zájem o basketbal, neváhejte kontaktovat trenérky
přípravky – Annu Doležalovou (tel.: 728 526 480) a Michalu Ferbasovou
(tel.: 721 451 188).

Foto: SN

VÍTĚZNÝ TÝM Sokola Nusle U15.

PETR RICHTER PŘIVEZL DO KRČE KARATISTICKÉ ZLATO

KARATISTA Petr Richter má před sebou slibnou sportovní budoucnost.
Foto: archiv PR

ŠACHOVÝ TITUL
PO 28 LETECH OPĚT V PRAZE
Družstvo mladých šachistů z oddílu SK OAZA
Praha 4 dosáhlo velkého úspěchu, když vyhrálo
mistrovství republiky družstev starších žáků v rapid
šachu, které se konalo v Seči. Největší mládežnický
turnaj, který zaznamenal již 52. ročník, šachisté znají
pod jeho historickým názvem „Zaječice“ podle místa
jeho dřívějšího konání i názvu pořadatele. Turnaje se
v letošním roce zúčastnilo 51 šestičlenných týmů dětí
do 15 let z celé České republiky. Úspěch je o to větší, že se tento titul vrací do Prahy po dlouhých
28 letech, tehdy v roce 1986 zvítězil Vyšehrad Praha.
Šachový oddíl SK OAZA Praha patří již mnoho let
k největším a nejúspěšnějším pražským šachovým
oddílům. Věnuje se z velké části dětem a mládeži
a vyrostla zde i celá řada úspěšných šachistů jak
v mládežnických kategoriích, tak i mezi dospělými.
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Zatím největší sportovní úspěch
si vybojoval 15letý karatista Petr
Richter z Krče na nedávném světovém šampionátu v Kosovu. Postupně zdolal soupeře z Turecka,
Kosova, Uzbekistánu a Itálie
a ve své kategorii kadetů se stal
mistrem světa!
„Zisk titulu byl velmi náročný,
stálo mě to hodně úsilí a mnoho
let poctivého tréninku,“ říká mladík, který s karate začal již ve čtyřech letech
a za vzor měl hrdiny akčních filmů. „Nejtěžší
však bylo zvítězit sám nad sebou. Dokázat se
maximálně soustředit, nepodlehnout psychickému tlaku a podat nejlepší výkon,“ vyjmenovává
nejdůležitější aspekty svého životního triumfu,
na němž se podílela i MČ Praha 4, která nadějného sportovce podpořila grantem.
I když Petr bydlí nedaleko pankráckého

Parku Družby, spíše než na louce ho potkáte
v tělocvičně ZŠ Jeremenkova. Zde sídlí jeho
klub Karate Vision a až 4x týdně se tu pod vedením trenérky, bývalé mistryně Evropy a světa
Petry Nové, snaží zlepšovat techniku a fyzickou
kondici. „Petr je velmi talentovaný a má výborné zázemí doma i v klubu. V jeho kategorii je
však velmi silná konkurence, takže naším dalším společným cílem je potvrdit Petrovy kvality
a získat republikový titul,“ říká Petra Nová, která současně vyzvedává Petrovu závodní vyzrálost. „V poslední době je na soutěžích psychicky
odolný, což je předpoklad úspěchu,“ dodává trenérka a tato slova potvrzuje i její svěřenec:
„Zkušenosti z karate jsem v běžném životě nemusel nikdy využít, snažím se žít klidný život
bez násilí. Karate mi přináší především schopnost koncentrace, dobrý fyzický základ a hlavně
mě moc baví, je to můj největší koníček.“
(md)

SPORTOVCI ZŠ KŘESOMYSLOVA PROŠLI DO FINÁLE OVOV
Rozálie Saidlová a bronz vybojovali Richard
Po výrazném vítězství v obvodním kole
Novák, Khrystyna Leta a Eliška Šulcová. Celý
Odznaku všestrannosti olympijských vítězů
tým a vítězové jednotlivých věkových kategorií
(OVOV), které se konalo v rámci 4x4 letní hry
postupují na republikové finále OVOV, které se
Prahy 4, vyhrálo družstvo ZŠ Křesomyslova
bude konat v září na Strahově.
i krajské kolo, v němž se sešly školy z celé
Prahy. Závodilo se v 7 disciplínách (běh na 60
(db)
metrů, dálka, krikeťák, shyby, leh-sedy,
švihadlo a dribling
nebo 1000 metrů).
Ani v soutěži jednotlivců se reprezentanti
z Křesomyslovky neztratili, každý z osmi
závodníků přivezl
medaili! Karla Brůhová, Tereza Budská,
Josef Musil a Michal
Dvořáček získali meMEDAILE úspěšným sportovcům
ZŠ Křesomyslova (ve žlutém) předal bývalý desetibojař Robert Změlík.
daile zlaté, stříbro má
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NOVÁ NADĚJE PRO BRANICKÝ DVŮR
zásadní stavební rekonstrukci. V jejím průběhu
bude respektován historický ráz objektu s důrazem na citlivé začlenění budoucího provozu
do památkově chráněného objektu,“ uvedl 1. zástupce starosty Jiří Bodenlos (ČSSD). Důležitým
předpokladem pro případné drobné změny
charakteru budov je souhlas Národního památkového úřadu a městské části Praha 4. Nájemce
provede rekonstrukci na své náklady a poté bude v objektu provozovat malý pivovar, hotel
a restauraci.
Společnost Zemský pivovar poté začlení
objekt Branického dvora do současné infrastruktury Braníku s cílem otevřít ho veřejnosti, aby
se celý areál stal pro místní obyvatele i Pražany
příjemným místem odpočinku a kulturního
vyžití. Například pořádáním divadelních představení, koncertů nebo farmářských trhů na
nádvoří.

Praha 4 schválila záměr výběru nového nájemce Branického dvora. Stala se jím společnost
Zemský pivovar, která po letech chátrání zajistí
jeho rekonstrukci a využití. Záměr pronájmu
schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 4.
Pro návrh hlasovalo 38 zastupitelů, proti nebyl nikdo, dva členové zastupitelstva se zdrželi
hlasování. Zastupitelstvo současně uložilo Radě
městské části Praha 4, aby do připravované
nájemní smlouvy zapracovala všechny relevantní připomínky předložené zastupiteli i občany.
„Několikrát jsme obyvatele Braníka požádali o
návrhy a připomínky k využití Branického dvora. Protože ctíme názory občanů, z veřejné diskuze vzešly zajímavé podněty, se kterými se nadále pracuje,“ uvedl k chystané nájemní smlouvě starosta Pavel Caldr. Doplněný návrh nájemní smlouvy projedná zastupitelstvo na svém
příštím zasedání.
„Těší mne, že po několika neúspěšných pokusech máme konečně investora, který může,

pokud příští zastupitelstvo schválí nájemní
smlouvu, zajistit obnovu této ohrožené kulturní
památky a současně obohatit kulturní a společenský život v Braníku,“ uvedl dále starosta
Pavel Caldr.

STAVEBNÍ REKONSTRUKCE
JE NUTNOSTÍ
Branický dvůr je barokní kulturní památkou.
Pochází ze 17. století, kdy část Braníku získal
po bitvě na Bílé hoře Dominikánský řád. Mniši
v něm v roce 1626 založili pivovar a pivo se zde
vařilo 400 let. Nový nájemce tedy na tradici
řemeslného vaření místního piva navazuje.
Na začátku 20. století byl objekt využíván
k sociálním službám, v padesátých letech měl
být zbořen, ale zapsání do seznamu památkově
chráněných staveb ho zachránilo pro budoucnost. Z původních čtyř křídel se do současnosti
dochovaly tři včetně zvonice z roku 1761.
„Současný stav Branického dvora vyžaduje

BRANICKÝ DVŮR
se po rekonstrukci
otevře veřejnosti.
Konečným termínem pro dokončení rekonstrukce a otevření Branického dvora veřejnosti
je nejpozději rok 2018.

NA PRAŽSKÉ KULTURNÍ PAMÁTCE zahlodal zub času, rekonstrukce je nutností.
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senioři/rodina
BLAHOPŘÁNÍ
K ŽIVOTNÍMU JUBILEU
Dne 17. 7. v 11 hodin budou opět po
50 letech oddáni rodiče a prarodiče

MARIE A LADISLAV
SVOBODOVI ze Lhotky.
Za rodinu přejí vše nejlepší a hlavně hodně zdraví dcera Monika, vnučka Lucie, vnouček Vojtíšek a
psík Bellinka.

V úterý 22. července oslaví diamantovou svatbu, 60 let společného života,
michelští patrioti

HANA
A MILOSLAV
KAŠPAROVI.
Mnoho dalších krásných společných let přeje dcera Hanďa a syn Míla
s rodinami a přátelé.

Dne 25. srpna oslaví 80. narozeniny

JINDŘIŠKA
NAVAROVÁ
ze Lhotky.
Vše nejlepší k životnímu jubileu přejí manžel, syn, dcera
a vnoučata Romča, Jura a Zuzanka.

