**TUâ≈ÁK-05/2010 23.4.2010 13:54 Stránka 1

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

●

ROČNÍK XX

●

KVĚTEN 2010

●

MČ PRAHA 4
BRANÍK, HODKOVIČKY,
KAČEROV, KRČ, LHOTKA,
MICHLE, NOVODVORSKÁ,
NUSLE, PANKRÁC, PODOLÍ,
SPOŘILOV, ZÁBĚHLICE

Ko n e č n ě j a r o !
ANKETA
O čistotě
v MČ Praha 4

ROZHOVOR

str. 5

Se starostou
Pavlem Horálkem str. 7–8

AKCE
Nezapomínáme
na starší občany!

str. 14

4-VOLNOČASOVÁ
Kulturní květnové tipy
str. 20–22

Aktuální informace z městské části na www.praha4.cz

**TUâ≈ÁK-05/2010 23.4.2010 13:20 Stránka 2

INZERCE
SC-300548/1

SC-300160/3

K¤ESËANSKÁ ZÁKLADNÍ ·KOLA A MATE¤SKÁ ·KOLA ELIJÁ·
Iâ: 71340904, Pﬁed‰kolní 419, 148 00 Praha 4-Kunratice,
Tel.: +420 261 097 266, + 420 739 345 662,
E-mail: ladislav.landsfeld@zselijas.cz, web: www.elijas.cz

ZÁPIS DO 1.–4. ROČNÍKU
Nabízíme volná místa v 1.–4. ročníku.
Od září 2010 bude základní škola sídlit v Baarově 360,
Praha 4-Michle.
●
●
●
●
●
●
●

vzdělávání a výchova žáků podle křesťanských principů
individuální přístup – nižší počet dětí ve třídě
škola rodinného typu
výuka angličtiny od 1. třídy
školní družina, vycházky
zájmové kroužky
školní jídelna v budově

BliÏ‰í informace:
+420 739 345 662 a www.elijas.cz
Tû‰íme se na Vás.
SC-300237/3
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www.praha4.cz
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4

otázky
pro starostu
Pavla Horálka

BlíÏí se mûsíc kvûten, se kter˘m je
nerozluãnû spjato pﬁipomenutí si konce
druhé svûtové války. Jaké akce radnice
chystá?
Jako kaÏd˘ rok, tak i letos probûhne na
námûstí Generála Kutlva‰ra pietní akt
a na radnici uskuteãníme setkání na‰ich
veteránÛ. Na území mûstské ãásti se plánují
i dal‰í vzpomínkové akce, jejich pﬁehled
najdete v tomto ãísle TuãÀáka. Jsem pﬁesvûdãen, Ïe bychom lidem, kteﬁí pﬁed 65 lety
nasazovali vlastní Ïivoty a ãasto se konce
války nedoÏili, mûli b˘t velice vdûãní. A úctu
projevit alespoÀ symbolickou úãastí na nûkteré vzpomínkové akci.
●

Potû‰ilo vás nedávné rozhodnutí poslanecké snûmovny, které pﬁiznalo mimo
jiné mûstsk˘m ãástím právo rozhodovat
o umístûní heren na veﬁejnû pﬁístupn˘ch
místech?
Jistû, protoÏe jsem spoleãnû s dal‰ími
starosty o tuto moÏnost usiloval. Peticí nás
podpoﬁilo i 1100 obãanÛ z Prahy 4. Dosavadní
stav byl neúnosn˘ a stávající legislativa nám
v podstatû svazovala ruce. Provozovatelé
heren obcházejí zákon napﬁíklad zﬁízením restaurace, do které umisÈují automat, ãi otevﬁením sport baru. A nebudeme si nic nalhávat,
herny jsou vesmûs zdrojem pouliãní kriminality, kterou se snaÏíme vymítit. Proto radûji
uvidím napﬁíklad na námûstí Bratﬁí SynkÛ
dal‰í provozovny ÏivnostníkÛ neÏ blikající
neony hazardu.
●

Udûlalo vám v poslední dobû je‰tû nûco
radost?
Velice jsem uvítal rozhodnutí Zastupitelstva hlavního mûsta Prahy, které nám koneãnû schválilo investice na rekonstrukci ulice
Michelská, a to ve v˘‰i 258 milionÛ korun.
Vím, Ïe je tato komunikace velice dopravnû
vytíÏena a Ïe leto‰ní oprava pﬁinese dopravní
problémy. Proto jiÏ nyní jednáme s Technickou správou komunikací (TSK) o opatﬁeních,
která je budou minimalizovat. A poÏadujeme
rovnûÏ po TSK co nejkrat‰í termín pro samotnou realizaci.
●

Jste rád, Ïe jaro koneãnû dÛraznû zaklepalo na dveﬁe?
Jistû, asi jako kaÏd˘ obãan. Aãkoliv mám zimu
rád, i na mÛj vkus byla nezvykle dlouhá. Tû‰í
mne rozkvetlé stromy a pestrou barevností
zalité parky a sady. Napﬁíklad procházet
v souãasné dobû parkem generála Kutlva‰ra je
prostû záÏitek!
●

www.praha4.cz

názory
Mateﬁská ‰kola
není samozﬁejmost
Pﬁipou‰tím, Ïe mi pﬁi‰lo jako samozﬁejmost, kdyÏ jsem pﬁed pár dny zapisoval
dceru do mateﬁské ‰koly. Pochopitelnû
nikoli co do v˘znamu a dÛleÏitosti tohoto
aktu v Ïivotû na‰í Eli‰ky, ale pokud ‰lo
o vlastní administrativu zápisu. A pﬁitom není tﬁeba usilovnû hledat v okolí
ãi v denním tisku, kdyÏ k dispozici
jsou hrÛzostra‰né pﬁíbûhy o pﬁeplnûn˘ch
‰kolkách, dûsiv˘ch frontách na zápis
a dokonce zásazích policie proti davu
nespokojen˘ch rodiãÛ.
Jsem velmi rád, Ïe na‰e mûstská ãást
Praha 4 dokázala pruÏnû reagovat na
v˘kyvy populaãní kﬁivky a zajistila pro
nadcházející ‰kolní rok otevﬁení ãtyﬁ nov˘ch tﬁíd s kapacitou 107 míst. Pro pﬁí‰tí
rok poãítáme s dal‰ími asi 140 místy.
Letos se k zápisu do na‰ich 29 mateﬁsk˘ch ‰kol dostavilo témûﬁ 1300 dûtí.
Pﬁijaty byly v‰echny dûti, jejichÏ rodiãe
nastupují do zamûstnání, dûti s odkladem povinné ‰kolní docházky a dûti, které budou nav‰tûvovat mateﬁskou ‰kolu

v posledním roce pﬁed zahájením ‰kolní docházky.
Pﬁijato nakonec nebylo
asi 200 dûtí, které nesplnily kritérium pro
pﬁijetí. Jejich rodiã, zpravidla maminka,
je na mateﬁské ãi rodiãovské dovolené. Ne
v‰echny dûti byly pﬁijaty do mateﬁské
‰koly, kterou si rodiãe vybrali. Tûm, pokud jejich potomek splÀoval kriteria pro
pﬁijetí, byla nabídnuta alternativa jiné
mateﬁské ‰koly. Ne vÏdy tuto moÏnost vyuÏili. A tak v souãasné dobû evidujeme
asi 40 voln˘ch míst.
Vûﬁím, Ïe se v‰em dûtem bude ve ‰kolce líbit a Ïe i v budoucnu bude zápis
do ‰kolky dramatick˘ jen s ohledem na
to, jak to ten ná‰ ‰punt zvládne a zda
se mu bude mezi ostatními dûtmi líbit.
Jaké máte zku‰enosti s mateﬁsk˘m ‰kolstvím v na‰í mûstské ãásti? Napi‰te mi na
radek.lohynsky@praha4.cz.
RADEK LOHYNSK¯ (ODS),
ZASTUPITEL HLAVNÍHO MùSTA PRAHY
A Mâ PRAHA 4

Rétorika a politika?
Rétorika je jedna z nejstar‰ích jazykov˘ch disciplín, které vznikly ve
starovûku. Rétorika se
vyuãovala jiÏ ve starém
¤ecku. Snad nejznámûj‰ím starovûk˘m
ﬁeãníkem byl Démosthénés, kter˘ dokázal svou silnou vÛlí a cvikem pﬁekonat
koktavost i tik v rameni.
Démosthénés se stal nejslavnûj‰ím ﬁeãníkem starého ¤ecka. Traduje se, Ïe chodil pﬁekﬁiãet moﬁsk˘ pﬁíboj a koktavost
léãil kamenem pod jazykem. Tik v rameni
pﬁekonával tím, Ïe si na nûj zavûsil meã
a pokaÏdé se pﬁi nûm bodl. Stal se ﬁeãníkem, politikem a stejnû jako pozdûji
Cicero byl velk˘m vzorem nejen pro své
vrstevníky, ale i pro dal‰í generace.
V porovnání s nimi jsou dne‰ní politici
(ﬁeãníci) opravdu bﬁídilové. Jen pro
zasmání bych rád zmínil dnes jiÏ zlidovûlé projevy Milo‰e Jake‰e, generálního
tajemníka ÚV KSâ, které byly nevûﬁícnû
naslouchány; nyní je moÏné zakoupit
cédéãko s tûmito nezapomenuteln˘mi v˘roky napﬁ. v Levn˘ch knihách.
Nejslavnûj‰í v˘rok je o kÛlu v plotû:
„A proto je tak dÛleÏit˘, ta podpora zespodu, aby my jsme mohli ﬁíct: Ne my
si to pﬁejem, to lid si to Ïádá, my s tím
souhlasíme, s tím lidem. My plníme jeho
vÛli, a ne prostû, aby my jsme tam byli
sami jak kÛl v plotû."

BohuÏel ani v souãasnosti se umûní
ﬁeãnické mezi na‰imi politiky nezlep‰ilo.
Jeho kultura velmi zhrubla a za úspû‰ného politika je pokládán ten, kdo své soupeﬁe co nejvíce urazí a co nejvíce pﬁipodobní k uÏiteãnému hospodáﬁskému zvíﬁeti. Parlamentní projevy jsou velmi chabé, mediální diskuze nemají za cíl
nûkoho pﬁesvûdãit o pravdû své, ale
o nepravdû soupeﬁe. V poslední dobû se
zdá, Ïe ideálem politika je ten, kdo nemá
vlastní program, ale pouze haní protivníka. Je to totiÏ mnohem jednodu‰‰í, není
tﬁeba Ïádné pﬁípravy, mÛÏe ﬁeãnit i hlupák. Nûkteﬁí s touto politikou sedí v parlamentu jiÏ mnoho let. MoÏná namítnete,
Ïe na tom je‰tû nejsme tak ‰patnû. V na‰em parlamentu, zastupitelstvech a médiích se zástupci lidu neperou jako
na Tchajwanu, nepolévají vodou jako
v Rusku, ale v˘sledek není o nic lep‰í.
Chceme to zmûnit?! Proã ne, je to jen na
nás.
● VyÏadujme od na‰ich zástupcÛ pozitivní pﬁístup.
● VyÏadujme reáln˘ program, ne nerealizovatelné nesmysly.
● VyÏadujme kvalitu a vyÏadujme také
ﬁeãnické umûní a umûní politiky.
Pokud to na‰i zástupci splní, vÛbec se
nebojím o osud této zemû ani o bohatost
na‰eho stolu.
KAREL HURT (ODS), ZASTUPITEL Mâ PRAHA 4
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čistá praha 4

Triãko za 30 PET lahví

Projekt „Čistá Praha 4“ bude v nové podobě ještě více usilovat
o to, aby naše městská část byla čistá a uklizená. Do péče o životní
prostředí v Praze 4 se tak zapojí mnohem více lidí než dřív.
âistá Praha 4
má ãtyﬁi hlavní cíle: je‰tû intenzivnûj‰í péãe o zeleÀ,
zv˘‰en˘ dÛraz na
úklid, více pﬁíleÏitostí k tﬁídûní odpadu a opatﬁení
pro majitele psÛ.
„Projekt je naplánován na cel˘ rok 2010. Postupnû budou prezentovány jednotlivé atributy
celkového plánu a bude je také provázet

pﬁíjemná, barevná vizuální prezentace,
jejímÏ hlavním prvkem jsou piktogramy.
Ty znázorÀují rÛzné motivy související se Ïivotním prostﬁedím, Ïivotem ve
mûstû a na‰í mûstskou ãástí,“ dodává
k projektu zástupce starosty pro Ïivotní prostﬁedí Václav Kri‰tof (ODS,
na snímku).
Od stﬁedy 7. dubna se napﬁíklad rozjela kampaÀ na tﬁídûní odpadu, ve které
mohou obãané ve tﬁech informaãních
kanceláﬁích Mâ Praha 4 – Hlavní, námûstí HrdinÛ a Novodvorská – vymûnit

30 PET lahví v‰ech velikostí za letní triãko s logem âisté Prahy 4. Od 14 hodin
(v pátek od 11 hodin) jim na tûchto místech jsou k dispozici brigádníci, kteﬁí budou PET lahve vybírat.
„Dále budeme pokraãovat napﬁíklad
t˘dnem pro pejskaﬁe s dÛrazem na to,
aby bylo normální po pejskovi uklízet.
ChovatelÛm rozdají na‰e hlídky nejen
sáãky na exkrementy, ale i bÛvolí kostiãky pro pejsky. Plánujeme více odpadkov˘ch ko‰Û s nov˘m oznaãením, fungovat
bude úklidová ãeta na zavolání a chceme
na vybraná dûtská hﬁi‰tû instalovat
mobilní toalety,“ pﬁiblíÏil nûkteré dal‰í
plány spojené s projektem Václav
Kri‰tof.
(Ïp)

Koncert pro ãistou Prahu 4
V rámci kampaně „Čistá Praha 4“ uspořádala městská část Praha
4 koncert pro podnikatele a občany, kteří v rámci svých možností
projevili zájem zlepšovat kvalitu životního prostředí na „čtyřce“.