PLAVENKY ZÍSKÁTE
V POLOVINĚ ZÁŘÍ
„Velmi si vážíme zájmu našich seniorů, kteří si udržují
svou fyzickou kondici a využívají dotované plavání a rehabilitační cvičení v Plaveckém stadionu Podolí. Ráda
bych ubezpečila starší sportovce, že politika dotovaných
plavenek pro seniory od 63 let s trvalým pobytem v městské části Praha 4 zůstává pro radnici Prahy 4 nadále prioritou,“ říká zástupkyně starosty Ivana Staňková a dodává: „Podzimní prodej plavenek začne v pondělí
15. září, rehabilitační cvičení v říjnu.“

PC KURZY FINIŠUJÍ NA PODZIM
Po prázdninách se uskuteční ještě tři lekce počítačových kurzů, a to v následujících termínech: od 8. do
12. 9., od 15. do 19. 9. a od 22. do 26. 9. Slavnostní zakončení se uskuteční v pondělí 29. září
v sále Nuselské radnice.

HARMONOGRAM
SLAVNOSTNÍHO ZAKONČENÍ:
1. skupina od 9.00 hod.: Bítovská, Nedvědovo náměstí,
Poláčkova, Kavčí hory, Sdružení.
2. skupina od 11.15 hod.: U Krčského lesa, Na Chodovci, Jitřní, Táborská, Jílovská.

STRANA 16

NEJLEPŠÍM ŽÁKŮM předala ocenění zástupkyně starosty Ivana Staňková.

Foto: Zdeněk Kříž

ŠIKOVNÍ ŠKOLÁCI PŘEVZALI OCENĚNÍ
Ve Společenském sále Nuselské radnice
proběhl již VI. ročník projektu městské části
Praha 4 pod názvem Dělám víc, než musím,
pořádaný pod záštitou zástupkyně starosty
Ivany Staňkové.
Za přítomnosti zástupců škol, rodičů a příbuzných byli oceněni nominovaní žáci, kteří

jsou úspěšní například na kulturním a sportovním poli a pro vrstevníky v základních školách se stali vzory. Na slavnostním galavečeru
předvedli někteří z oceněných žáků své umění
a postupně všichni převzali z rukou Ivany
Staňkové slavnostní šerpu, pamětní list a dárek v podobě PC tabletu.

OCENĚNÍ ŽÁCI A ŽÁKYNĚ
Radim Bača
Anna Kerbachová
Alžběta Poštůlková
Terezie Ondičová
Filip Samec
Ondřej Sojka
Martina Šimánková
Nika Peerová
Tereza Budská
Natálie Lorenzová

ZŠ Bítovská
ZŠ Filosofská
ZŠ Horáčkova
ZŠ U Krčského lesa
ZŠ Jeremenkova
ZŠ Jílovská
ZŠ Jižní IV
Škola Kavčí hory
ZŠ Křesomyslova
ZŠ Mendíků

Veronika Páníková
Markéta Boldišová
Dáša Černá
Martin Vu Chung
Eliška Vodrážková
Kateřina Janáčková
Natálie Julie Smutná
Filip Kubalík
Anna Machová
Tran Thi Phuong Linh

ZŠ Na Chodovci
ZŠ Na Líše
ZŠ Na Planině
ZŠ Nedvědovo náměstí
ZŠ Ohradní
ZŠ Plamínkové
ZŠ Poláčkova
ZŠ Sdružení
ZŠ Školní
ZŠ Táborská

VYDEJTE SE ZA REKREACÍ DO LÁZNÍ TEPLICE
Ústav sociálních služeb v Praze 4 zve všechny seniory i ostatní zájemce na týdenní podzimní rekreaci v Lázních Teplice v termínu 20.–27.
října. Hotel Panorama se nachází na
okraji lázeňského města na velmi pěkném
a klidném místě pod Doubravskou horou
(100 m od lesa). Dále je možno navštívit lázeňské centrum a ochutnat léčivé prameny. Hotel
nabízí i několik výletů.

Pro účastníky pobytu je připravena plná
penze, ubytování ve dvoulůžkových pokojích
s vlastním příslušenstvím a TV, výtah a dvouhodinová procházka centrem města a lázeňskou
čtvrtí s průvodcem. Stravování (plná penze) je
zajištěno v hotelové jídelně. Cena: 4600 Kč
(včetně dopravy). Přihlášky u Radky Novákové
ÚSS-4, Podolská 31, kde obdržíte další informace, nebo na tel.: 241 430 640, 241 434 160.
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info
NUSELŠTÍ OBČANÉ VYTÁHLI DO BOJE PROTI DROGÁM
pady jeho činnosti zažívají místní obyvatelé každý
den. Drogově závislí často zneužívají léčbu
a Subutex si aplikují přímo do žil na ulici vedle
škol, školek a dětských hřišť, která jsou v bezprostřední blízkosti uvedeného centra. To se děje
přímo před zraky malých dětí a školáků, ostatní
skupiny obyvatel nevyjímaje. „Policie nám pomáhá, úřad městské části Praha 4 zajišťuje nadstandardní úklid, ale to situaci zdaleka neřeší,“ uvedla
Soňa Podušková, předsedkyně petičního výboru.
Občané proto sepsali Petici proti
Foto: Zdeněk Kříž
drogám vedle škol a dětských zařízení,
kterou podepsalo více než tisíc lidí.
Mezi nimi například herci Tereza
Kostková, Petr Rychlý a Jan Hrušínský.
„V petici vyjadřujeme zásadní nesouhlas se zneužíváním substituční léčby.
Požadujeme uzákonění minimální
dvoukilometrové vzdálenosti od škol
a dětských zařízení pro umisťování
provozoven poskytující služby pro
drogově závislé,“ objasnila hlavní cíl
petice Soňa Podušková.
Petice byla zaslána v dubnu premiérovi Sobotkovi, ministrovi školství
Chládkovi a ministrovi zdravotnictví
NA HAPPENINGU nechybělo ani dětské kulturní vystoupení.
Němečkovi. „Praha 4 požadavky této

Jasné NE drogám zaznělo ve čtvrtek 19. června
v nuselském parku před ZŠ Táborská, kde se sešli
občané, kteří zásadně nesouhlasí se zneužíváním
substituční léčby drogově závislými. Obyvatelé
také prostřednictvím Petice proti drogám vedle
škol a dětských zařízení vyzvali premiéra Sobotku
k legislativním změnám v oblasti užívání drog.
V nuselské ulici Vladimírova sídlí centrum pro
poskytování substituční péče pro drogově závislé
provozované společností Remedis a negativní do-

KDE A JAK STRÁVIT V LÉTĚ VOLNÝ ČAS?
Čt 17. 7.
16.00 hod.
KONCERT TRIA ALTERA PARS TRIO – Nemocniční kaple sv. Václava
v Thomayerově nemocnici. Vstup zdarma.
Ne 20. 7.
18.00 hod.
STEZKA MUŽŮ (běh 6/3 km) – u altánu poblíž restaurace Na tý louce
zelený v Krčském lese.
28. 7.–1. 8.
8.00–17.00 hod.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – Vodnické putování. Pro děti ve věku 4–10 let. MC
Balónek.
St 30. 7.
19.00 hod.
ASICS Vaše liga – závod v běhu na 5/10 km, Areál Hamr Bráník.
SRPEN
4.–8. 8. a 11.–15. 8.
8.30 – 16.30 hod.
MULTI DANCE CAMP – taneční tábor pro děti ve věku 6–16 let. Info
a přihlášky na www.multidancecamp.cz. MC Balónek.
11.–15. a 18.–22. 8.
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – „Prázdninové dobrodružství“ pro děti 4–8
let, s Vojtou Pavelčíkem a týmem 4medvědů. Pořádá RMC 4medvědi, Podolí.
Info na www.4medvedi.cz, registrace na e-mail: renata@4medvedi.cz.
18.–22. 8.
8.00–17.00 hod.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – Hurá do Afriky. Pro děti ve věku 4–10 let. MC
Balónek.
Út 19. 8.
18.00 hod.
KRČSKÝ LOMCOVÁK (5 km běh) – u Velkého altánu v Krčském
lese.
25.–29. 8.
8.00–17.00 hod.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S MORTIMEREM – Pro děti od 6 do 11 let. MC
Balónek.
St 27. 8.
KONCERT RADKY FIŠAROVÉ A TALICHOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU
– Žluté lázně.

Foto: ŽL

30. 6.–4. 7. a 21.–25. 7.
8.00–17.00 hod.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – Hravé hraní, aneb věda není žádná věda
– Cesta do pravěku. Pro děti ve věku 4–8 let. MC Balónek.
30. 6.–4. 7. a 21.–25. 7.
15.00–17.00/18.00 hod.
LETNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY
– Přihlášky na e-mail: mcbalonekpraha@seznam.cz. MC Balónek.
Út 1., 8., 15., 22. a 29. 7.
21.00 hod.
LETNÍ KINO VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH – italské filmy.
Út 1. 7.
18.00 hod.
KRČSKÝ KROS (4,4 km), u Velkého altánu v Krčském lese.
St 2. 7.
19.00–21.00 hod.
ČÍNSKÉ UČENÍ HAM-YU v běžném životě (přednáška). Centrum Dajána.
Pá 4.–ne 6. 7.
PROŽITKOVÝ SEMINÁŘ LÉČIVÉ TÓNY – Přihláška na
www.dajanapraha.cz, info na tel.: 608 820 930.
So 5. 7.
14.00–18.00 hod.
BUBENICKÝ WORKSHOP – Cena 400 Kč. Rezervace na e-mailu: dajanapraha@seznam.cz nebo tel.: 608820930. Info na www.dajanapraha.cz.
7.–11. 7., 14.–18. a 21.–25. 7.
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – „Po stopách dinosaurů“ pro děti 3–8 let.
Pořádá RMC 4medvědi, Podolí. Info na www.4medvedi.cz, registrace na
e-mailu: renata@4medvedi.cz.
7.–11. a 14.–18. 7.
8.00–17.00 hod.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S MORTIMEREM – Pro děti od 3 do 8 let. MC
Balónek.
Pá 11. 7.–ne 13. 7.
LETNÍ MISTROVSTVÍ ČR V PLAVÁNÍ, bazén Podolí.
Ne 13. 7.
12.00 hod.
O POHÁR VLTAVY – plavecký závod na 5, 3 nebo 1 kilometr, Loděnice TJ
Bohemians Praha, Podolí.
Čt 17. 7.
18.00 hod.
ONDŘEJŮV BĚH (10,3 km), u rybníka Labuť v Krčském lese.

HEREC Jan Hrušínský přidal svůj podpis pod petici.
Foto: Zdeněk Kříž

petice naprosto podporuje, protože skutečně není
možné, aby se stříkačky a drogy staly součástí
každodenního života,“ sdělila radní a předsedkyně
Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality
MČ Praha 4 Lucie Michková a pokračuje: „V petici
je obrovská síla a doufám, že nyní už nikdo
z vrcholných politiků nad naším problémem nemávne rukou.“ Info na Facebooku a na www.peticeprotidrogam.cz.
(md)

St 27. 8.
19.00 hod.
ASICS VAŠE LIGA (5/10 km běh) – sportovní areál Hamr Braník.
Čt 28. 8.
18.00 hod.
RASOKROS (2,5/7,5 km běh) – u bývalého hostince Za Větrem
(nyní hotel Nosál).
So 30. 8.
19.00 hod.
WE RUN PRAGUE (10 km běh) – Žluté lázně.
Ne 31. 8.
19.00–22.00 hod.
TECHNIKA KVANTOVÉHO DOTEKU (přednáška) – Vstupné
150 Kč, rezervace míst na tel.: 608 820 930. Centrum Dajána.
Kontakty:
Info o sportovních akcích na: www.outdoorvpraze.cz/kalendar-akci
Centrum Dajána, Doudlebská 4, Pankrác (hned u metra).
Info na www.dajanapraha.cz.
MC Balónek, Ke Kamýku 686/2, Lhotka,
e-mail: mcbalonekpraha@seznam.cz, tel.: 241 712 071.
Ilustrační foto: Kinobus

KINOBUS UVEDE ZDARMA ČESKÉ FILMY
Již sedmý ročník letního filmového turné mobilního kina
Kinobus zavítá i do Prahy 4. Nabídne 200 míst k sezení, bezplatnou půjčovnu dek a možnost zakoupení občerstvení.
Promítání začíná vždy po setmění, mezi 20.30 a 21.00 hodinou.
Vstup zdarma! PROGRAM – Park Družby, Pankrác (nedaleko metra st. Pankrác): 18. 8. – Olga, 19. 8. – Bathory, 20. 8.
– Krásno, 21. 8. – Babovřesky. • Novodvorská Plaza: 25. 8.
– Vejška, 26. 8. – Revival, 27. 8. – Grandhotel, 28. 8. – Martin
a Venuše.
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aktuálně
PRAHA 4 SE STARÁ O SENIORY KOMPLEXNĚ
Městská část Praha 4
se stará o svoje seniory
na několika „frontách“.
Ústav sociálních služeb
v Praze 4 (ÚSS 4) je
registrovaným poskytovatelem základního soJana Kabíčková,
zastupitelka MČ Praha 4 ciálního poradenství,
pečovatelské služby,
pobytové odlehčovací služby a služby denního
stacionáře. Zajišťuje poskytování sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené obyvatele
a stará se o ně v domech s pečovatelskou službou (Dům seniorů Ošetřovatelské zařízení
Jílovská 432/11, Denní stacionář Domovinka

umístěný v DPS Branická 65/46). ÚSS 4 dále
poskytuje sociálněaktivizační služby a pomáhá
v klubech seniorů (Podolská 31/208, Branická
43/55, Roztylské nám., Svatoslavova 27, Na
Úlehli 3, Golčova 24, Jílovská 11, Vikova 4).
Senioři mohou využívat bezplatnou právní
poradnu na Úřadu MČ Praha 4 a obědvat v základních školách (dovoz a donáška do bytů
seniorů za finanční úhradu, výdej v jídelnách
PS za finanční úhradu). Poučit se senioři mohli
na Veletrhu sociálních služeb v Nuselské radnici, či na vzdělávacích akcích. Oblíbená je i rekreace v zařízení MČ Praha 4 – Vápenka, které
se nachází v horské krkonošské osadě Horní
Albeřice. „Praha 4 se snaží seniorům nabídnout

PROVOZOVNA PRAHY 4 ZA ROK 2013
Městská část Praha 4 už počtvrté ocenila v soutěži „Provozovna Prahy 4“ podnikatele a živnostníky, kteří obyvatelům městské části poskytují kvalitní výrobky a služby. V anketě, ve které sami zákazníci rozhodují o nejoblíbenější provozovně, v kategorii Služby zvítězila společnost SUMA.

SC-340904/01

PARK DRUŽBY HLEDÁ NOVÉ JMÉNO
V prostoru pankráckého Parku Družby se velice často pořádají společenské, kulturní a sportovní akce, na které míří
nejen obyvatelé naší městské části, ale i lidé ze vzdálenějších čtvrtí pražské metropole.
Zatímco místní se při hledání parku při ulicích M. Pujmanové, Milevské a K Sídlišti jakž takž zorientují, byť také
ne všichni a ihned, ostatní začnou v oblasti stanice metra
Pankrác často tápat. Nebývá ani výjimkou, že jejich kroky

vedou do parku Jezerka nebo do úplně jiných končin. „Rada
Prahy 4 proto dospěla k názoru, že je potřeba název parku
změnit tak, aby lépe lokalizoval jeho umístění,“ říká 1. zástupce starosty Jiří Bodenlos (ČSSD).
Na Místopisnou komisi pražského magistrátu proto putoval návrh na přejmenování na Centrální park Pankrác, ale
ten byl shozen ze stolů s odůvodněním, že jde o amerikanismus! „Rozhodnutí Mistopisné komise mi přijde velice zvlášt-

co nejvíce možností a variant pro trávení
volného času, protože různé činnosti a aktivity
– plavání, společenská setkání, využívání hřišť
pro seniory a podobně – příznivě ovlivňují
jejich život,“ říká Jana Kabíčková, zastupitelka
MČ Praha 4.
Stárnutí je přirozeným procesem v životě
každého živého organismu, včetně lidí. Proto
je nedílnou součástí starosti o seniory Hospic
Malovická, který obnovil činnost s novým provozovatelem, o. s. Soft Palm, a opět přijímá
pacienty v terminálním stadiu nemoci. Hospic
městská část Praha 4 v roce 2010 zrekonstruovala a vybavila na své náklady za částku téměř
80 milionů korun.

ZÍSKÁNÍ PRÁCE PRO LIDI
S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
Nezisková organizace Fokus Praha nabízí lidem z celé Prahy podporu při hledání a udržení vhodného zaměstnání v rámci projektu PINEL. „Desítky klientů jsme
již podpořili při hledání a udržení si pracovního uplatnění. Máme radost, když se daří najít pro lidi, kteří jsou
často na trhu práce velmi podceňováni, zaměstnání,“
říká Ondřej Skála, regionální ředitel Fokusu Praha.
Sociální pracovníci asistují zájemcům při psaní životopisů, radí při vyhledávání nabídek a mohou se případně
zapojit i do komunikace se zaměstnavatelem.
V klubu Hledám práci! jsou k dispozici počítače
s internetem i telefon. Fokus Praha nabízí také tréninková pracovní místa, kde lidé získají sebevědomí a nové
zkušenosti. Program je otevřený všem lidem se zkušeností s duševním onemocněním a pokračuje do dubna
2015. Pro obyvatele Prahy 4 je kontaktním místem
Vnislavova 48/4. Kontaktní tel.: 242 408 808, 775 080
136, 774 804 622, e-mail: cppz@fokus-praha.cz.
ní. Podle dokumentů, které máme k dispozici, bylo v roce
1979 vydáno stavební povolení tehdejším odborem výstavby
ONV v Praze 4 na výstavbu – a nyní pozor – Centrálního
parku Pankrác! Za minulého režimu, který Západ příliš nemiloval, takový název nevadil a nyní ano?“ podivuje se Jiří
Bodenlos. Nicméně Rada městské části Praha 4 vzala rozhodnutí magistrátní Místopisné komise na vědomí a rozhodla se nový název nechat na občanech Prahy 4. Ti mají možnost se do 15. srpna vyjádřit, jak by chtěli park o rozloze
4,8 hektaru nazývat (viz rámeček).
(md)

MČ Praha 4 vyhlašuje anketu, v níž občané rozhodnou
o novém názvu současného Parku Družby.
Pokud se vám jeden ze tří níže vypsaných návrhů líbí, zakřížkujte ho. Pokud ne, na prázdné místo napište vlastní návrh.
Vystřižený kupon zašlete do 15. srpna 2014 na adresu: Úřad MČ Praha 4, David Polák, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
(na obálku napište NÁZEV PARKU), odevzdejte v informačních centrech MČ Praha 4 (adresy najdete v Tučňáku na str. 29) nebo
vlastní název parku zašlete e-mailem na: david.polak@praha4.cz.