Zástupce starosty Václav Kri‰tof pﬁedstavuje první projekty spolupráce, a to
s âeskou spoﬁitelnou, zastoupenou
Mgr. Jaroslavem Brabcem, asistentem
ﬁeditele âeské spoﬁitelny, a. s., oblastní poboãka Praha, a s Obchodním centrem Novodvorská Plaza, kter˘ reprezentovala ﬁeditelka Dana Roidtová.
„Koncertu pﬁedcházelo setkání, na
kterém jsme specifikovali moÏnosti vzá-

Na povedeném koncertu zazpívali
Monika Absolonová, Marta Kubi‰ová a Tomá‰ Trapl.
jemné spolupráce,“ ﬁíká zástupce starosty Václav Kri‰tof (ODS). „Napﬁíklad
radnice pﬁi v˘sadbû nov˘ch stromÛ naráÏí na nedostatek vhodn˘ch prostor
a ploch. Podnikatelé nám mohou vyjít
vstﬁíc jejich poskytnutím, my stromy
zaplatíme i vysadíme a firma se zaváÏe
k péãi o zeleÀ. Nebo obrácenû – firma

vysadí stromy a radnice se o nû postará.“
Dal‰í formou spolupráce je zakoupení
a umístûní byteln˘ch laviãek z produkce
dílny handicapovan˘ch obãanÛ, na které
si podnikatelé mohou umístit reklamní
sdûlení.
(md)
Foto: Zdenûk KﬁíÏ

Rozhovor s Monikou Absolonovou

Ekologické hry

KdyÏ se ﬁekne „ãistá Praha 4“ – co
byste si pﬁála, aby se v oblasti ãistoty
v Praze 4 zmûnilo?
Bydlím ve Lhotce a aÈ se zam˘‰lím jak
chci, tak mû nic, co by mi zásadnû vadilo, opravdu nenapadá.

Ve dnech 31. 5. a 1. 6. (9–16 hod.), pﬁed
obchodním centrem Arkády (stanice metra
Pankrác), se uskuteãní hry pro dûti se
zamûﬁením na ekologickou v˘chovu. Projekt iniciovala Mâ Praha 4, vedení spoleãnosti Arkády, zástupci kolektivních systémÛ Asekol a Elektrowin, EKO-KOM a. s.
a svozová spoleãnost PraÏské sluÏby, a.s. Ve
tﬁech infostáncích bude zaji‰tûn zajímav˘ program. Ekologick˘ projekt, mohou
nav‰tívit ‰kolky i ‰koly po pﬁedchozí do(‰im)
mluvû na tel. ãísle: 606 602 773.

Chováte se sama „ekologicky"?
SnaÏím se tﬁídit odpad, ale pﬁiznávám,
Ïe ne vÏdy se mi to daﬁí... Po svém psovi
se také snaÏím uklízet.

4

V jaké ãásti Prahy 4 nyní bydlíte a co
se vám zde (ne)líbí?
Bydlela jsem v Krãi, v Kam˘ku, v Chodovû a ve Lhotce. Lhotka a Kam˘k mi
jsou asi nejbliÏ‰í, a to díky dopravní dostupnosti a klidnému prostﬁedí. Je tu
také spousta zelenû a mám tu fajn sousedy. Chodov byl na mû moc panelov˘
a neosobní a v Krãi jsem bydlela jako
malá, tak to nemÛÏu dobﬁe posoudit.
(md)

www.praha4.cz
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aktuálně
Za vá‰ názor
zdarma spreje proti roztočům!
V souvislosti s jarním úklidem, který
se netýká jen životního prostředí, ale
i domácností, zahajuje radnice Prahy 4 od 1. 5. akci, ve které mohou
obyvatelé čtvrté městské části zdarma získat hned dva spreje proti roztočům značky Milbiol od společnosti
Sandoz.
Staãí pﬁinést na kteroukoliv informaãní kanceláﬁ Prahy 4 (vyjma IC Kunratice)
tuto vyplnûnou anketu. „Uklízíme na‰i
mûstskou ãást a chceme vûdût, jak jsou
obãané se sv˘m okolím a tﬁeba i s péãí
o zeleÀ spokojeni. A aby stejnû jako na
území Prahy 4 mohli uklízet i ve sv˘ch
domácnostech, nabízíme jim zdarma pﬁírodní pﬁípravek proti roztoãÛm,“ ﬁíká starosta Mâ Praha 4 Pavel Horálek (ODS).
Pﬁípravek Milbiol se vyuÏívá na odstranûní roztoãÛ v matracích, lÛÏkovinách, ãalounûní, textiliích a kobercích.
12 tisíc kusÛ spreje získala Mâ Praha 4
za symbolickou cenu 1 ks/1 Kã. Akce
trvá aÏ do vyãerpání zásob.
(Ïp)

A u to m a t
na mléko

Zakroužkujte vaše hodnocení:
Úklid ulic a chodníků

1

2

3

4

5

Odvoz odpadků

1

2

3

4

5

Koše na ulicích (dostatek košů, pravidelné vyprazdňování)

1

2

3

4

5

Dostupnost velkoobjemových kontejnerů

1

2

3

4

5

Dostupnost kontejnerů na tříděný odpad

1

2

3

4

5

Údržba zeleně

1

2

3

4

5

Rozvoj zeleně

1

2

3

4

5

Úklid psích exkrementů (výkalů)

1

2

3

4

5

Množství a kvalita parků a zeleně

1

2

3

4

5

Životní prostředí na Praze 4

1

2

3

4

5

1 znamená rozhodně spokojen(a), 2 spokojen(a), 3 ujde to, 4 nespokojen(a), 5 rozhodně nespokojen(a)].
[1

Jméno a příjmení: ...........................................................................................

Věk (číslovkou): ..........................

E-mail: ................................................................................................... Telefon: ....................................................

Nabídka obecních nebytových prostorů
Zámûr pronájmu voln˘ch nebytov˘ch prostorÛ formou v˘bûrového ﬁízení v rámci 22. kola
roku 2010 je od 1. do 31. kvûtna 2010 zveﬁejnûn na úﬁedních
deskách Úﬁadu mûstské ãásti
Praha 4 a v informaãních centrech a souãasnû v elektronické

podobû na webov˘ch stránkách
www.praha4.cz (odkaz Úﬁední
deska – pronájem nebytov˘ch
prostorÛ). Dále je moÏné tento
seznam informací zakoupit
v pokladnû Úﬁadu Mâ Praha 4
v Táborské ul. 411/34 (pondûlí
a stﬁeda 8.00–18.00, úter˘

a ãtvrtek 8.00–16.00, pátek
8.00–13.00 hodin). V zámûru
jsou uvedeny podrobné informace o nabízen˘ch nebytov˘ch
prostorech vãetnû data prohlídky, aktuálních podmínek
pro úãast ve v˘bûrovém ﬁízení
a zpÛsobu podání Ïádosti.

Mâ Praha 4 zveﬁejÀuje zámûr pronajmout nebytové prostory v 22. kole roku 2010
poﬁadové ãíslo nebytového prostoru: ZP NP 61/10 – 71/10

Druh˘ praÏsk˘ automat
na prodej ãerstvého mléka
je od dubna umístûn
u vchodu do hypermarketu TESCO v obchodním
centru Novodvorská Plaza.
Spoleãnost Agro Jesenice
zde nabízí ãerstvé syrové mléko bez jak˘chkoliv
chemick˘ch a tepeln˘ch
úprav, které lze zakoupit
do pﬁinesen˘ch nádob, pﬁípadnû si láhev zakoupit
z umístûného automatu na
lahve.
www.praha4.cz

Poﬁad. ãíslo
v˘bûrového
ﬁízení
ZP NP 61/10

Hvûzdova 1594/19, k. ú. Nusle

51,85 m2, 1. patro

doklady nedochovány,
dosud uÏíváno
jako kanceláﬁ

ZP NP 62/10

Na Klaudiánce 781/19, k. ú. Podolí

131,10 m2, pﬁízemí

doklady nedochovány,
dosud uÏíváno
jako kanceláﬁe

ZP NP 63/10

Dolní 1489, k. ú. Nusle

80,54 m2, suterén

ZP NP 64/10

Kapitulská 10, k. ú. Michle

105,40 m2, pﬁízemí a suterén

ZP NP 65/10

Toãitá bez ãp./ãe, k. ú. Krã

17 m2, pﬁízemí

ZP NP 66/10

Sezimova 4/459, k. ú. Nusle

43,50 m2, suterén

Adresa nebytového prostoru

V˘mûra, patro

Kolaudovan˘
stav

dílna, sklad
kanceláﬁe
garáÏové stání
dílna

ZP NP 67/10

5. kvûtna 62/798, k. ú. Nusle

48 m , pﬁízemí

prodejna potravin

ZP NP 68/10

Matûchova 5/437, k. ú. Krã

19 m2, 3. patro

doklady nedochovány,
dosud uÏíváno jako ateliér

ZP NP 69/10

Adamovská 5/727, k. ú. Michle

18 m2, suterén

sklad

ZP NP 70/10

Pod Terebkou 15/1139, k. ú. Nusle

42 m2, pﬁízemí

kanceláﬁ

ZP NP 71/10

Na Úlehli 1266, k. ú. Michle

342,11 m2, pﬁízemí a suterén

2

sklad a kanceláﬁe
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aktuálně
Zdarma do divadla
Chcete si popovídat s primátorem
hl. m. Prahy Pavlem Bémem?
Pﬁijìte do divadla Komorní Fidlovaãka (b˘valé kino Morava v Boleslavovû
ulici, 50 metrÛ z Nám. Bratﬁí SynkÛ) na
komedii „Miláãci a milodary“, která se
uskuteãní ve dnech 17. a 19. kvûtna od
11 hod. Po bezplatném pﬁedstavení, které
se hraje bez pauzy, následuje beseda nejen
s primátorem, ale i s ﬁeditelem divadla Na
Fidlovaãce, senátorem Tomá‰em Töpfrem.
Tû‰íme se na vás!

Rekonstrukce
Budějovické
Na podzim pﬁeru‰ená rekonstrukce ulice Budûjovická bude v kvûtnu pokraãovat
dal‰ími etapami, a to v prostoru kﬁiÏovatky s ulicemi Vokáãova x Za Zelenou li‰kou
V 1. fázi (13. 5.–17. 6.) budou znemoÏnûny
kﬁiÏovatkové prÛjezdy Budûjovická x Vokáãova, ve 2. fázi (18.–29. 6.) prÛjezdy
Vokáãova x Za Zelenou li‰kou. Ulice
Budûjovická zÛstane prÛjezdná v obou
smûrech, ale jen v jednom jízdním pruhu.