Park na Pankráci

Park u Kavčích hor

Park na Děkance

Váš návrh: …………….........……………...
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různé
FARMÁŘSKÉ TRHY SPOŘILOV
CHYSTAJÍ NA PODZIM NOVINKY

STAVEBNÍ OMEZENÍ
NA KOMUNIKACÍCH

konají koncerty a v průběhu dopoledne organizátoři trhů navíc nabízejí příjemné posezení pod slunečníkem, kde se lidé občerstvují, klábosí se sousedy a známými a nebo
jen tak relaxují na sluníčku.
„Díky podpoře městské části
Praha 4 jsme letos uskutečnili seriál
malých koncertů různých hudebních žánrů a od podzimu počítáme
s ucelenou koncepcí a s nabídkou
především mladých, jazzových hudebníků. Chceme také pozvat divadélko pro děti, písničkáře, folkové
FARMÁŘSKÉ TRHY NA SPOŘILOVĚ budou v průběhu léta nabízet a country kapely a rovněž uvažujeme o tom, že by se část trhu jednapříklad sezonní zeleninu a ovoce.
nou za měsíc proměnila v bleší trh,“
informuje organizátor trhů Karel Czaban z neMezi oblíbené metropolitní farmářské trhy
ziskovky Pod platany. Pořadatelé také plánují
se zařadily i sobotní na Roztylském náměstí,
v samotném středu starého Spořilova. Zdejší ko- uspořádat Den pro spořilovského pejska, protomunitní trhy jsou určeny zejména spořilovským že desítky čtyřnohých společníků pravidelně
doprovázejí nakupující.
rezidentům, ale naučili se sem jezdit rovněž
Trhy na Spořilově pokračují i přes letní
návštěvníci z okolních čtvrtí. Kromě nákupu
prázdniny, vždy v sobotu od 9 do 13 hodin.
farmářských plodin a potravin se na náměstí

■ Stavební úpravy plynovodů U Družstva Práce
a okolí, I. etapa: Dotčené ulice: V Křovinách – od
ul. Jeremenkova po ul. Srázná (vozovka a jižní chodník)
24. 7.–6. 8., Jeremenkova – od ul. V Křovinách po č. p.
1025/78 (pouze jižní chodník) 24. 7.–6. 8., Ke Klínku –
od ul. Sitteho po ul. Jeremenkova (chodníky a 1x překop
komunikace) 1.–20. 8., U Družstva Práce – od ul. Sitteho
po č. p. 802/58 (chodníky a vozovka) 8. 8.–3. 9. Zhotovitel: PPSD, U Plynárny 1450/2a, Praha 4, stavbyvedoucí
p. Král, tel.: 602 661 074, investor: PPD – TDI, p. Budín,
tel.: 602 282 492.
■ Stavební úpravy plynovodu U Nových domů
a okolí, 11.–30. 7. Dotčené ulice: ul. U Nových domů I (ul. Jankovská – Neveklovská), ul. U Nových domů
II (ul. Pacovská – Neveklovská), ul. Neveklovská (ul.
U Nových domů II – U Nových domů III). Zhotovitel:
Pražská plynárenská Servis distribuce, stavbyvedoucí
p. Hanzl, tel.: 602 613 349, investor: PPD – TDI, p. Šafaříková, tel.: 724 359 771.
■ Stavební úpravy plynovodu v ul. Michelská,
18.–31. 7. Dotčené ulice: ul. Michelská, ul. Za Arielem. Zhotovitel: PPSD, stavbyvedoucí p. Král, tel.: 602
661 074, investor: PPD – TDI, p. Hyneš, tel.: 724 359 770.
■ Obnova vodovodního řadu v ul. Na Líše,
30. 6.–7. 8. Zhotovitel: ČKV Praha, Zlešická 1804/2,
Praha 11, kontaktní osoba: Jiří Přibyl, tel.: 602 559 950.
Bez výrazného omezení dopravní obslužnosti.
■ Obnova kabelové sítě, letní prázdniny
s termínem dokončení do 31. 8. Rozsah
výkopů: ul. Na Dolinách od křížení s ul. Brabcova pokračuje ulicí Lomnického až k ulici Na Pankráci. Investor:
PREdistribuce, stavební dozor p. Zídek, tel.: 267 053 543,
zhotovitel: Voltcom, stavbyvedoucí p. Zezulka, tel.: 267
052 549.
■ Stavební úpravy plynovodu v ul. Hlavní,
7. 7.–5. 8. Odpovědný pracovník zhotovitele Plynovody
Praha Ing. Hannah Benešová, tel.: 724 595 912.

Ilustrační foto: KC

VEDRO POTRÁPILO BĚŽCE V HODKOVIČKÁCH
Již 32. ročník běžeckého
krosu Hodkovičská sedmička
proběhl 10. června pod záštitou starosty Pavla Caldra. Ve
velkém vedru se na start
sedmikilometrového běhu
postavilo 44 běžců, na 12 žen
čekala trasa poloviční. Vítězi
závodu se stali Pavel Kubričan z PSK Olymp Praha
v čase 26:39 min. a Lenka
Fanturová ze Slavie Praha
v čase 15:34 min.
Ceny nejlepším běžcům předal starosta Pavel Caldr.
Foto: Zdeněk Kříž
„Ve velkém vedru patří
můj obdiv všem startujícím závodníkům a zádo mozaiky sportovních aktivit, které téměř
vodnicím,“ řekl starosta Pavel Cadr, který vítědenně probíhají v Praze 4 a jež městská část
zům předával ceny, a dodal: „ Závod se zařadil
dlouhodobě podporuje.“

BUĎTE VŠÍMAVÍ KE SVÉMU OKOLÍ!
Krásné a teplé počasí láká vyjít ven, odjet na
dovolenou, dovádět v moři nebo na koupališti.
Ale pozor! Ideální doba přichází i pro ty, kteří nemají v úmyslu se veselit, ale přiživit
se na nás a našich věcech.
O pořádek v ulicích Prahy 4 se stará 99 strážníků, z nichž 26 strážníků
je okrskářů. Pět okrskových služeben
spolu s ředitelstvím Městské policie
(MP) Praha 4, to jsou statistická data, která dokáží dodat jistotu, že je kam a na koho se obrátit. „Přesto záleží na každém občanovi, zda slovo bezpečí nebude pouhým prázdným pojmem.

I když monitorujeme problematická místa, kde
se vyskytují závadové osoby, nelze u nich hlídkovat non-stop,“ říká ředitel MP Praha 4 René
Štýbr a pokračuje: „Proto především
o prázdninách, kdy se Praha vyklidňuje,
je všímavost velice cenná. Někdy sousedův postřeh, že se v blízkosti vašeho
bytu či domu děje něco podezřelého, je
cennější než nainstalovaný alarm. Nebuďte
tedy hluší a slepí, zajímejte se o své okolí a telefonátem na linku 156 chraňte majetek nejen
svůj, ale i druhých. Předem děkujeme za spolupráci, protože my jsme tady pro vás.“

ROZŠIŘTE ŘADY
PĚSTOUNŮ
Máte-li zájem o práci pěstounů, navštivte sociální odbor Úřadu městské části Praha 4
v úředních hodinách (po a st 8.00–18.00 hod.,
čt 8.00–10.00 hod.), kde získáte všechny potřebné
informace a formulář žádosti. Info telefonicky na
tel. č.: 261 192 277, kontaktní osoba: sociální pracovnice Hana Adámková.
V sobotu 7. června se uskutečnilo další setkání
pěstounských rodin. Jako vždy panovala přátelská
atmosféra, ke které přispěl zajímavý program – výlet do pražské zoologické zahrady na palubě parníku. Po příjezdu byl připraven výklad v malých
skupinách, kdy se děti dozvěděly nejen zajímavosti
od odborníků, ale také si na některá zvířata sáhly.
Snad největším zážitkem bylo pohlazení hada.
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INZERCE

SC-332400/07

SC-340893/01

SC-340717/02

PODÁME ZA VÁS NÁVRH NA OSOBNÍ BANKROT
VE SPOLUPRÁCI S INSOLVENČNÍM SPRÁVCEM
(Mgr. Žaneta Burkotová)
GARANTUJEME:
– konzultaci zdarma
– odborné vypracování návrhu
ve spolupráci s insolvenčním správcem
– příznivou cenu
– přijetí podaného návrhu soudem

ZEDNICKÉ – OBKLADAČSKÉ

INSTALATÉRSKÉ

ELEKTRO

MALÍŘSKÉ

KUCHYNĚ NA MÍRU

PODLAHÁŘSKÉ

ZÍSKEJTE 50 Kč
SL

EVU
při objednávce
nad 300 Kč
Platí
při zadání kódu
v objednávce:
SASA2014

DANIEL JIROUT

JIŘÍ JOSKA

VILÉM UNGERMANN

E-mail: d.jirout@seznam.cz

E-mail: info@jirijoska.cz

E-mail: ungermannv@seznam.cz

Tel.: 605 166 050

Tel.: 608 738 854

Tel.: 777 037 071

www.jirijoska.cz

SC-340830/01

SC-331957/10

E-mail: informaceoddluzeni@gmail.com
Konzultace možná v místě bydliště.