Sociální auto pro bezdomovce
Každou středu až do konce letošního roku, vždy na dvou místech v MČ
Praha 4 – v Braníku v oblasti autobusových zastávek a vlakového
nádraží (12.30–13.45 hod.) a v Michli u prodejny Kaufland (14.00–15.15
hod.) – budou pracovníci občanského sdružení Naděje se sociálním
automobilem poskytovat terénní služby lidem bez domova.
„Tento program povaÏujeme za velice
dÛleÏit˘, jde totiÏ o ochranu veﬁejnosti,
protoÏe sociální automobil je moÏností, jak
zachytit pﬁípadné nebezpeãí ‰íﬁení rÛzn˘ch
nemocí,“ vysvûtluje zámûr radnice starosta
Mâ Praha 4 Pavel Horálek (ODS).
Zamûstnanci mobilní jednotky budou na
obou stanovi‰tích bezdomovcÛm podávat
informace o zdravotních a hygienick˘ch
rizicích, budou jim poskytovat ãisté prádlo,
rozdávat hygienické potﬁeby a zdravotnick˘ materiál. „Na místû budou také vy‰etﬁeni a v pﬁípadû podezﬁení na infekãní onemocnûní budou posíláni na odborná vy‰etﬁení. Sociální automobil bude mít také monitorovací funkci, aby bylo moÏné odhadovat, kolik lidí a v jakém vûku je v Praze 4
bez domova,“ dodává k poskytovan˘m
sluÏbám zástupkynû starosty pro sociální
oblast Ivana StaÀková (ODS). Pomoc bude
zamûﬁená nejen na lidi pﬁeÏívající dlouho-

Nabídka obecních bytů
Zámûr pronájmu voln˘ch bytÛ formou
v˘bûrového ﬁízení v rámci 5. kola roku
2010 je od 3. 5. do 31. 5. 2010 zveﬁejnûn
na úﬁedních deskách Úﬁadu mûstské
ãásti Praha 4 a v informaãních centrech

a souãasnû v elektronické podobû na
webov˘ch stránkách www.praha4.cz
(odkaz Úﬁední deska – pronájem bytu).
Dále je moÏné tento seznam informací
zakoupit v pokladnû Úﬁadu mûstské

dobû na ulici, ale i na mladé obãany nebo
seniory, kteﬁí se náhle ocitli bez stﬁechy
nad hlavou a ztratili ve‰keré zázemí.
(Ïp)
ãásti Praha 4 v Táborské ul. 411/34
(pondûlí a stﬁeda 8.00–18.00, úter˘
a ãtvrtek 8.00–16.00, pátek 8.00–13.00
hodin). V zámûru jsou uvedeny podrobné informace o nabízen˘ch bytech
vãetnû data prohlídky bytu, aktuálních
podmínek pro úãast ve v˘bûrovém ﬁízení
a zpÛsobu podání Ïádosti.

Mâ Praha 4 zveﬁejÀuje zámûr pronajmout byty v 5. kole roku 2010
poﬁadové ãíslo bytu: V¤ 39/10 – V¤ 58/10
Poﬁad. ãíslo
v˘bûr. ﬁízení
V¤
V¤
V¤
V¤
V¤
V¤
V¤
V¤
V¤
V¤
V¤
V¤
V¤
V¤
V¤
V¤
V¤
V¤
V¤
V¤

6

39/10
40/10
41/10
42/10
43/10
44/10
45/10
46/10
47/10
48/10
49/10
50/10
51/10
52/10
53/10
54/10
55/10
56/10
57/10
58/10

Adresa bytu
tﬁída 5. kvûtna 1042/34, k. ú. Nusle
tﬁída 5. kvûtna 1040/38, k. ú. Nusle
tﬁída 5. kvûtna 798/62, k. ú. Nusle
âestmírova 444/17, k. ú. Nusle
Soudní 733/3, k. ú. Nusle
tﬁída 5. kvûtna 1208/55, k. ú. Nusle
Podolská 761/112, k. ú. Podolí
V Horkách 1407/19, k. ú. Nusle
Na Dolinách 1278/47, k. ú. Nusle
Dolní 1490/5, k. ú. Nusle
Na Dolinách 524/40, k. ú. Podolí
Dolní 1490/5, k. ú. Nusle
Jivenská 1065/10, k. ú. Michle
Maroldova 1430/13, k. ú. Nusle
T˘mlova 423/2, k. ú. Michle
âestmírova 313, k. ú. Nusle
Bûlehradská 190/8, k. ú. Nusle
Nuselská 318/6, k. ú. Nusle
Pod Stárkou 423/25, k. ú. Michle
Na Dolinách 1278/47, k. ú. Nusle

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

V˘mûra

Patro

59,20 m2
59,50 m2
84,00 m2
77,34 m2
28,54 m2
32,50 m2
67,40 m2
53,92 m2
30,72 m2
29,01 m2
29,90 m2
50,89 m2
54,98 m2
43,25 m2
55,48 m2
20,56 m2
40,90 m2
41,56 m2
72,34 m2
34,00 m2

1.
pﬁízemí
4.
3.
5.
pﬁízemí
pﬁízemí
pﬁízemí
5.
1.
1.
2.
2.
4.
1.
2.
2.
3.
1.
4.

Privatizace
4c) vlna
4c) vlna
4c) vlna
ne
4c) vlna
ne
4c) vlna
ne
4c) vlna
ne
ne
ne
ne
ne
4c) vlna
4c) vlna
4c) vlna
4c) vlna
4c) vlna
4c) vlna
www.praha4.cz
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„Mûli bychom
více sportovat
a radnice
k tomu vytváﬁí
podmínky,“
říká starosta
Pavel Horálek (ODS)
Na úvod na‰eho rozhovoru zaãnûme
jednoduchou otázkou – proã a kdy jste
vstoupil do politiky?
Do politiky jsem vstoupil v roce 1999,
kdyÏ se z ODS oddûlila Unie svobody.
ODS tehdy byla v oslabené pozici a já si
ﬁekl, Ïe jim pomohu. Pokud chce ãlovûk
politiku zmûnit a aspoÀ trochu ovlivÀovat, nestaãí ji jen kritizovat v hospodû,
nebo chodit jen k volbám – je tﬁeba se
aktivnû zapojit. Jsem mírn˘ idealista.
TakÏe jsem zaãal chodit na místní rady
na‰eho sdruÏení a poslouchal a poslouchal o mnoho star‰í a zku‰enûj‰í lidi. Od
roku 2002 jsem mûl moÏnost jako ﬁadov˘
ãlen poznávat fungování zastupitelstva
a zjistil jsem, Ïe rozhodnutí nelze dûlat
jednodu‰e a rychle. V‰echno má vÏdy
své souvislosti, ﬁe‰ení jsou zdlouhavá
a musejí se hledat kompromisy.
Pﬁipravoval jste se na souãasnou
vrcholnou komunální funkci?
VÛbec ne, je‰tû v ãervnu 2006 jsem
v podstatû o kandidatuﬁe ani neuvaÏoval.
Pak jsem se v‰ak souhrou nûkolika okolností stal lídrem kandidátky a díky volebnímu úspûchu ODS i starostou na‰í
mûstské ãásti.
Jaké byly va‰e první kroky, první
rozhodnutí?
M˘m hlavním cílem bylo zaãít pracovat
koncepãnû. Zamûﬁit se na cíl, analyzovat
stav a vytyãit si cestu k tomu cíli. V zastupitelstvu jsme tedy nejprve schvalovawww.praha4.cz

li koncepce. Diskutovali jsme o koncepci
‰kolství, Ïivotního prostﬁedí, volného ãasu, bytové politiky, parkování, bezpeãnosti, atd. Pﬁem˘‰leli jsme o stﬁednûdob˘ch cílech, protoÏe nûkteré vûci nejsme
schopni realizovat za jedno volební
období. Hodnû jsme diskutovali o vstﬁícné
politice úﬁadu. Jsem razantní zastánce
sniÏování provozních nákladÛ, takÏe máme hospodaﬁení na‰í mûstské ãásti v rozumn˘ch ãíslech. Jsme stále bez dluhÛ
a to je v dne‰ní dobû, podle mého názoru,
v˘borná vizitka. Promy‰lenou hospodáﬁskou politikou jsme investovali desítky
milionÛ korun do na‰í budoucnosti – do
parkÛ, hﬁi‰È a sportovi‰È, do oprav
a zateplení ‰kol, do roz‰iﬁování kapacity
‰kolek, do staveb se sociální funkcí atd.
A to jsou v‰echno projekty, ze kter˘ch se
nám nevrátí vloÏené peníze. Ale investujeme tím vlastnû sami do sebe, do v‰ech
generací, do rezidentÛ Prahy 4.
KaÏdá nová funkce s sebou nese vÏdy
nûjaká pﬁekvapení. Co vás v kﬁesle
starosty nemile zaskoãilo?
Úplnû jako první vûc mne zaskoãil fakt,
Ïe obãané v podstatû neznají rozsah kompetencí starosty. Na komunální úrovni
v nûm lidé vidí v‰emocnou osobu, která
v‰echno mÛÏe a ve v‰em má prsty. Ale to
tak opravdu není. Stále do nekoneãna
musím opakovat, Ïe pravomoce jsou rozdûleny mezi státní správu a samosprávu
– volené zastupitele. Napﬁíklad stavební
úﬁad nespadá pod samosprávu, jeho pﬁí-

m˘m nadﬁízen˘m orgánem je magistrátní
stavební úﬁad a nad ním je uÏ jen a jen
Ministerstvo pro místní rozvoj. Podobnû
je tomu i u mûstské policie, která podléhá ﬁediteli mûstské policie, kter˘ je, zjednodu‰enû ﬁeãeno, odpovûdn˘ praÏskému
magistrátu. Jak vidíte, v obou pﬁípadech
jde ve‰keré dûní mimo na‰i radnici a ani
já sám nemohu práci tûchto sloÏek po
pracovnûprávní linii ovlivnit. A takto bych
mohl jmenovat dal‰í úﬁady, které lidé
mylnû pﬁiãleÀují k radnici a domáhají
se u nás vyﬁízení sv˘ch Ïádostí ãi stíÏností – napﬁíklad jde o Úﬁad práce
a Správu sociálního zabezpeãení, které
ﬁídí Ministerstvo práce a sociálních vûcí,
nebo Finanãní úﬁad, kter˘ spravuje
Ministerstvo financí.
Pﬁesto mÛÏe mûstská ãást do nûkter˘ch rozhodnutí, napﬁ. stavebního
úﬁadu, vstoupit...
Ano. V pﬁípadû stavebního úﬁadu mÛÏeme, ale pouze tam, kde projekty zasahují do na‰ich pozemkÛ. V nedávné dobû
to byl napﬁíklad návrh investora, kter˘
chtûl zastavût parãík v Kaplické ulici. My
jsme si na Zastupitelstvu hlavního mûsta
Prahy vyÏádali, aby nám pﬁedmûtné pozemky pﬁevedlo do na‰í správy, coÏ se letos podaﬁilo. A dokud budu na radnici,
pozemek na v˘stavbu v Ïádném pﬁípadû
neprodáme. Jinak mÛÏeme do jakéhokoliv správního ﬁízení vstupovat pouze jako
jeho úãastník, na coÏ má nárok jak˘koliv
obãan na‰í mûstské ãásti.
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na kus řeči...
Do jaké míry ale mÛÏete bránit soukrom˘m vlastníkÛm vyuÏívat jejich
majetek?
Právû jen v pﬁípadech, kdy ãást pozemku, na kterém chtûjí stavût, je ve vlastnictví, resp. správû mûstské ãásti. Má to
v‰ak i svÛj rub – typick˘m pﬁíkladem je
park Jezerka. Z poloviny je vlastnûn ‰esti
soukrom˘mi osobami, ze ãtvrtiny hlavním mûstem Prahou a z druhé ãtvrtiny je
rovnûÏ vlastnûn hlavním mûstem Prahou,
ale je v na‰í správû. Vlastníci poloviny
parku jej chtûjí vyuÏívat tﬁeba jinak neÏ
jako veﬁejnou klidovou zónu a my s nimi
vedeme dlouhodobé debaty o vykoupení.
Jednání probíhá jiÏ 17 let. JenÏe mezitím
na vlastní náklady cel˘ park uklízíme
a staráme se o nûj. BûÏného obãana tyto
komplikované vlastnické vztahy nezajímají, chce mít park hezk˘ a uklizen˘.
Podobnû nesjednocená vlastnická práva
jsou na námûstí Novodvorská ãi v obytné
zónû Pujmanové. Otázky rozvoje tím naráÏí na vlastnické vztahy, kdy se zámûry
radnice tﬁeba diametrálnû rozcházejí se
zámûry vlastníka.
Pﬁi takov˘ch jednáních je urãitû potﬁeba velká dávka diplomacie a empatie.

Jak˘mi vlastnostmi by mûl, podle vás,
kandidát na starostu disponovat?
Mûl by to b˘t ãlovûk, kter˘ má elementární právní, ekonomické a technické
zku‰enosti. âlovûk, kter˘ umí komunikovat s lidmi, protoÏe politika je hodnû
o kompromisech a nelze nikdy v‰echny
uspokojit. VÏdy se najde nûkdo, kdo od
jednacího stolu odchází více na‰tvan˘.
A i s ním je potﬁeba v dal‰ích mûsících
vycházet. Pak by mûl b˘t férov˘ a mûl
by slibovat jen to, co mÛÏe splnit.
Jednodu‰e – mûl by drÏet slovo. S obãany
je nutné mluvit, nelze se zavﬁít za troje
dveﬁe a nenaslouchat jejich hlasu.
Osobnû o komunikaci velice stojím,
absolvoval jsem veﬁejné debaty a vût‰inu
jejich závûrÛ jsme zrealizovali, byÈ jsme
nûkdy na poãátku mûli jin˘ zámûr. Co povaÏuji za velice dÛleÏité, je komunikace
s dûtmi. Mám je rád a snaÏím se, jak to
jen jde, je z pozice radnice pﬁesvûdãit, aby
více sportovaly. Je doba poãítaãÛ a rychl˘ch, ale kalorick˘ch „obãerstvoven“, coÏ
se podepisuje na jejich zdraví. Proto hodnû investujeme do hﬁi‰È a sportovi‰È, proto jsme zavedli letní ‰kolní hry 4 x 4, proto jsme z mé iniciativy zakoupili rekreaãní areál Vápenka, kam mohou za rozum-

n˘ finanãní pﬁíspûvek posílat svoje dûti
i sociálnû slab‰í rodiny. Dal‰í mojí prioritou jsou senioﬁi. NemÛÏeme jim nabídnout 13. dÛchody a ani je finanãnû
podpoﬁit, ale snaÏíme se pro nû vym˘‰let
aktivní programy a projekty, které je motivují k pohybu ãi k sebevzdûlávání.
Investujeme rovnûÏ do sociálnû prospû‰n˘ch zaﬁízení, protoÏe jsme si vûdomi, Ïe
i my jednou budeme staﬁí.
Na závûr – prozradíte ãtenáﬁÛm nûco
ze svého soukromí?
Pﬁi mé intenzivní práci mám velké ‰tûstí, Ïe mám za manÏelku partnerku, která
mi vytváﬁí rodinnou pohodu a tolik potﬁebné zázemí. Îijeme spolu témûﬁ 25 let
a máme dvû dûti, 17letou dceru a 15letého syna. Ve volném ãase rád sportuji,
dlouhá léta jsem hrál fotbal i populární
Hanspaulku, nyní se vûnuji hlavnû tenisu
a florbalu. A taky jsem se nadchl pro veteránská auta. Je to milé, kdyÏ jedete veteránem a ostatní ﬁidiãi se na vás smûjí
a mávají vám. A to se na dne‰ní silnici
normálnû nevidí, viìte?
MARTIN DUDEK
FOTO: ZDENùK K¤ÍÎ

INZERCE
SC-300604/1
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Místo pytlÛ s pískem
protipovodňová zábrana

aktuálně

Na jednom z míst, které je v době záplav rizikové
a kde musí být v krizové situaci umístěno 3500
pytlů s pískem, předvedla městská část Praha 4
novou protipovodňovou zábranu. V podjezdu z ulice
Modřanské do ulice U Kempinku proběhla
instalace, předání a kontrola tohoto bezpečnostního hrazení.
manuál konkrétnû pro toto hrazení, podle kterého by snadno mûli zábranu postavit i ne‰kolení zamûstnanci,“ dodal
Josef Turek, majitel firmy VOP Dolní
Bousov. Zábrana, jejíÏ cena ãiní necel˘ch 137 tisíc korun bez DPH, je vyrobena ze sklolaminátu s ocelovou v˘ztuÏí.
„Vyvíjeli jsme ji déle neÏ dva roky. Chtûli
jsme pouÏít materiál, kter˘ bude velice
pevn˘, ale zároveÀ levn˘,“ informoval
Josef Turek.
Zábrana je stavûna pod úhlem 45
stupÀÛ na jeden metr v˘‰ky vody.
V˘hodou je hlavnû jednoduchost
a rychlost montáÏe, protoÏe není nutná
spodní stavba. Vysunutím jednoho

„Práci, kterou pﬁedtím dûlalo nejménû
20 lidí urãitû více jak 4 hodiny, teì
v pﬁípadû povodní díky mobilní zábranû zvládnou dva aÏ tﬁi zamûstnanci
do pÛl hodiny,“ ﬁekl zástupce starosty
pro majetek a bytovou politiku Petr
Staník (ODS, na snímku). V dobû povodní tak nebude muset jedna skupina lidí
plnit pytle pískem a dal‰í skupina je
naváÏet a skládat. Jejich síly mohou b˘t
vyuÏity jinde.
Pracovníci firmy, která zábranu vyrobila, zároveÀ za‰kolí zamûstnance úﬁadu, kteﬁí pak v pﬁípadû potﬁeby budou
schopni do 30 minut zábranu namontovat. „Navíc pﬁipravíme jednoduch˘

bloku mÛÏe b˘t i v dobû pohotovosti
umoÏnûno zprÛjezdnûní ohraniãené
oblasti.
„S v˘hledem do budoucna se nám tato
investice urãitû vrátí, protoÏe pytle s pískem rovnûÏ nûco stály. Navíc se nedají
pouÏít znovu, ale hlavnû – lidská síla je
v takov˘ch situacích, jako jsou povodnû,
k nezaplacení. Zábrana je ‰itá na míru
tomuto místu, ale v pﬁípadû potﬁeby ji
navíc budeme moci operativnû pﬁemístit
i jinam,“ uzavﬁel zástupce starosty Petr
Staník.
(Ïp)

Nové vysílaãe a kurzy Prahy 4 Bezdrátové
Projekt Praha 4 Bezdrátová se těší stále většímu zájmu
ze strany občanů naší městské části. Proto se radnice
rozhodla rozšířit pokrytí bezdrátového připojení.
Bude vybudováno osm nových hotspotů (vysílačů přenášejících signál bezdrátového internetu), což umožní
využívat tento způsob internetového připojení větší
části obyvatelstva.
Nové hotspoty budou vybudovány v tûchto lokalitách:
Adresa
Gymnázium
Na Vítûzné pláni
V Zápolí
Jihov˘chodní II
Zelen˘ pruh
Za Obecním úﬁadem
Paprsková
Na StrÏi
Klobouãnická

ãíslo
popisné

ãíslo
orientaãní

âást
Prahy 4

1160
1252
752
1560
357
330
1837
1438

14
27
17
99
7
15
9
18

Nusle
Michle
Zábûhlice
Braník
Krã
Krã
Krã
Nusle

V rámci vybudování nov˘ch vysílaãÛ bude také posílena
konektivita sítû, a to na 50 mbit/s. Poãet uÏivatelÛ stále roste,
jiÏ dnes má síÈ více neÏ 7000 uÏivatelÛ.

E-learningové kurzy – jednoduchá a přístupná
forma vzdělávání
Základní znalost práce s poãítaãem je v souãasné dobû
www.praha4.cz

jiÏ nezbytnou souãástí kaÏdodenního Ïivota.
Hlavním cílem e-learningov˘ch kurzÛ je
podat informace jednoduchou a snadno
dostupnou formou. Na zaãátku tohoto
roku Praha 4 Bezdrátová pﬁedstavila tﬁetí
a poslední e-learningov˘ kurz z první
fáze internetového vzdûlávání s názvem
Elektronick˘ podpis.
Na základû kladn˘ch ohlasÛ uÏivatelÛ
Prahy 4 Bezdrátové bylo odsouhlaseno vypracování tﬁí nov˘ch
e-learningov˘ch kurzÛ, jeÏ by vám mûly usnadnit práci
s poãítaãem i umoÏnit lep‰í orientaci v internetem nabízen˘ch
moÏnostech.
Prvním e-kurzem bude prÛvodce, jak pracovat s programem
Microsoft Word 2007. Tento kurz bude rozdûlen na 3 úrovnû
– zaãáteãníci, mírnû pokroãilí a pokroãilí. UkáÏeme vám
základní úpravy textu, formátování stylÛ, vkládání tabulek
a obrázkÛ, vkládání poznámek k textu a spousty dal‰ích
uÏiteãn˘ch dovedností.
Druh˘ kurz vás seznámí s komunikaãními moÏnostmi, které
internet nabízí. Jednotlivé programy jsou rozdûleny do dvou
kategorií dle toho, zda program vyÏaduje ãi nevyÏaduje instalaci. Kurz bude provázet základními funkcemi programÛ.
Ve tﬁetím e-kurzu vám poradíme, jak efektivnû vyhledávat
informace prostﬁednictvím internetu. Seznámíme vás s rÛzn˘mi prohlíÏeãi, ukáÏeme, jak správnû zadávat dotazy ãi klíãová
slova a upozorníme na moÏná bezpeãností rizika, se kter˘mi
se mÛÏete setkat. V‰echny potﬁebné informace o projektu se
dozvíte na portálu na adrese www.praha4net.cz.
MARTIN PLÍ·EK (TOP 09), RADNÍ PRO INFORMATIKU
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aktuálně
Krátce