SC-340712/01

NEBOJTE SE A KONTAKTUJTE NÁS NA
TEL.: 608 022 488

REKONSTRUKCE BYTŮ
a BYTOVÝCH JADER
na klíč

SC-340854/01

* Máte hodně dluhů a nevíte jak dál?
* Splácíte víc než vyděláváte?
* Nechcete se už dál zadlužovat?
Uvažujete o osobním bankrotu,
ale bojíte se podvodníků?

www.ceskydomov.cz
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názory
PRAHA 4 ZATÍM NEMÁ VYMEZENA ÚZEMÍ S ÚPLNÝM ZÁKAZEM VSTUPU PSŮ, KTERÁ MAJÍ SLOUŽIT NAŠÍ
RELAXACI (PIKNIKY, OPALOVÁNÍ ATD.). KDE BY SE TYTO ZÓNY ODDECHU MĚLY PODLE VÁS NACHÁZET?
VĚRA PŘÍHODOVÁ, zastupitelka MČ Praha 4

Domnívám se, že tyto
zóny oddechu bychom v Praze 4 měli
mít a že pro tyto účely
bychom měli vyhradit například část
louky v areálu Žlutých lázní, část louky
v Parku Družby na Pankráci, část louky
vedle pěší cesty u Vltavy vedle A-parku,
u Vltavy vedle aleje se vstupem z ulice
U Kempinku a část louky v parku
Jezerka.
Důležité přitom podle mého názoru
je, aby ve všech parcích a na dalších plochách zeleně, kde se pohybuje veřejnost
a zejména děti, měli majitelé své psy
na vodítku. A naopak bychom měli
v naší městské části mít i taková místa,
kde bude možné volné pobíhání psů
a kde by ani jim, ani lidem nehrozilo
žádné nebezpečí.

Taková oplocená hřiště pro psy by
mohla vzniknout například na Zeleném
pruhu v Braníku, v ulici Československého exilu a v parku mezi ulicemi
Údolní a Vítovcova v Hodkovičkách,
vedle ulice Za Mlýnem v Braníku, v lokalitě Pod Jalovým dvorem v Krči nebo
vedle konečné tramvaje v ulici Na
Chodovci v Záběhlicích.
V žádném případě nejde o šikanování majitelů psů, ale o snahu zajistit
všem – pejskařům a jejich čtyřnohým
společníkům na jedné straně a ostatním občanům na straně druhé – možnost
nerušeně trávit volný čas v parcích a na
dalších zelených pláccích, být v klidu
a v pohodě a neřešit zbytečné spory,
které mohou při kontaktu lidí a zvířat
vzniknout.

LUCIE MICHKOVÁ, radní MČ Praha 4, ODS

Každý správný pejskař
má svého psa za člena
rodiny. Na ulici mám
ale někdy pocit, že se
ke svému psovi chová cize, a to v momentě, když zrovna vykonává „potřebu“.
Při venčení psa v parku Na Jezerce jsem
upozornila vitálního pána s holí, že nesebral bobek po svém knírači. Začal na mě
křičet, co je mi do toho, a když zvedl hůl
k nebi, řekla jsem si: tak, a teď mě za
mou drzost ještě „přetáhne“.
Dovolím si proto cestou anketní otázky požádat všechny pejskaře – udělejme
maximum pro čistotu v naší městské
části, nenechme se hodit do stejného
pytle, kam patří i tento pán s holí. Věřte,
že to všichni ocení. Radnici bude stát
úklid psích exkrementů ročně o několik
milionů korun méně a za to můžeme mít

další agility park, jako je v Podolí, či více
ploch pro volný pohyb psů.
Již v roce 2012 jsme poslali na magistrát, s odbornou veřejností prodiskutovaný, návrh tzv. psí vyhlášky, která vznikla díky vašim zkušenostem a přáním.
Měla za úkol zharmonizovat život lidí
a psů v Praze a zohlednit potřeby těch,
kteří ze psí přítomnosti nemají dobrý pocit nebo raději venčí psa na vodítku, ale
také těch, kteří chtějí venčit psa na volno.
Přílohou vyhlášky je nově určení ploch,
kam by psi vůbec nesměli, aby zde nezůstávaly zbytky psích exkrementů a psi
nikoho neobtěžovali. Tyto vyhrazené
plochy by sloužily výhradně pro odpočinek, hry a pikniky a měly by být součástí
větší plochy zeleně nebo parku v každé
čtvrti naší městské části.

JIŘÍ BENDL, zastupitel MČ Praha 4, SZ

Zónou oddechu by mělo být téměř celé město. Jakýkoliv veřejný
prostor, kde není hluk
a nepráší se, by se měl postupně přeměnit
k příjemnému trávení času, nejlépe v přírodě, pod stromy, za pestrého zpěvu ptáků. Koncept greenways pak ještě počítá
s příjemnými koridory v městské zeleni
pro pěší a cyklisty na cestě do práce a do
škol po bezpečných cyklostezkách.
Tato doprava je rovněž příjemným trávením volného času, kterého je jinak málo. Pro udržení těchto zón volného času
a pro zajištění dostatečného přístupu
k zeleni každému je důležité nezastavět
veškeré volné místo a udržet svobodný
pohyb po městě s minimem překážek,
plotů a zdí. Bažanti, kachny, králíci, zajíci
a dokonce i mufloni a vysoká jsou v Pra-
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ze 4 milým zpestřením našeho života.
Praha 4 by mohla využít dobrých zkušeností z jiných měst, kdy například
v Helsinkách jsou oplocená místa různých
velikostí na okrajích parků, ve vnitroblocích, ale i na náměstíčkách, avšak ne pro
obyvatele, ale pro psy, kde mohou volně
pobíhat a kamarádit se. Jsou tam veškeré
úklidové prostředky a mnohde jsou výběhy dělené pro velké a malé psy. Znečištění
chodníků, trávníků a hřišť pak prakticky
neexistuje a ani nejsou ohrožováni drobní
živočichové v městské zeleni. Za příznivého počasí se v piknikovou zónu rázem
promění každý trávník, nábřeží, louka,
stráň i volné prostranství. Pejskaři se
přitom rádi scházívají ve výbězích, kam
dojdou se svým psem na vodítku. Děti
a dospělí tak mají k dispozici pro relaxaci
dostatečný prostor.

PETR HORÁLEK, zastupitel MČ Praha 4, ČSSD

Otázka je možná položená zbytečně negativně. Zkusil bych
ji proto obrátit – kde
by měla Praha 4 mít území určené
především pro pohyb psů? Napadají
mě minimálně dvě velká místa. První
je Park Družby (brzy snad Centrální
park Pankrác), kde velké plochy zeleně
umožňují vyhradit – nejspíš ve stejné
části, kde je i senior park – území jen
pro psy a jejich paničky a páníčky.
Druhým místem jsou parky na Roztylském náměstí na Spořilově. I ty
představují pro obyvatele v okolí hlavní rekreační plochu. (Mimochodem,
u obou zmíněných ploch Praha 4 v posledních letech výrazně investovala do
jejich modernizace a revitalizace.)
Jistě by se daly najít i další, ale v ces-

tě nám stojí vážná překážka: chybějící
magistrátní vyhláška o omezení pohybu
psů. Po té naše městská část dlouhodobě
volá, protože současná vyhláška o zeleni
nestačí. A máme tu ještě jeden velký
problém, který nám v tom brání: rozdrobené majetkové vlastnictví u parků a zelených ploch obecně. Praha 4 nemůže
nijak zasahovat do majetku soukromých
osob. Je to letitá bolest, která vznikla
především vinou restitucí. Například
rozsáhlá zeleň u sídliště Novodvorská,
vymezená ulicemi Vrbova, Jižní spojka,
Zálesí a Nad Lesním divadlem, vůbec
nepatří městské části a dokonce to podle
zákona není ani les, ačkoli tak na
první pohled vypadá. Tam by přitom
bylo míst pro relaxační zóny – včetně
míst pro pikniky – habaděj…

JAN PETR, zastupitel MČ Praha 4, TOP 09

V současné době na
území Hl. m. Prahy
reguluje pohyb psů,
respektivně volný pohyb psů, obecně závazná vyhláška
o ochraně veřejné zeleně, která umožňuje městským částem, aby samy rozhodly,
kde volný pohyb psů povolí.
Úplný zákaz vstupu psů platí, z pochopitelných důvodů, na dětských
hřištích a pískovištích. Rozšíření tohoto zákazu o zóny, které budou určeny
k opalování a piknikům, se jeví jako dobrý krok, ale pouze za předpokladu, že
jím nebude poškozena ta část našich
občanů, kteří psy mají.
Jinými slovy, velmi dobře si dovedu
představit vznik této zóny ve velkém
parku, jako například v Centrálním
parku, kde zóna bude jasně vyznačena

na určité omezené ploše. Nicméně zavedením těchto zón nesmí nastat stav,
který by znemožňoval pohyb se psy ve
zbytku parku. Což by se zcela jistě dotklo i našich seniorů, pro které je pes
často jediným přítelem a společníkem.
Vznik těchto zón by mělo vedení
městské části posuzovat komplexně
spolu s rozšiřováním zón pro volný
pohyb psů a rozhodně ve spolupráci
s občany Prahy 4.