●

Krátce

■ Jachetní závody mládeže se na Vltavě uskuteční 8. a 9. 5.
(Memoriál A. Bürgermeistera) a 15. a 16. 5. (regata). Dospělí se
na vodě objeví 8. 5. na závodě „Proti proudu“ a 22. 5. svedou
souboj „O vorařskou houžev“. Průběh tohoto závodu budete
moci sledovat z pravého břehu Vltavy, z ochranné hráze podolského přístavu a z Vyšehradu. Bližší info na www.cyk.cz.
■ Klub českých turistů Queer pořádá ve čtvrtek 13. 5. podvečerní pochod Prahou s názvem „Čtyřkou na Tyršův vrch“. Zveme
nejen turisty, ale i maminky s dětmi, rodiny s kočárky
i vozíčkáře. Připraveny jsou trasy 4 a 7 km. Start je mezi
16.30–18.00 hodinou před hlavním vchodem do Arkád Pankrác
a trasa vede přes Jezerku, Tyršův vrch, Michelskou vodárenskou
věž a Krč. Startovné: 15 Kč/os., kočárek/vozíčkář s doprovodem zdarma.
■ Letní tábor Dětské tiskové agentury se koná od 7. do 14.
srpna v chatičkách v Krkonoších (kemp Lesní plovárna – odkaz:
http://www.lesniplovarna.cz/cs/ubytovani-taborove-chatky/),
kde se účastníci budou snažit objasnit záhadné únosy. Cena
tábora je 3600 Kč, v případě většího zájmu se bude snižovat.
Přihlášky na e-mailovou adresu tabor@dta.cz . Uzávěrka přihlášek je 15. 6.!
■ Zahrádkáři Praha 4-Hodkovičky pořádají nejen pro své
členy tyto zájezdy: 1. 5. Jezeří – zámek, Červený Hrádek – zámek,
Mariánské Radčice, odjezd: 7.00 hod. Jitřní, cena: 300 Kč.
19. 5. Žleby – zámek, Kladruby n. Labem – hřebčín, Radim
– zámek, odjezd: 7.30 hod. Thomayerova nemocnice, cena:
270 Kč. Přihlášky: Ing. František Kolín. tel.: 602413421,
e-mail: kolin@biomed.cas.cz.
■ Sekce pracovníků ve školství – seniorů v Praze 4 vás zve
6. 5. na výlet do Radimi (zámek), sraz u pokladen Masarykova
nádraží v 7.50 hod., odjezd v 8.07 hod. Kontakt: p. Vorlová,
tel.: 241 444 548.
■ Skauti ze střediska Ostříž zvou na již 20. ročník Pohádkového
lesa. Akce pro děti a rodiče se koná 22. 5. od 9.00 do 11.00
hod. a začátek pohádkové trasy se nachází u altánku v ulici Nad
Lesním divadlem nedaleko Novodvorské. Letos se na vás těší
princ Bajaja, piráti, princezna, rytíři a spousta dalších.
■ Z vybraných akcí MC Balónek: 6. 5. od 16 hod. „Oslava
Dne maminek se skřítkem Kořínkem“, kde děti v rámci
ekokroužku vytvoří pro maminky dáreček, přáníčko či zdravou
svačinku, „Závody odstrkávadel“ 12. 5. od 15 hod., celodenní
oslava Dne dětí formou „Šmoulí olympiády“ 27. 5. Více na
www.mcbalonek.cz.
■ V pátek a sobotu 4. a 5. června se koná v blízkosti metra
Budějovická již 8. ročník festivalu HABROVKA. Těšit se můžete
na Janu Kirschner (SK), O'djila (FR), Michala Prokopa a Framus
5, Lanugo, Květy, Točkolotoč, Santy y su marabú (CUB, CZ),
kvalitní divadla i soutěž kapel. Na celé sobotní dopoledne
je také připravený bohatý program pro děti. Více informací na
www.habrovka.cz.
■ 4. ročník benefičního festiválku Asistence, o. s., „Jako
zázrakem“ se uskuteční 20. 5. od 14 hod. na Vyšehradě za
kostelem u Starého purkrabství. Info na www.asistence.cz.
■ MC Rybička na Spořilově vás zve 27. 5. od 16 hod. na
„Zahradní slavnost“ – malování na obličej, skákací hrad, trampolína, soutěže atd. Info o programu na www.mcrybicka.com.
■ Studentka Andrea Pejsarová z 2. ročníku
zdravotnického lycea VOŠZ a SZŠ, ul. 5. května, Praha 4, obsadila 3. místo v celorepublikové soutěži „Enersol 2010“ a postoupila tak
do mezinárodního kola v Trnavě.
■ Až do června probíhá ve vybraných domácnostech (včetně
MČ Praha 4) pilotní šetření o běžných dovednostech dospělých.
Tazatelé jsou vybaveni průkazy se jmény a pověřením a za asi
dvouhodinový rozhovor je odměna 500 Kč. Info na piaac.cz.
■ Úspěšně vykročil florbalový tým MČ Praha 4 do turnaje
www.businesscup.cz. V úvodním vystoupení v branickém
sportovním areálu Hamr porazil díky povedené třetí třetině
mužstvo Viry.cz 4:1.
■ Ve dnech 29.–30. 5. (10–18 hod.) bude v hale TJ Pankrác,
Lomnického 1, probíhat výstava Ezotera (www.ezotera.cz),
zaměřující se na zboží z oblasti ezoteriky a zdravého životního
stylu.
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Alternativní
vytápění na Spořilově
Jedno z prvních tepelných
čerpadel určené výhradně
pro bytový dům na území MČ
Praha 4, ne-li vůbec první
v celé Praze, získala novostavba v Choceradské ulici
na Spořilově.
Bytov˘ dÛm, kter˘ má 37 bytÛ a stejn˘ poãet garáÏí, vytápí ekologick˘ systém tepeln˘ch ãerpadel vzduch-voda.
„Tento systém vytápûní je sice nákladnûj‰í na poﬁízení, ale budoucím
majitelÛm bytÛ kaÏdoroãnû klesnou jejich v˘daje za teplo aÏ o 35 %, neÏ
kdyby byl dÛm vytápûn centrálnû,“ ﬁíká
Pavel Pummer, jednatel spoleãnosti
PROCTUS, která dÛm zrealizovala a dále jej bude i spravovat.
Tepelné ãerpadlo vzduch-voda pracuje podobnû jako obrácená ledniãka.
„Zjednodu‰enû ﬁeãeno, tepelné ãerpadlo
na jedné stranû nasaje vzduch, kompresor jej stlaãí, na v˘stupu vznikne teplo
aÏ 65 stupÀÛ Celsia, to se pﬁenese na

kapalinu, kterou otopná soustava rozvede po bytech. Zbytek vzduchu se druhou
stranou vypustí. Domnívám se, Ïe tento
alternativní druh vytápûní je ideální
i pro ‰koly ãi ‰kolky, protoÏe strojovnu
tepeln˘ch ãerpadel lze umístit do budovy i vnû, napﬁíklad na pﬁilehlou zahradu
ãi stﬁechu objektu, a jednodu‰e napojit
na stávající topnou soustavu,“ uzavírá
Pavel Pummer.
(md)
Foto: archiv Proctus

OdstraÀování havárie
V lokalitû Tilschové a Rabasova do‰lo
k havárii teplovodního kanálu, která
ohroÏovala dodávku tepla a teplé vody do
domácností. Práce na jejím odstranûní
budou trvat cca mûsíc

Dodávka tepla a teplé vody bude pﬁeru‰ena jen pﬁi pﬁepojování na nové vedení. V prÛbûhu opravy zhotovitel nebude
dopravními opatﬁeními blokovat parkovací stání v ulicích.
(wo)

Vrak zmizí z ulice
Dlouh˘ch 2,5 roku stra‰il v ulici Na
Rovinách osobní automobil Opel
Omega. Jeho majiteli, cizinci, byl pﬁed
5 lety ukonãen dlouhodob˘ pobyt a od
té doby je nezvûstn˘. Místní obãané
prostﬁednictvím informaãní kanceláﬁe
v ulici Novodvorská opakovanû Ïádali
radnici o odstranûní rozpadajícího se
automobilu. A jak se TuãÀák dozvûdûl,
jejich Ïádosti bude vyhovûno 2. kvûtna.
Obãané mohou i nadále hlásit vraky na
e-mail: vraky@praha4.cz.
(md)

Upozornění pro klienty státní sociální podpory!
Formuláře pro řízení o ročních dávkách SSP
přídavek na dítě a pěstounské dávky pro období od
1. října 2010 nebudou rozesílány. Formuláře jsou
dostupné v úředních hodinách na kterémkoliv pracovišti SSP, a to nejen v Praze, a jsou také umístěny na webových stránkách MPSV ČR www.mpsv.cz.
Úřad práce hl. m. Prahy

V pátek 16. 4. 2010
zemřel po těžké nemoci
ing. Jaroslav Dohnálek,
který byl spolu s manželkou
Zuzanou Dohnálkovou dlouholetým
zaměstnancem Úřadu MČ Praha 4.
Osmnáct let působil na odboru
správy majetku a později jako referent informačních kanceláří.
Všem pozůstalým vyjadřuje MČ
Praha 4 upřímnou soustrast v této
těžké chvíli.
www.praha4.cz
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Rekordní úãast
na sportovních hrách 4x4
Od 8. do 22. června budou školy v MČ Praha 4 žít sportem. Radnice
totiž pořádá druhý ročník sportovních her 4x4. Letos se sportovních
klání zúčastní neuvěřitelných 5500 žáků z 20 základních škol a 4
víceletých gymnázií.
„V roce 2008 se hry 4x4 konaly poprvé, zúãastnilo se jich pﬁibliÏnû 3500 dûtí
a mûly skuteãnû velk˘ ohlas. Slíbili jsme,
Ïe je budeme poﬁádat kaÏdé dva roky,
takÏe letos na tuto dobrou tradici navazujeme,“ vysvûtluje pÛvod my‰lenky starosta Mâ Praha 4 Pavel Horálek (ODS).
Hry budou zahájeny 8. 6. v 02 Ïlut˘ch
lázních prvními turnaji a doplní je
koncerty mlad˘ch hudebních skupin.
V následujících dnech zaãnou ‰koláci
bojovat ve ãtyﬁech sportovních oblastech

a v kaÏdé z nich se utkají ve ãtyﬁech
disciplínách. Odsud také pochází název
sportovních her 4x4, které poﬁádá Praha 4. V první skupinû bude mal˘ fotbal,
florbal, basketbal a stolní tenis druÏstev.
Druhá skupina bude pﬁeváÏnû atletická:

školství
atletick˘ ãtyﬁboj, ‰tafety, pﬁespolní bûh
a pﬁetahování lanem. Ve tﬁetí budou dominovat hlavnû kola: ãasovka druÏstev,
jízda zruãnosti, crosscountry na horsk˘ch kolech a také závod in-line.
âtvrtou sérii budou tvoﬁit mladé sporty:
streetball, beachvolejbal, softball a stolní
fotbal.
„Nejlep‰í sportovci získají hodnotné
ceny a deset nejúspû‰nûj‰ích ‰kol si
mezi sebe rozdûlí finanãní odmûnu.
Finálové zápasy probûhnou na atletickém stadionu Dûkanka 22. 6., kde také
bude po slavnostním vyhlá‰ení pﬁipraven program a koncerty. Vûﬁím, Ïe pro
dûti, rodiãe a vlastnû i Prahu 4 to bude
velká sportovní událost,“ dodává starosta Horálek.
(Ïp)

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt FOTOAKADEMIE
V dubnu se ředitel Základní školy Na Líše Mgr. Václav Hlinka a výtvarnice Mgr. Jana Jiroušková dostavili na Staroměstskou radnici
v Praze k slavnostnímu předávání cen, kterým vrcholil 5. ročník
celorepublikové soutěže ve fotografii pro studenty středních škol
a žáky druhého stupně základních škol.
ProtoÏe je soutûÏ poﬁádána pod zá‰titou Magistrátu hlavního mûsta Prahy
a Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy, ujali se slavnostního vyhodnocení
námûstkynû ministra ‰kolství Ing. Eva
BartoÀová, zastupitelka a ãlenka v˘boru
pro v˘chovu a vzdûlání MHMP Alena
Samková, ﬁeditelka soutûÏe fotografka
Sára Saudková, fotograf Ing. Milan
·koda a dal‰í ãestní hosté.
Prahu 4 ve Fotoakademii nejlépe reprezentovala Základní ‰kola Na Lí‰e,
jejíÏ Ïáci získali se sv˘mi fotografiemi

v celkovém poﬁadí základních ‰kol
a vícelet˘ch gymnázií 2. místo. Je to
vynikající úspûch ‰koly, která má ve
svém vzdûlávacím programu pevnû
zakotvenou v˘uku roz‰íﬁené v˘tvarné v˘chovy.
V‰echny ocenûné fotografie vznikly
v hodinách v˘tvarn˘ch technik, umûleck˘ch ﬁemesel a informatiky. Nûkteré
z vítûzn˘ch prací a dal‰í v˘tvarná díla
ÏákÛ si náv‰tûvníci mohou prohlédnout
ve v˘stavní síni v KC Novodvorská do
konce mûsíce dubna.

Pﬁípadní zájemci o v˘uku roz‰íﬁené
v˘tvarné v˘chovy ze souãasn˘ch 5. tﬁíd
se mohou pﬁihlásit k talentov˘m zkou‰kám, které se konají 13. kvûtna v dopoledních hodinách v uãebnû v˘tvarné
v˘chovy Z· Na Lí‰e. BliÏ‰í informace
na www.zsnalise.cz.
(hl)

UPOZORNùNÍ
PRO RODIâE ÎÁKÒ 5. T¤ÍD
Z· s RVJ Jeremenkova 1003
pﬁijímá Ïáky do 6. tﬁíd
s roz‰íﬁenou v˘ukou jazykÛ.
Pﬁijímací ﬁízení se koná
dne 28. kvûtna 2010.
Informace a pﬁihlá‰ky na
www.zs-jeremenkova.cz
nebo v kanceláﬁích ‰koly.
www.praha4.cz
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školství
Přijďte se pobavit
i zavzpomínat si
Základní ‰kola U Krãského lesa si v rámci leto‰ních
„Slavností jara“ pﬁipomene
40 let existence ‰kol v Jáno‰íkovû ulici. Zveme v‰echny pﬁíznivce,
pﬁijìte se podívat 20. kvûtna od 16 hodin do areálu ‰koly! âeká vás odpoledne plné zpûvu a tance. Uvidíte vystoupení jednotliv˘ch tﬁíd z celé ‰koly spolu
s vystoupením tûch, kteﬁí s na‰í ‰kolou
spolupracují anebo ji pﬁijdou pozdravit.
Tû‰íme se na vás.
(dm)

POPRASK Na Chodovci
8. dubna se v Základní ‰kole Na
Chodovci uskuteãnilo finále volejbalového turnaje POPRASK chlapcÛ z 8. a 9.
tﬁíd. DruÏstva ze ‰esti ‰kol Prahy 4 svedla napínavé boje.