KAREL SKOUPIL, předseda MíV KSČM MČ Praha 4, KSČM

Jsem přesvědčen o tom,
že ploch, které mohou
využít naši spoluobčané pro relaxaci, máme
v Praze 4 dost. Nepochopil jsem, proč by
se na těchto plochách měl zakazovat pohyb psů při dodržování základních principů slušného chování.
V současné velmi složité době však
musíme řešit podstatně důležitější věci.
Ministerstvo zdravotnictví zrušilo v Praze 4 jesle a tuto činnost částečně nahrazuje naše městská část. Musíme rozšířit
síť školek a požadovat na Ministerstvu
školství ukončení experimentů na základních školách, jejichž učební osnovy jsou
velmi roztříštěné a špatné. V Praze jsou
pouze dvě učiliště, a to na Jarově a u nás
na Zeleném pruhu. To je katastrofálně
málo. Stále zápasíme s množstvím heren

a kasin. Rozhodnutí o jejich umístění musí být výhradně na městských částech.
Marný boj svádíme se svévolí některých
úředníků Magistrátu hlavního města
Prahy, a to hlavně v oblasti dopravy. Jako
příklad můžu uvést nesmyslné vyhrazování jízdních pruhů pro privilegovanou
kastu účastníků silničního provozu (autobusy, vozy taxi a cyklisty) a naprosto nepochopitelnou aroganci v případě dopravních opatření na Spořilově. Když
jsem zmínil cyklisty, je třeba pro tyto
účastníky silničního provozu stanovit
závazná pravidla. Velké problémy máme
se zajišťováním péče o naše seniory. Ve
výčtu problémů, které je třeba přednostně řešit, bych mohl ještě dlouho pokračovat. Vymezování ploch pro relaxaci proto
považuji za jedno z nejméně důležitých.
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VÝHODNÝ PRONÁJEM KANCELÁŘÍ
Zelený pruh 95/97, Praha 4
• administrativní objekt
kompletně zrekonstruovaný
• notářská kancelář
• restaurace, fitness centrum
• možnost parkování

Tel.: 602 220 088
E-mail: info@kuta.cz

www.kuta.cz

SC-340853/01

SC-340350/07

www.ceskydomov.cz
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SC-340840/02

SC-340781/01

SC-340885/01

Inzerci v časopisu

pro Vás zajistí

Renáta Čížková
Tel.: 777 114 473, 222 980 260
renata.cizkova@ceskydomov.cz
Uzávěrka zářijového čísla je 15. srpna 2014.
www.ceskydomov.cz
SC-332525/10

KOŽNÍ AMBULANCE PRO DOSPĚLÉ A DĚTI
Krátká objednací doba a péče hrazená ze zdravotního pojištění
RYCHLE A KVALITNĚ VÁM ZAJISTÍME
● Vyšetření a léčbu kožních onemocnění
● Vyšetření znamének, pih a bradavic
● Léčbu onemocnění nehtů a vlasů

● Léčbu oparů a akné
● Lymfologickou péči, léčbu celulitidy a otoků
● Kosmetické poradenství

NEZAPOMEŇTE NA PREVENTIVNÍ KONTROLU
MATEŘSKÝCH ZNAMÉNEK PŘED LETNÍ SEZÓNOU!
Obrátit se na nás můžete také s alergiemi, akutními vyrážkami,
bodnutím od hmyzu či spáleninami od slunce.
Kontakt: Údolní 93, Praha 4-Braník • Tel.: 244 466 821, 731 112 006 • E-mail: info@dermalink.cz
(Každou druhou středu ordinujeme také v Nemocnici sv. Alžběty, Na Slupi 6, Praha 2)

SC-340769/02
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Internet pro domácnosti,
BD a SVJ, společnosti
– balíček internet, telefon, TV
již od 297 Kč s DPH
– tarify 25M, 50M/MLH, 100ML/MLH,
150ML/MLH
– hromadné slevy již při 7 a více
zapojených bytech
– neomezená SIM v celé ČR
k našim službám se slevou

Zubní ordinace STYLEDent:

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY

Smlouvy se zdravotními pojištovnami: VZP(111), VOZP(201), OZP(207)
MUDr. Jaroslav Knap • Tel: 734 313 939, 222 969 471 • U Strže 382/3, Praha 4 • www.styledent.cz

Tel.: 241 406 623,
241 406 731
od roku 1992

při Vídeňské ulici, o výměře 2323 m2, všechny
IS. Na pozemku starší RD 4+1. Zastavěná plocha
závisí na výšce stavby.

Cena k jednání: 16,5 mil. Kč

Š+M

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

F i rm

a

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

www.malirlakyrnik-praha.cz

SC-340524/03

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

reality.weber@iol.cz • www.realityweber.cz

RE/MAX Admiral hledá šikovného makléře/ku pro
Prahu 4 a okolí s bydlištěm
v místě, i bez zkušenosti.
Nabízíme příjemné a profesionální zázemí a výbornou
dostupnost naší kanceláře

5 min. od metra „C“
Budějovická.
Kontakt: 603 244 171
tomas.karas@re-max.cz

SC-332365/07

PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU
V PRAZE 4-KUNRATICÍCH,

SC-340743/02

SC-340766/02

• stabilní nízké ceny, slevy • osobní přístup •

SC-332421/07

Informace získáte na tel.: 734 513 535, 734 527 074

do nově otevřené další ordinace

Zaměření na
Prahu 4, 10, 15
Tel.: 731 857 568, 604 187 315
E-mail: info@pragnet.cz
www.pragnet.cz
Facebook: Irongate – datové služby

Z DŮVODŮ REORGANIZACE MÁME
K DISPOZICI VOLNÁ MÍSTA DO MŠ
ELIJÁŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/15.

SC-340856/01

SC-340678/02

SC-340902/01

Křesťanská základní škola a mateřská škola Elijáš, Praha 4

SC-340116/03

SC-332410/07

SC-331676/10

Stavební práce včetně elektra a vody
do 10 dnů včetně úklidu

☛

☛

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

(PRO

PANELOVÉ A ČINŽOVNÍ DOMY)
KOMPLETNÍ DODÁVKA – DEMONTÁŽ, MONTÁŽ

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

SC-340115/06

www.balkap.cz

SC-340005/05

SC-332507/06

ROZPOČTY A KONZULTACE ZDARMA

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

SC-332425/06

Tel.: 601 236 957
E-mail: jirasek.servis@seznam.cz

ÚKLIDOVÁ FIRMA
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
Tel.: 724 006 275

SC-332409/07

SC-332492/06

MALÍŘI, LAKÝRNÍCI, ÚKLID
NOVÁ MADLA NA ZÁBRADLÍ

SC-340623/06

REKONSTRUKCE KOUPELEN A BYTŮ

SC-340262/03

Výměny wc, baterií, opravy,
rozvody vody a topení

SC-332422/07

INSTALATÉRSTVÍ (bez paušálu za příjezd)

www.ceskydomov.cz
STRANA 25

**TU‰ĹçK-0708-pa20 20.6.2014 10:12 Str‡nka 26

akce

PŘIHLASTE SE NA TENISOVÝ POHÁR SENIORŮ
MČ Praha 4 připravila pod záštitou starosty Pavla Caldra Pohár seniorů Prahy 4 v tenise, který
se uskuteční 18. 9. od 10 do 19 hod. na kurtech TK Konstruktiva v Krči. Na programu budou turnaje čtyřher mužů a žen nad 60 let a nad 70 let (jen muži), kteří bydlí, pracují nebo jsou členy
sportovních klubů v Praze 4. Účast je zdarma.
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ZBAVTE SE ZDARMA VYŘAZENÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ!
Téměř před rokem MČ Praha 4 zahájila
ve spolupráci se společností ELEKTROWIN
ojedinělý projekt sběru starých elektrických
spotřebičů z domácností a bytů prostřednictvím
bytových družstev a společenství vlastníků
bytových jednotek. Obyvatelům se tak výrazně
zjednodušilo předávání starého elektra k ekologické recyklaci, bytovým družstvům a SVJ pak
ubyly starosti a náklady za odvoz spotřebičů
odložených u popelnic. Navíc bylo sedm úspěš-

ných „sběračů“ odměněno poukázkami do
hobby marketu v celkové hodnotě 22 000 Kč.
„První ročník máme úspěšně za sebou, jak dokazují spokojené reakce zúčastněných partnerů,
a proto jsme se rozhodli v projektu pokračovat
i v letošním roce,“ říká 1. zástupce starosty Jiří
Bodenlos (ČSSD). Stačí, když vlastník nebo
správce objektu vyčlení část společných prostor
(kočárkárny, sklep, sklad) a umožní zde obyvatelům odkládat staré elektrospotřebiče (lednice,

BLÍŽÍ SE POVINNOST ZAPLATIT POPLATEK ZA PSA
Odbor finanční správy MČ Praha 4 upozorňuje držitele psů, že splatnost poplatku
za psa chovaného v bytě (jedná se o sazbu 1500 Kč) za II. pololetí je do 31. srpna
každého kalendářního roku. Poplatek je splatný bez vyměření předem.
Složenky na místní poplatek se nerozesílají.
Pokud by držitel psa nezaplatil poplatek včas
nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku
poplatek platebním výměrem a je oprávněn
zvýšit včas nezaplacený poplatek až na
trojnásobek.
Poplatek lze platit bankovním převodem,
v informačních centrech, nebo na poště na složenku typu A. Vždy je velice důležité uvádět váš

variabilní symbol, který je desetimístný a začíná
9004... nebo 1341... (variabilní symbol je uveden
na přihlášce k místnímu poplatku ze psů nebo
na dokladech o zaplacení z minulých let).
Číslo účtu pro úhradu je: 19-2000832359/0800.
Poplatek lze uhradit i přímo v pokladně
Úřadu městské části Praha 4, Antala Staška
2059/80b. Pokud někdo nezná svůj variabilní
symbol, nebo bude-li potřebovat nějakou bližší

pračky, sporáky, televize, rychlovarné konvice
apod.). Pak už jen objedná jeho bezplatný
odvoz u ELEKTROWINu. Jedinou podmínkou
– přesto však velmi důležitou – je, aby všechny
vysbírané spotřebiče byly kompletní.
O registrační formulář lze požádat na e-mailu
sber@elektrowin.cz nebo martin.cerny@elektrowin.cz, případně písemně na adrese ELEKTROWIN, a. s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4.

informaci, či si není jistý výší letošního poplatku (sleva na čipování po dobu dvou let v max.
výši 350 Kč), může kontaktovat správce poplatku na tel.: 261 192 488, 261 192 434 nebo na
e-mailové adrese: eva.sedlakova@praha4.cz
a marketa.grocholova@praha4.cz.
Každou skutečnost, která má vliv na výši
poplatku (např. úmrtí psa, zaběhnutí, změna
držitele psa, změna trvalého bydliště držitele,
přiznání důchodu – pokud je jediným zdrojem
příjmu, úmrtí držitele psa, přihlášení psa
staršího 3 měsíců k místním poplatkům, přihlášení psa vyzvednutého z pražského útulku),
je poplatník, podle obecně závazné vyhlášky
č. 23/2003 §4 odst. 1, povinen oznámit do
15 dnů správci poplatku.

KDE NAJDETE MOBILNÍ KANCELÁŘ
PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ?
Pražská plynárenská
ve spolupráci s dceřinnou společností Měření
dodávek plynu a ÚMČ
Praha 4 nabízí odběratelům zemního plynu službu, tzv. „mobilní obchodní kancelář“. Jejím proMobilní kancelář je umístěna v automobilu
střednictvím si stávající
s logem Pražské plynárenské.
Foto: PP
i potenciální zákazníci
Pražské plynárenské mohou vyřídit záležitosti související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.
Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu Fiat Ducato označeném
logem Pražské plynárenské, zaparkovaném na parkovišti před školním
objektem v Jitřní ul. č. 185. Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby: zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu; změny
smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.);
převzetí reklamace; výměna, kontrola a zaplombování plynoměru; informace k otázkám souvisejícím s dodávkami zemního plynu a tiskopisy
a informační brožury. Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané
přilehlých obcí a částí Prahy.
Bližší informace na tel. č.: 267 175 174 a 267 175 202, www.ppas.cz.

TERMÍNY PŘISTAVENÍ MOBILNÍ KANCELÁŘE:
18. 7.
22. 8.
26. 9.
24. 10.
28. 11.

od 8.00 do 12.00 hod.
od 8.00 do 12.00 hod.
od 8.00 do 12.00 hod.
od 8.00 do 12.00 hod.
od 8.00 do 12.00 hod.
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SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V rámci mobilního sběru mohou občané MČ
Praha 4 obsluze vozidla odevzdávat: baterie,
akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemikálie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky
a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla
a pryskyřice, detergenty, fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu a odstraňování plísní), zářivky a výbojky.
Trasa A

30. 7. st

1.
2.
3.
4.
5.

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

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

17.40–18.00
18.10–18.30
18.40–19.00

Trasa B

31. 7. čt

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

Trasa C

10. 7. čt a 20. 8. st

1. křižovatka ul. Za Skalkou x Kovriginova
2. ul. Zelený pruh
(u domu č. 1221/28, bývalá prodejna Vaspro)
3. ul. Ke Krči
(u Dominikánského dvora – Penny Market)
4. křižovatka ul. Na Zemance x Na Usedlosti
5. křižovatka ul. Dolnokrčská x Na staré vinici
6. křižovatka ul. Krčská x Tilschova
(u restaurace Pokrok)
7. křižovatka ul. U Krčské vodárny x U Habrovky
8. křižovatka ul. Hornokrčská x Rodvinovská
(u parčíku)

Trasa D

15.00–15.20
15.30–15.50

16.30–16.50
17.00–17.20
17.30–17.50
18.00–18.20
18.30–18.50

10. 7. čt a 21. 8. čt
15.00–15.20

Trasa E

20. 8. st

1.
2.
3.
4.

8.00–8.20
8.40–9.00
9.30–9.50
10.10–10.30

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

Roztylské nám. (u č. 33)
ul. Baarova (u školy)
křižovatka ul. Na Vrstvách x V Rovinách
křižovatka ul. Krčská x Tilschova
(u restaurace Pokrok)
5. křižovatka ul. Znojemská x Přímětická
6. ul. Štúrova (parkoviště u Tempa – V Štíhlách)
7. ul. Jitřní (u školy)

10.50–11.10
11.30–11.50
12.00–12.20

Trasa F

2. 7. – st

1.
2.
3.
4.

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

5.
6.
7.
8.

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

www.praha4.cz
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V květnu proběhlo na radnici v Nuslích opět vítání nových občánků MČ Praha 4. Vítala
členka Zastupitelstva městské části Praha 4 Věra Příhodová, poděkování za pěvecké
vystoupení patří dětem z Mateřské školy Mendíků a také Střední škole Kavčí hory.
● V úterý 13. května byli přivítáni: Matyáš
Hasal, Eleni Fričová, Adéla Najbrtová, Isabela
Tichá, Theodor Merkner, Natálie Houšková,
Leontýna Vrabcová, Michael Pithard, Václav
Vilém Juřena, Alžběta Naďa Sloviaková, Jan
Palička, Jáchym Hendrich, Hubert Hejhal,
Filip Leiš, Jan Vaněk, Karolína Čermáková,
Kateřina Hobzová, Albert Foita a Sophia
Nebeská.

SLUŽEBNA STRÁŽNÍKŮ
V KRČI NENÍ ZRUŠENA!
Na služebně Městské policie Krč došlo ke zrušení čtyř
pracovních míst na stálé službě, která hlavně zajišťovala styk s veřejností, a nikoliv celé služebny, jak se
někteří občané domnívali. Účelem opatření bylo snížit
počet nadbytečných kancelářských míst a navýšit počet strážníků v ulicích Prahy 4. Občané se mohou se
strážníky okrskáři spojit i mimo úřední hodiny prostřednictvím služebních mobilních telefonů, nebo se
telefonicky obrátit na operační středisko Obvodního
ředitelství MP Praha 4, tel.: 222 025 307, případně
využít bezplatnou linku tísňového volání 156.

● Ve čtvrtek 15. května byli přivítáni:
Tobiáš Ouhela, Antonín Němec, Michael
Meitner, Anna Mólová, Ondřej Lukeš, Nela
Bouchalová, Vanessa Oktábcová, Kryštof
Příšovský, Hugo Petr Alexa, Jolana Nedělková,
Amálie Mašková, Aneta Vajnlichová, Matyas
Da Costa Castro, Jan Chrástný, Robin Filip,
Patrik Michálek a Lucie Bláhová.
Veronika Sekyrová, odbor kancelář starosty

PRÁZDNINOVÝ
PROVOZ KNIHOVEN
Provozní doba od 7. 7. do 31. 8. v pobočkách Prahy 4: Krč, Štúrova 64/1282 (Modrý pavilon) Út 9–16, Čt 12–19, Michle, Michelská 1/7
(Domov Sue Ryder): Út 9–16 a Čt 12–18, Novodvorská 151/1013 (KC Novodvorská) • Malá půjčovna: St 12–19, Pá 9–16, Pankrác, Na Veselí
5/542: Út 9–16 a Čt 12–18, Spořilov, Postupická
7/2932: Po 13–19, St 12–19, Pá 9–16, Vikova
4/1223: St 12–19, Pá 9–16. Všechny pobočky budou uzavřeny od 28. 7. do 10. 8.

16.00–16.20

1. ul. Jitřní (u školy)
2. křižovatka ul. Havlovického x Vítovcova
(u garáží)
3. křižovatka ul. Mikuleckého x Vostrého
4. ul. Novodvorská (parkoviště u č. 145 – Albert)
5. křižovatka ul. Na Větrově x U Lesa
6. křižovatka ul. Višňová x Nad Havlem
7. ul. Štúrova (parkoviště u Tempa – V Štíhlách)
8. ul. Pasteurova (u potravin)

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

VÍTÁNÍ NAŠICH NOVÝCH OBČÁNKŮ

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY – SRPEN
Stanoviště

Zavezení den

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

01
01
01
01
04
04
04
05
05
05
05
06
06
06
06
07
07
07
08
08
08
08
11
11
11
11
12
12
12
13
13
13
13
14
15
15
15

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

Stanoviště

Zavezení den

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

Hodina

15
15
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
22
25
25
25
26
26
27
27

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

27
28
29
29
29
29

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

V ČERVENCI SE VOK NEPŘISTAVUJÍ!
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HRAJTE
O TŘI AUDIOKNIHY
O ATENTÁTU NA HEYDRICHA!
Poslechněte si strhující románové
zpracování atentátu na říšského protektora Reinharda
Heydricha ve formě audioknihy Dva
proti Říši v podání
charismatického
herce Ladislava
Freje (na snímku).
Historická próza
Jiřího Šulce popisuje ve více
než 16 hodinách scénu domácího odboje,
stejně jako exilovou vládu, výcvik parašutistů v Anglii, přípravu atentátu, okolnosti
i situaci po něm.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Kromě románu Dva proti Říši Jiřího Šulce
zpracovalo vydavatelství OneHotBook
do audioknižní podoby i další oceňovaná
díla současných českých autorů. O jaké
spisovatele šlo?