ZŠ Na Chodovci v Praze 4-Spořilov
přijme:
APROBOVANOU UČITELKU - UČITELE I. STUPNĚ
Nástup na konci srpna 2010 (přípravný týden).
Kontakt: 272 011 880 nebo 603 941 855.

ZAMĚSTNANCE NA POZICI POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYNĚ
od září 2010, úvazek 8 hodin denně.
Kontakt: 272 011 883 nebo 723 142 952.

Koneãné poﬁadí: 1. Z· Plamínkové,
2. Z· Na Chodovci, 3. Z· U Krãského
lesa, 4. Z· Jílovská.
Gratulujeme a vítûznému druÏstvu
pﬁejeme úspûch v celopraÏském finále.

Zlaté medaile na ZŠ Ohradní
Žáci ZŠ Ohradní se
mohou tento školní
rok pochlubit velkými
úspěchy ve sportovních
soutěžích. Pod vedením
učitele tělocviku Mgr.
Milana Horáka získali
již tři zlaté medaile.

Úspû‰ní ‰kolní reprezentanti
v atletickém ãtyﬁboji.

První zlatou vybojovaly dívky 6.–7. tﬁíd v soutûÏi Nestlé basket cup 2009/2010, druhou zlatou chlapci 6.–7. tﬁíd v soutûÏi Házená III. kategorie – chlapci 6. a 7. tﬁíd.
Radostn˘m pﬁekvapením byla tﬁetí zlatá medaile chlapcÛ
8.–9. tﬁíd v Atletickém ãtyﬁboji. Chlapci zastupovali ‰kolu
i v celopraÏském finále, kde skonãili na krásném ‰estém místû. Doufáme, Ïe i ostatní dvû druÏstva sportovcÛ a sportovkyÀ
vybojují pûkná umístûní v celopraÏském finále. Dûkujeme za
tak skvûlou reprezentaci Z· Ohradní.

ZŠ a MŠ v Praze 4 přijme na plný úvazek

UČITELKY MŠ A UKLÍZEČKU
VYCHOVATELKU DO ŠD
Nástup možný od 1. 9. 2010.
Zájemci hlaste se na tel. č.: 241 403 504 nebo e-mailem na: skola@zssdruzeni.cz
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Sokol Nusle ve Vídni
úspěšně reprezentoval

sport/inzerce
âtvrtfinále
Sokol Nusle – TV Bensberg (SRN)
48:42
Semifinále
Sokol Nusle – BG TV Elsenfeld (SRN)
54:32
Finále
Sokol Nusle – BK Duchess Klosterneuburg
(Rakousko)
48:57
Tímto umístûním jsme splnili pﬁání pana
starosty Pavla Horálka „b˘t na bednû“,
kdyÏ se po cel˘ turnaj zajímal o v˘sledky
a fandil nám prostﬁednictvím SMS zpráv.

I další naše družstva byla úspěšná:
Kategorie U 16 - ml. dorostenky (finále)
Sokol Nusle – Lammkk (Litva)
37:64
Kategorie U 12 – Ïákynû (o 3. místo)
Sokol Nusle – Libertas Trieste (Itálie)
13:32
Více informací o turnaji naleznete na
http://www.basketball-wien.at/
(sm)
INZERCE

Turnaje se zúãastnili: (zleva stojící) ·iáková, PetrÏela, Smrãková, Smrãek, Melounová,
Slimáková, (zleva sedící) Kulí‰ková, Haffnerová a Pechrová.

Pro starší dorostenky Sokola Nusle skončila úspěšná sezóna
v březnu ve čtvrtfinále play off extraligy v prestižním duelu se
Spartou Praha prohrou 1:3 na zápasy.

KO U P E L N O V É S T U D I O
N A PA N K R Á C I

Jak si tedy vedly naše hráčky
na turnaji (celkem 19 družstev):
Skupina „A“
Sokol Nusle – BC Darmstadt (SRN)
Sokol Nusle – BC Vienna 87 (Rakousko)
Sokol Nusle – TS Jahn München (SRN)
Sokol Nusle – USV Halle (SRN)

102:2
43:41
48:11
69:7

SC-300200/3

Proto bylo rozhodnuto, Ïe se na závûr
sezóny zúãastní 20. roãníku známého
jarního turnaje mládeÏe ve Vídni.
PﬁestoÏe druÏstvo startovalo v nejvy‰‰í
kategorii „Juniorky U 20“, prohrálo aÏ
ve finále, které se hrálo v mûstské hale
pﬁed 2000 diváky za úãasti televizních
kamer.

SC-300200/3

Praha 4, ul. Na Pankráci 53
tel.: 261 223 509 a 721 234 262

INZERCE

!! ŠOK !!
Ke k a ž d é m u n á k u p u
v y s á v a c í ro b o t
za 12 000 Kč zdarma!
POZOR! Bližší informace
naleznete na stránkách
www.elmatsuper.cz
OTEVÍRACÍ DOBA
PO–PÁ: 9.00–18.00 hod.
SO: 9.00–13.00 hod.
SC-100130/18

www.praha4.cz

PŘIJĎTE NÁS NAVŠTÍVIT
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senioři

Nezapomínáme
na starší spoluobčany!

„Zajisté vás osloví další nabídka aktivit, které městská část Praha 4 připravuje
pro své seniory na nejbližší období. Určitě si z ní i vy vyberete, a proto neseďte
doma a přijďte mezi nás!“ zve zástupkyně starosty Ivana Staňková (ODS).
Květen 2010
■ Pﬁedstavení v Branickém divadle
– „Poslední ze Ïhav˘ch milencÛ“
Komedie o touze po milostn˘ch dobrodruÏstvích v pozdním vûku. Hrají:
Simona Sta‰ová, Petr NároÏn˘ a dal‰í.
Místo konání:
Branické divadlo
Termín konání:
5. 5.
âas konání:
Od 11.00 hodin
V˘dej vstupenek:
Probûhl
■ Plavba parníkem po Vltavû – zhlédneme Prahu trochu jinak. Dvouhodinová
plavba pro cca 90 osob bude vãetnû malého obãerstvení za hudební produkce
dixilendu na horní palubû. V pﬁípadû
‰patného poãasí se bude hrát na druhé
palubû.
Místo konání:
Náplavka Na Franti‰ku
Termín konání:
13. 5.
âas konání:
14.00–16.00 hod.
V˘dej vstupenek: Pod Terebkou 1139/15,
3. 5. 2010 v 8.30–14.00 hodin.
■ Neseìte doma, pﬁijìte za námi IV
– tentokrát budeme celé odpoledne vûnovat latinskoamerick˘m tancÛm. (Potû‰í
nás, budete-li i vy obleãeni v tomto stylu!) Jak je jiÏ dobr˘m zvykem, vystoupí
taneãní skupina s ukázkou tancÛ, probûhne jejich v˘uka, vyhlá‰ena bude
i soutûÏ a pﬁedána odmûna pro nejlep‰í
taneãnici a taneãníka.
Místo konání:
KC Novodvorská
(bezbariérov˘ pﬁístup)
Termín konání:
20. 5.
âas konání:
14.00–17.00 hod.

V˘dej vstupenek.: Pod Terebkou 1139/15,
11. 5. 2010 v 8.30–14.00 hodin.
■ Slavnostní pﬁedávání pamûtních
listÛ absolventÛ kurzÛ na PC – III
Místo konání: Nuselská radnice ãp. 500
(historická budova), 3 patro, ã. 301.
Termín a ãas konání:
25. 5. a 26. 5.
AbsolventÛm PC kurzÛ upﬁesní jejich
vyuãující den a hodinu pﬁedávání pamûtních listÛ.

Červen 2010
■ Stop kriminalitû II – bezpeãn˘
domov – pﬁedná‰ka a informace pracovníkÛ útvaru situaãní prevence Mûstské
policie hl. m. Prahy. Poradí vám, jak
si správnû zabezpeãit domov a jak se
ochránit pﬁed podvodníky. Na závûr celé
akce budou rozdány drobné pﬁedmûty.
ZároveÀ senioﬁi obdrÏí od mûstské ãásti
Praha 4 kartiãku „BEZPEâN¯ DOMOV“
– malého pomocníka, kde naleznou
nejdÛleÏitûj‰í kontakty pﬁi ohroÏení Ïivota a zdraví, vãetnû spojení na vybrané
odbory ÚMâ a Ústavu sociálních sluÏeb
Praha 4.
Místo konání: Nuselská radnice ãp. 500
(historická budova), 3. patro, ã. 301.
Termín konání:
14. 6.
âas konání:
14.00–16.00 hodin
V˘dej vstupenek: Pod Terebkou 1139/15,
24. 5. 2010 v 8.30–14.00 hodin.
UpozorÀujeme, Ïe poãet vstupenek na
v‰echny akce je omezen!
Dal‰í informace vám rádi poskytneme

ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Praze 4,
příspěvková organizace, Podolská 31, 147 00 Praha 4 • IČO 70886199
Srdečně zveme všechny seniory i ostatní zájemce na jednodenní výlety a týdenní pobytové zájezdy

LÁZNĚ PODĚBRADY,
SKLÁRNY CRYSTAL BOHEMIA,
PROJÍŽĎKA PO LABI LODÍ „KRÁL JIŘÍ“
TERMÍN:
CENA:

11. května 2010 (úterý)
440 Kč včetně průvodce a vstupného

ZÁMEK RATIBOŘICE, BABIČČINO ÚDOLÍ,
JAROMĚŘ
TERMÍN:
CENA:

8. června 2010 (úterý)
440 Kč včetně průvodce a vstupného

DRÁŽĎANY A PILLNITZ
TERMÍN: 21. května 2010 (pátek)
CENA:
650 Kč včetně průvodce a pojištění
Pamatujete si na Drážďany před rokem 1989? A chtěli byste porovnat, jak se od té doby proměnila tato
„Florencie severu“ v opravené a překrásné město?
Pojeďte s námi.
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Týdenní letní rekreace
DÍLY – DOMAŽLICKO – HOTEL SÁDEK
Ubytování je zajištěno v hotelu, ve dvoulůžkových
pokojích s vlastním příslušenstvím a televizí.
Stravování (plná penze) je připraveno v hotelové
jídelně. Ke spokojenosti přispívá i zajištěná doprava
a možnost výletu. TERMÍN: 7.–14. června 2010.
CENA: 4200 Kč

Týdenní letní rekreace
PENZION KUKLA – KUKLÍK NA MORAVĚ
Ubytování je zajištěno v penzionu ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím a televizí.
Výborná kuchyně, plná penze a zajištěná doprava.
TERMÍN: 11.–18. června 2010
CENA: 4000 Kč
Informace podá paní Radka Nováková ÚSS-4,
Podolská 31, kde obdržíte i plán zájezdu, nebo na
tel. č.: 241 430 640, 241 434 160.

na Úﬁadu mûstské ãásti Praha 4, odbor
‰kolství a kultury, tel._ 261 192 299,
261 192 497, 261 192 415.

Neseìte doma, pﬁijìte za námi V
– Turistické odpoledne I – na území
Prahy 4. Celá akce bude rozdûlena na
dvû zájmové skupiny po 50 osobách.
âeská televize – Kavãí hory, prohlídka
s odborn˘m v˘kladem.
Vodárna a filtraãní stanice (muzeum),
prohlídka s odborn˘m v˘kladem.
âeská televize (âT)
Místo konání:
âT
Termín konání:
8. 6.
âas konání:
13.00 hodin
V˘dej místenek: Pod Terebkou 1139/15,
31. 5. 2010, v 8.30–14.00 hodin. UpozorÀujeme, Ïe vstupné 40 Kã bude
hrazeno âeské televizi pﬁímo na místû.
Vodárna a filtraãní stanice
Místo konání:
Vodárna
Termín konání:
8. 6.
âas konání:
10.00 hodin – první skupina 25 osob
(podle oznaãení na vstupenkách)
11.30 hodin – druhá skupina 25 osob
(podle oznaãení na vstupenkách)
V˘dej vstupenek: Pod Terebkou 1139/15,
31. 5. 2010, v 8.00–14.00 hodin. Vstup
zdarma.
Vstupenky (místenky) budou vydány
pouze na jednu z akcí (âT nebo vodárna)!

Pietní
květnové akty
● 5. 5. pietní akt u Vrchního
soudu od 13 hod., organizuje
Vazební vûznice Pankrác.
● 11. 5. pietní akt na nám.
Generála Kutlva‰ra od 13 hod.,
pomník Tﬁí odbojÛ a busta generála Kutlva‰ra, organizuje Mâ
Praha 4.
● 18. 5. pietní akt u pomníku

Zpravodajské brigády Toledo na
Jezerce od 14 hodin, organizuje
HS Zpravodajská brigáda.
(kaz)
www.praha4.cz
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Nepřehlédněte!

různé

Právě vychází příloha
Tučňáka pro seniory!

✔
✔
✔

rady
tipy
zábava

Zdarma od 10. května
ve všech informačních centrech MČ Praha 4!
Mezinárodní
olympiáda
I v tomto školním roce se žáci
ZŠ Jílovská 1 100 zapojili do VI.
mezinárodní olympiády ze základů
věd – obor biologie, kterou pořádá neobchodní společnost „Dům
učitelů Uralského federálního obvodu“ a zaštítila Přírodovědecká
fakulta UK v Praze.
Prvního kola se zúãastnilo 95 na‰ich
ÏákÛ z 5.–9. roãníkÛ, do druhého kola
jich postoupilo 28.
Finálové kolo, které probûhlo 7. dubna 2010, jiÏ popáté poﬁádala Z·
Jílovská. Kromû na‰ich biologÛ jsme
uvítali i poãetnou delegaci z Ruska
a novû z Turecka. Po úspû‰ném napsání zadaného testu následoval spoleãn˘
obûd a kulturní program ve ‰kolní
tûlocviãnû.
Slavnostní vyhlá‰ení nejlep‰ích mlad˘ch biologÛ – Terezy Jahodové, Jana
Hrdého a Ngan Vo Hoang – se konalo
v hotelu Rhea ve Stra‰nicích za pﬁítomnosti zástupcÛ Mâ Praha 4.
SoutûÏícím blahopﬁejeme a velk˘ dík
patﬁí i v‰em organizátorÛm akce.
OLD¤I·KA ZACHOVÁ
www.praha4.cz

Pro budoucí prvÀáãky
Městská část Praha 4 nabízí v Rodinném centru 4 medvědi, jehož je
hlavním partnerem, „Montessori odpoledne“ pro budoucí prvňáčky.
Dûti se budou pod vedením uãitelky vûnovat pﬁípravû na psaní, ãtení
ãi matematiku. Do rodinného centra mÛÏete pﬁijít se sv˘m budoucím prvÀáãkem
v úter˘ (14–16 hod.) ãi ve ãtvrtek (13.30–15.30 hod.).
Pokud vás Montessori pedagogika zaujala a pﬁed „klasickou“ ‰kolou dáváte pﬁednost „alternativní“, tak vás potû‰í, Ïe od ‰kolního roku 2011/12
bude pﬁi Z· Nedvûdovo nám., kde Rodinné centrum 4 medvûdi sídlí,
otevﬁena 1. Montessori tﬁída základní ‰koly! Více na www.4medvedi.cz.

Otevírá se M· svatého Augustina
Od letošního září se otevírá soukromá Mateřská škola sv. Augustina
v Praze 4, jejímž zřizovatelem je Česká provincie řádu sv. Augustina.
·kola bude v duchu augustiniánské
tradice v˘chovy a vzdûlání budovat pevné základy v Ïivotû ãlovûka a podporovat
rozvoj osobního, profesního a pracovního poslání. UpﬁednostÀuje v˘chodisko
sebepoznání a integrace osobnosti.

Sídlo ‰koly:
Hornokrãská 3, Krã
Stanovená kapacita: 23 dûtí (3–6 let)
Informace:
tel.: 602 684 538
skolka@skolasvatehoaugustina.cz
www.skolasvatehoaugustina.cz
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volby
Důležité informace pro voliče
Rozhodnutím prezidenta republiky ã.
37/2010 Sb. byly dne 8. února 2010
vyhlá‰eny volby do Poslanecké snûmovny
Parlamentu âeské republiky, které se
uskuteãní ve dnech 28. a 29. kvûtna 2010.
V pátek 28. kvûtna bude hlasování probíhat od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 29. kvûtna od 8.00 hodin
do 14.00 hodin, kdy se volební místnosti
uzavﬁou a zaãne sãítání hlasovacích lístkÛ
okrskov˘mi volebními komisemi.
Organizace a prÛbûh voleb do Poslanecké
snûmovny Parlamentu âR se ﬁídí zákonem
ã. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
âeské republiky a o zmûnû a doplnûní
nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Voličský průkaz
O vydání voliãského prÛkazu mÛÏe voliã
poÏádat ode dne vyhlá‰ení voleb, tj. od
8. února 2010, a to písemn˘m podáním
opatﬁen˘m ovûﬁen˘m podpisem voliãe, doruãen˘m nejpozdûji 7 dnÛ pﬁede dnem
voleb, tj. 21. kvûtna 2010 (pátek) Úﬁadu
mûstské ãásti Praha 4, kter˘ stál˘ seznam
voliãÛ vede, nebo osobnû do okamÏiku uzavﬁení stálého seznamu voliãÛ, tj. 26. kvûtna
2010 do 16.00 hodin. Pﬁevzít si voliãsk˘
prÛkaz mÛÏe voliã nejdﬁíve 15 dnÛ pﬁede
dnem voleb, tj. od 13. kvûtna 2010, a to
buì osobnû, nebo prostﬁednictvím zplnomocnûného zástupce (na základû plné
moci s úﬁednû ovûﬁen˘m podpisem Ïadatele o voliãsk˘ prÛkaz), a to pouze na deta‰ovaném pracovi‰ti Úﬁadu mûstské ãásti
Praha 4, Braník, Jílovská 1148/14 (kde
se vydávají OP a CP) anebo jej voliãi za‰le
(doporuãenû do vlastních rukou) na jím
uvedenou adresu. Voliãsk˘ prÛkaz opravÀuje k zápisu do v˘pisu ze zvlá‰tního seznamu voliãÛ ve dnech voleb do Poslanecké
snûmovny v jakémkoliv volebním okrsku
na území âeské republiky i v jakémkoliv
zvlá‰tním volebním okrsku v zahraniãí.
Voliã, kter˘ se dostaví do volební místnosti
s voliãsk˘m prÛkazem, je povinen po
prokázání totoÏnosti a státního obãanství
âeské republiky tento prÛkaz odevzdat
okrskové volební komisi; ta jej pﬁiloÏí
k v˘pisu ze zvlá‰tního seznamu voliãÛ.
Îádosti o vydání voliãského prÛkazu
jsou k vyzvednutí ve v‰ech informaãních
kanceláﬁích Mâ Praha 4, na deta‰ovaném
pracovi‰ti ÚMâ Praha 4, Jílovská 1148/14
a v kanceláﬁi ã.173 budovy ÚMâ Praha 4,
Táborská 350/32, jakoÏ jsou ke staÏení
na webov˘ch stránkách Mâ Praha 4.
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Volby do Poslanecké snûmovny
Parlamentu âeské republiky
Nahlédnutí do seznamu voličů
KaÏd˘ voliã s trval˘m pobytem v mûstské
ãásti Praha 4 má moÏnost si na odboru
správních agend ÚMâ Praha 4, Táborská
350/32, v kanceláﬁi ã. 364 v pondûlí a ve
stﬁedu od 8.00 do 17.30 hodin po pﬁedloÏení obãanského prÛkazu, pﬁíp. cestovního
pasu ovûﬁit, zda je zapsán v seznamu
voliãÛ. Údaje nelze sdûlovat telefonicky
a nelze získat údaje o pﬁíbuzn˘ch, znám˘ch
nebo sousedech. Pﬁípadnou chybu v údajích veden˘ch v seznamu voliãÛ lze opravit
nebo doplnit na základû pﬁedloÏení úﬁedního dokladu.
Hlasování ve volební místnosti
Hlasování probíhá ve volebních místnos-

tech na území âeské republiky a ve
volebních místnostech zﬁízen˘ch pﬁi zastupitelsk˘ch a konzulárních úﬁadech âeské
republiky v zahraniãí, s v˘jimkou konzulárních úﬁadÛ veden˘ch honorárními konzulárními úﬁedníky. Voliãem je státní obãan
âeské republiky, kter˘ alespoÀ druh˘ den
voleb dosáhl vûku nejménû 18 let. Na
území mûstské ãásti Praha 4 bylo vytvoﬁeno 131 volebních okrskÛ v ãíselné ﬁadû
ã. 154–284 a vlastní hlasování ve dnech
voleb bude probíhat ve volebních místnostech, viz níÏe uveden˘ seznam.
Volební místnost
Ve volební místnosti budou na viditelném
místû vyvû‰eny hlasovací lístky oznaãené

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v MČ Praha 4 pro volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
sídlo
volebního okrsku

ãíslo
volebního okrsku

Základní ‰kola, Nusle, Táborská 421/45
Obchodní akademie, Nusle, Svatoslavova 333/4
Obchodní akademie, Nusle, Svatoslavova 333/6
Základní ‰kola, Michle, MendíkÛ 1000/2
Základní ‰kola, Nusle, SdruÏení 1080/2A
Gymnázium, Nusle, Na Vítûzné pláni 1160/1
Literární akademie, Nusle, Na Pankráci 420/54
Základní ‰kola, Nusle, Plamínkové 1593/2
Základní ‰kola, Michle, Ohradní 1366/49
Základní ‰kola, Michle, Na Lí‰e 936/16
Gymnázium, Michle, Budûjovická 680/17
Základní ‰kola, Michle, Bítovská 1246/1
Základní ‰kola, Zábûhlice, Na Chodovci 2700/54
Gymnázium, Zábûhlice, Postupická 3150/4
Základní ‰kola, Zábûhlice, JiÏní IV 1750/10
První jazyková základní ‰kola, Krã,
Horáãkova 1100/14

154, 155, 156, 158, 159
157, 160, 161
162, 163, 164
165, 185, 186, 187
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
173, 174, 175
176, 177, 178, 179, 180
181, 182, 183, 184
188, 189, 190, 191, 192
193, 194, 195, 196
197, 198, 199, 231, 232
200, 201, 202
203, 204, 205, 206
207, 208, 209, 210, 211
212, 213, 214, 215, 216

5
3
3
4
7
3
5
4
5
4
5
3
4
5
5

217, 218, 219, 220x), 221x)

5

x)

zmûna sídla – pÛvodnû Husitská teologická fakulta P4, Krã, Pacovská 350/4

Základní ‰kola, Krã, Poláãkova 1067/3
x)

228, 229, 230

3

233x)

1

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

10

zmûna sídla – pÛvodnû Základní ‰kola, Krã, Jáno‰íkova 1300/6

Kulturní dÛm TEMPO, Lhotka, Vzdu‰ná 564/8
x)

6

zmûna sídla – pÛvodnû Stﬁední odborná ‰kola Bohemia Regia, Krã, U Krãského nádraÏí 86/38

Základní ‰kola U Krãského lesa, Krã,
Jáno‰íkova 1320/2
x)

222x), 223x), 224, 225, 226, 227

zmûna sídla – pÛvodnû Husitská teologická fakulta P4, Krã, Pacovská 350/4

Základní ‰kola, Krã, Na Planinû 1393/13
Fakultní Thomayerova nemocnice,
pavilon A1, Krã, VídeÀská 800
x)

poãet volebních
okrskÛ

244, 245x), 246x), 247

4

zmûna sídla – pÛvodnû Základní ‰kola, Krã, Jáno‰íkova 1300/6

Základní ‰kola, Braník, Filosofská 1166/3
Základní ‰kola, Podolí, Nedvûdovo námûstí 140/13
Základní ‰kola Jeremenkova, Braník,
Gonãarenkova 1003/29
·kola Kavãí hory, Podolí, K Sídli‰ti 840/2
Stﬁední ‰kola technická, Krã, Zelen˘ pruh 1294/52
Základní ‰kola, Braník, ·kolní 700/5
Základní ‰kola, Hodkoviãky, Jitﬁní 185/6
Základní ‰kola, Braník, Jílovská 1100/16
Úﬁad Mâ Praha 4, Nusle, Táborská 350/32

248, 249, 281
250, 251, 252, 253, 254, 255, 256

3
7

257, 258, 262, 263
259, 260, 261
264, 265
266, 267, 268, 269, 270, 271
272, 274, 282, 283
273, 275, 276, 277, 278, 279, 280
284