PŘIJĎTE ROZZÁŘIT PRAHU 4
V sobotu 6. září proběhne v pankráckém Parku Družby od 13 hodin zábavné odpoledne pro všechny generace ZÁŘÍme (aneb akčně – mezigeneračně), které naváže
na loňskou úspěšnou akci pro všechny generace a vyvrcholí velkým mezigeneračním bubnováním.
Předtím se můžete těšit na petanque turnaj věkově
smíšených družstev, hravé trénování paměti, výuku Nor-

dic Walkingu, výuku Strolleringu – cvičení s kočárky
(nejen pro rodiče, ale i pro prarodiče), tvůrčí dílny pro děti i dospělé, poradenství zaměřené na aktivní životní styl
v každém věku, atrakce pro děti atd. K dispozici bude
zdravé občerstvení, včetně bezlepkového, a dobrá káva.
Aktualizovaný program akce najdete na www.praha4.cz,
na plakátech nebo na www.prave-ted-ops.cz.

POČÍTAČOVÉ A JAZYKOVÉ KURZY PRO MAMINKY
Městská část Praha 4 na podzim loňského
roku uspořádala pro maminky na mateřské
dovolené počítačové kurzy se zajištěným
hlídáním dětí. Tyto kurzy byly zorganizovány
v rámci vítězství MČ Praha 4 v soutěži Obec
přátelská rodině 2011 a letos na podzim se opět
uskuteční.
„Pro maminky s trvalým bydlištěm v Praze 4
chystáme překvapení, rádi bychom nabídku
vzdělávání rozšířili ještě o výuku jazyků.
Sledujte proto pozorně zářijové číslo časopisu
Tučňák, ve kterém upřesníme, jaké jazyky se
budou vyučovat a ve kterých školách. PeriodiINFORMAČNÍ CENTRA ÚŘADU MČ PRAHA 4: nám. Hrdinů
3/1634, tel.: 241 410 806 • Jílovská 1148/14,
tel.: 261 192 694 • Hlavní 1402/141, tel.: 272 651 962 •
Branická 44, tel.: 244 462 044 • K Libuši 7, tel.: 261 192
510 • Štúrova 1284, tel.: 244 463 272 • CzechPOINT
Antala Staška 2059/80b, tel.: 261 192 358.

kum zveřejní i přihlášku a termíny, kdy je třeba
přijít se osobně přihlásit,“ dodává zástupkyně
starosty Ivana Staňková.

Měsíčník MČ Praha 4
zdarma do schránek
Periodický tisk územního samosprávného celku – Měsíčník městské části
Praha 4, ročník XXIV • Vychází 11x ročně • Místo vydání Praha • Registrace:
MK ČR E 12556 • Pro MČ Praha 4 připravuje: Strategic Consulting, s. r. o.,
IČ 25792920, držitel certifikátu ISO 9001 • Šéfredaktor: Martin Dudek • Redakční
rada: Pavel Caldr, Radek Juriš, Ivana Staňková, Martin Píša, Petr Kučera, Alžběta
Rejchrtová, Daniela Kazdová, Karel Skoupil, Jiří Bigas, Václav Krištof, Lucie
Michková a František Kadleček • Grafika a DTP: Bronislav Veselý – SAGRAT® •
Inzerce: Renáta Čížková, tel.: 777 114 473 • Adresa redakce: Na Poříčí 8, 110 00
Praha 1, tel.: 224 816 821, fax: 224 816 818, • Vydavatel: MČ Praha 4, Antala
Staška 2059/80b, Praha 4, IČ: 000 63 584 • Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu • Titulní foto: Zdeněk Kříž • Tisk: Europrint, s. r. o. •
Měsíčník slouží k informování občanů Prahy 4, není periodikem žádného
politického subjektu • Příspěvky a připomínky k časopisu lze podávat na radnici
MČ Praha 4, nebo e-mailem: noviny@praha4.cz • Distribuce červnového čísla
Tučňáka je 28. května 2014 • Náklad 74 000 výtisků je ověřován ABC.

a) Radka Denemarková, Michal Ajvaz
b) Kateřina Tučková, Jaroslav Rudiš
c) Jana Šrámková, Emil Hakl
Nápověda na Facebooku OneHotBook.

CD získají 12., 34. a 56. správná odpověď,
zaslaná do 15. srpna 2014 na e-mail:
martin.dudek@ceskydomov.cz.
VÝHERCI Z ČERVNOVÉHO ČÍSLA, správná
odpověď – c) Živá kuchyně, cesta ke zdraví:
Iva Čechurová, Svatopluk Císař a Eva
Macháčková.
Gratulujeme!

KONTAKTY NA REDAKCI A INZERCI
Šéfredaktor:
Martin Dudek,
tel.: 774 820 075
e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz
Inzertní manažer:
Renáta Čížková,
tel.: 777 114 473, tel./fax: 222 980 260
e-mail: renata.cizkova@ceskydomov.cz
Písemné připomínky, názory a podněty: Tučňák, Na Poříčí 8,
110 00 Praha 1 • www.ceskydomov.cz • Zde jsou podmínky inzerce
a termíny vydání • Uzávěrka zářijového čísla je 15. srpna 2014.

KONTROLA DISTRIBUCE ČASOPISU: v rámci pravidelné kontroly distribuce si Vás, čtenářky a čtenáře
Tučňáka, dovolujeme požádat o spolupráci. V případě, že neobdržíte časopis, oznamte tuto skutečnost e-mailem
na adresu: pribylova.sarka@cpost.cz. Nezapomeňte vždy uvést ulici a číslo Vašeho domu.
Děkujeme.
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SC-322206/92

SC-320246/24

SC-340640/99

SC-340654/77

SC-330252/37
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Vraťme rozhodovací pravomoce městským částem!
Lidé v Pro Prahu mají za to, že být Pražákem znamená mnohem víc
než kolonku v občance. Podle nás je to životní styl, který každý den žije
přes milion lidí. V Praze je toho přece tolik, co tady člověk může mít rád.
Já nejvíce ze všeho miluji svoji rodinu, a proto mám nejradši, když můžeme se ženou a všemi pěti dětmi vyrazit někam ven – na Petřín, na Letnou
nebo se projít po náplavce, dát si něco k pití a užívat si výhled. Praha jsme
my, její obyvatelé, a každý na ní miluje právě to, co se ho bezprostředně
týká. Někdo se rád projíždí na bruslích Ladronkou, další miluje běhání se
psem Stromovkou a někomu stačí posadit se pod Petřín a dát si kafe.
K tomu, aby se nám dobře žilo ve městě, které milujeme každý jinak
a každý po svém, stačí jen to, aby se všechny změny dělaly ku prospěchu
nás, jeho obyvatel.
Já osobně jsem politice v Kolodějích strávil šestnáct let a během této
doby jsem zarazil rozdělování obecních bytů mezi kamarádíčky, skládku
za obcí jsem proměnil na sportovní park a dal jsem developerům jasně
najevo, že si nebudou diktovat podmínky nevýhodné pro městskou část.
Stejně tak to cítí i naši členové, které spojuje skutečná práce s hmatatelnými výsledky pro komunitu, ve které žijí. Jsou to ředitelé školek, ředitelé domovů pro seniory, sportovní trenéři, případně
starostové Sokola nebo dobrovolných hasičských sborů.
Prostě lidé, kteří s nasazením pečují o prostor okolo sebe.
Angažujeme se v péči o děti, seniory a handicapované. Jsou
mezi námi zkušení zastupitelé i odborníci na dopravu, bezpečnost, školství, životní prostředí a vodohospodářství. Výsledky
jsou pro nás důležitější než pomíjivé politické funkce a pevně daná
stranická hierarchie.
Politické hnutí Pro Prahy by si přálo, aby se co
nejvíce rozhodovacích pravomocí vrátilo zpět na
městské části, které by měly rozhodovat o věcech,

které se bezprostředně týkají jejich obyvatel. Jen tak můžeme zajistit, že se budou lidé moci vyjádřit k projektům, které ovlivňují ráz a rytmus čtvrtí, kde žijí třeba celý život.
Současně tím také zajistíme, aby se místní politici přímo
zodpovídali občanům a nerozhodoval o nich někdo centrálně, bez jakékoliv znalosti jejich problémů a přání.
Abychom ale byli schopni udělat takovou změnu a znovu
nastartovat rozvoj města, který by se zaměřoval hlavně na potřeby
jeho obyvatel, potřebujeme podporu vás, lidí žijících v Praze. Milujeme
totiž Prahu a milovat znamená dát tomu druhému
to nejlepší.
Zbyněk Passer, hnutí Pro Prahu
SC-340934/01

SC-321029/10

SC-340654/76
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