4
3
2
6
4
7
1

www.praha4.cz
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volby
nápisem „vzor“, prohlá‰ení kandidáta
o vzdání se kandidatury nebo prohlá‰ení
zmocnûnce o odvolání kandidáta, pokud
byla doruãena do 48 hodin pﬁed zahájením
voleb; pﬁi zji‰Èování v˘sledkÛ voleb se
k hlasÛm odevzdan˘m pro takového kandidáta nepﬁihlíÏí; dále pﬁípadná informace
o tiskov˘ch chybách na hlasovacích lístcích
s uvedením správného údaje. Volební místnost musí b˘t pro kaÏd˘ volební okrsek rovnûÏ vybavena zákonem ã. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu âeské republiky.
Hlasování
Voliã po pﬁíchodu do volební místnosti
prokáÏe okrskové volební komisi svou totoÏnost a státní obãanství âeské republiky
platn˘m obãansk˘m prÛkazem, nebo platn˘m cestovním, diplomatick˘m nebo sluÏebním pasem âeské republiky anebo
cestovním prÛkazem. NeprokáÏe-li voliã
svou totoÏnost a státní obãanství âeské republiky potﬁebn˘mi doklady, nebude mu
hlasování umoÏnûno. Voliãe, kter˘ není
zapsán ve v˘pisu ze stálého seznamu voliãÛ
a kter˘ prokáÏe své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise
dopí‰e do v˘pisu ze stálého seznamu voliãÛ
dodateãnû a umoÏní mu hlasování.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké
snûmovny jsou vyti‰tûny samostatnû pro
kaÏdou politickou stranu, politické hnutí
a koalici. Na kaÏdém hlasovacím lístku
je uvedeno ãíslo urãené losem. Dodané
hlasovací lístky nemusí tvoﬁit úplnou ãíselnou ﬁadu, a to v pﬁípadech, kdy kandidátní
listina politické strany, politického hnutí
nebo koalice nebyla zaregistrována ani na
základû pﬁezkoumání soudem.
Hlasovací lístky jsou opatﬁeny otiskem
razítka krajského úﬁadu a budou distribuovány voliãÛm do po‰tovních schránek
nejpozdûji 3 dny pﬁede dnem voleb, tj. 25.
kvûtna 2010 v obálkách s oznaãením ãísla
volebního okrsku, adresou volební místnosti a s uvedením data voleb. V pﬁípadû,
Ïe dojde k jejich po‰kození nebo ztrátû
anebo voliã zjistí, Ïe nemá k dispozici
v‰echny hlasovací lístky, pﬁípadnû je
neobdrÏí vÛbec, je moÏné poÏádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi
o vydání nové kompletní sady hlasovacích
lístkÛ.
Způsob hlasování
Po záznamu ve v˘pisu ze stálého seznamu voliãÛ nebo zvlá‰tního seznamu voliãÛ
obdrÏí voliã od okrskové volební komise
prázdnou úﬁední obálku opatﬁenou úﬁed-
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ním razítkem. Poté vstoupí voliã do
prostoru urãeného pro úpravu hlasovacích
lístkÛ. Pokud se voliã neodebere do prostoru urãeného pro úpravu hlasovacích lístkÛ,
nebude mu hlasování umoÏnûno. V prostoru urãeném pro úpravu hlasovacích lístkÛ
vloÏí voliã do úﬁední obálky 1 hlasovací
lístek. Na hlasovacím lístku, kter˘ vkládá
do úﬁední obálky, mÛÏe pﬁitom zakrouÏkováním poﬁadového ãísla nejv˘‰ u 4 kandidátÛ uveden˘ch na témÏe hlasovacím lístku vyznaãit, kterému z kandidátÛ dává
pﬁednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího
lístku nemají na jeho posouzení vliv. Po
opu‰tûní prostoru urãeného pro úpravu
hlasovacích lístkÛ vloÏí voliã úﬁední obálku
s hlasovacím lístkem pﬁed okrskovou volební komisí do volební schránky.
KaÏd˘ voliã hlasuje osobnû, zastoupení není pﬁípustné. S voliãem, kter˘ nemÛÏe pro tûlesnou vadu sám upravit hlasovací
lístek anebo nemÛÏe ãíst nebo psát, mÛÏe
b˘t v prostoru urãeném pro úpravu hlasovacích lístkÛ pﬁítomen jin˘ voliã, nikoliv
v‰ak ãlen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za nûho upravit a vloÏit do
úﬁední obálky, a popﬁípadû i úﬁední obálku
vloÏit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Voliã mÛÏe poÏádat ze závaÏn˘ch, zejména zdravotních dÛvodÛ Úﬁad Mâ Praha 4 tel.: 261 192 627, 261 192 674,
261 192 675, 261 192 411, 261 192 148
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého
volebního okrsku, pro kter˘ byla okrsková
volební komise zﬁízena. V takovém pﬁípadû
okrsková volební komise vy‰le k voliãi 2 své
ãleny s pﬁenosnou volební schránkou,
úﬁední obálkou a hlasovacími lístky.

nosti vyznaãena „bez omezení“. U obãanského prÛkazu typu „kníÏka“ je podmínkou
platnosti vyznaãené obãanství âR.
• Dále lze volit na star‰í typy OP (IDE karta – rÛÏov˘), které se jednorázovû vydávají
na dobu platnosti 1 mûsíc v pﬁípadû ztráty,
odcizení nebo po‰kození OP. Tzn., Ïe na
nich vyznaãená doba platnosti musí
odpovídat datu voleb.
• Obãansk˘ prÛkaz je téÏ platn˘, kdyÏ
má ustﬁiÏen˘ roh, pﬁípadnû dva. Platnost
je podmínûna Potvrzením o zmûnû stavu
nebo Potvrzením o zmûnû trvalého pobytu (na tomto potvrzení musí b˘t uvedena
nová adresa, která odpovídá volebnímu
okrsku).
• Lze volit také na platn˘ cestovní pas.
Je-li obãan zapsán v seznamu voliãÛ, staãí
pﬁedloÏit tento pas a pokud tam zapsán
není, musí k pasu pﬁiloÏit je‰tû Potvrzení
o obãanském prÛkazu, které se vydává
v pﬁípadû ztráty, odcizení, po‰kození nebo
pro‰lé platnosti a má v nûm uveden trval˘
pobyt.
2. Co dûlat, pokud je obãansk˘ prÛkaz
neplatn˘?
• Má-li obãan neplatn˘ obãansk˘ prÛkaz,
má moÏnost nechat si vyhotovit v˘‰e zmínûn˘ prÛkaz star‰ího typu bez strojovû
ãitelné zóny (IDE karta) v co nejkrat‰í dobû
na odboru správních agend Úﬁadu mûstské
ãásti Praha 4 v Jílovské ulici ãíslo 1148/14
(sídli‰tû Novodvorská).
• Pro tento typ OP jsou nutné 2 ks souãasn˘ch prÛkazov˘ch fotografií.
• Pﬁi ztrátû OP je nutno pﬁedloÏit bezpodmíneãnû rodn˘ list.

Volby a osobní průkazy
1. Na jaké prÛkazy lze volit?
• Hlasovat mÛÏe kaÏd˘ obãan, kter˘
dovr‰il osmnáct let vûku a vlastní platn˘
obãansk˘ prÛkaz typu:

• V dobû voleb bude tato v˘roba OP zaji‰tûna vãetnû pracovníka fotoboxu.
• Úﬁední hodiny pro obãany Prahy 4:
pátek
28. kvûtna
8.00–22.00 hod.
sobota 29. kvûtna
8.00–14.00 hod.
• Adresa: Praha 4, Jílovská 1148/14
(bus od metra Kaãerov 106, 170, 196, 203
– stanice Sídli‰tû Novodvorská).

• V˘jimku tvoﬁí obãané narození pﬁed
1. 1. 1936, kteﬁí mohou volit na v‰echny druhy OP, pokud v nich je doba plat-

3. Informace – telefonní ãísla
• Pro ve‰keré dotazy ohlednû dokladÛ v dobû mimoﬁádné pracovní doby odboru správních agend vyuÏijte infolinku: 261 192 687.
ING.TOMÁ· SMRâEK, DAGMAR MILITKÁ,
ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND
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společnost
Vítání ve ãtvrtek 11. bﬁezna 2010:
Matyá‰ Kuãera, Irena Bártová, Jáchym
Fischer, Luká‰ Foﬁt, Jakub Grunt,
·tûpán Kaplan, Michaela Li‰ková, Ondﬁej
Pavlíãek, Jakub Horn, Barbora Hortová,
Leont˘na Jotovová, Claudie Laura Jureãková, Kateﬁina Kadlecová, David
Knappek, Jakub Ko‰ík, Eli‰ka Králová,
Luká‰ Kroupa, Marek Kulhánek, Karla
Kytnarová.
Vítání v úter˘ 23. bﬁezna 2010: Jan
Foukal, Krist˘na Jeﬁábková, Mikulá‰
Mucha, Eduard Mertin, Nella Moravcová,
Vojtûch MoÏí‰, Julia Laura Palumbo, Lea
To‰nerová, Krist˘na Plíhalová, Adéla
Sejtková, Lucie Skoupá, Matyá‰ Stﬁe‰tík,
Josef ·rámek, Václav ·varc, Erin
Ravaomanantena Tata, Alexandr Prekr‰ki, Elen Tripalo, Adéla Truneãková,
Antonín Vojtek, ·imon Vopat, Daniel

Vítání na‰ich obãánkÛ
Naše nové spoluobčany vítaly členky Zastupitelstva MČ Praha 4 Alice
Smetánková a Věra Příhodová a zástupce starosty Martin Hudec
(všichni ODS). Poděkování Střední odborné škole služeb a ZŠ Mendíků, MŠ
Trojlístek-Bezová, MŠ Sedlčanská a MŠ Táborská za příjemná vystoupení dětí.
Yacoub, Matyá‰ Zmátlík, Anna Zoubková
a Petr AmbroÏ.
Vítání ve ãtvrtek 25. bﬁezna 2010:
Kry‰tof Bûhal, Matyá‰ Boroviãka, Ema
Brabcová, AneÏka BroÏová, Robert Bystr˘,
David Leo a Debora Anna Cohen, Tereza
âerná, Tomá‰ âern˘, Viktorie DaÀková,
Luká‰ Dohnal, Patrik Eis, Martin Fanta,
Sára Franková, Lucas Patrick Hay, Oliver
Neptun Hepnar, Gabriela Hertlová, Anika
Holubcová, Adrian Dibelka, Nela Kuãerová, Luká‰ Hﬁebíãek, David Homuta,
Matûj Irlbek, Patrik Janura, Robin Kadlec,
Michaela Kandová, Ondﬁej Ka‰n˘, Jan
Kindl, Mína Koãiãková a Damián Losos.

Na leto‰ním mistrovství âeské
republiky v karate, které se konalo v Mladé Boleslavi, získal
hodkoviãsk˘ oddíl KARATE TESY Shotokan, o. s., prostﬁednictvím jednoho z nejlep‰ích ãesk˘ch karatistÛ Jakuba Tesárka
(na snímku) dva tituly. Jakub
zvítûzil v kategorii jednotlivcÛ
v disciplínû Kata a poté i spoleãnû se sv˘mi reprezentaãními
kolegy Pilmannem a Jandou
v kategorii Kata druÏstev.
(TeV)

Vítání v úter˘ 6. dubna 2010: Max
Fabian, Matûj Formánek, Michael Kotrba,
Julie Kramáﬁová, Kry‰tof Kﬁivonoska, Jan
Kuãera, Klára Levá, Christian Laban,
Martin Hrbek, Luká‰ Trnka, Adéla
VáÀová, Tereza Men‰íková, Lada Milotová,
Olívie Moravcová, Jáchym Mraãek, Jiﬁí
Müller, Marek Pastyﬁík, Natálie Pavlíková, Adam Pilík, Maxim Yvert, Tereza
Pej‰ková, Jáchym Polák, Zuzana Prachaﬁová, Kristián Radev, Zoe Rejklová
a Sofie Salaquardová.
LUCIE ¤E¤ÁBKOVÁ,
ODDùLENÍ

PR

A VOLNOâASOV¯CH AKTIVIT

ManÏelé Marie a MUDr. Franti‰ek Radovansk˘ch oslavili
v obﬁadní síni mûstské ãásti Praha 4 a v rodinném
kruhu dne 2. dubna
2010

60. v˘roãí
sÀatku.
Tímto dûkují mûstské ãásti Praha 4 za
dÛstojné a peãlivé
pﬁipomenutí jejich
diamantové svatby.

✄

✄
VáÏení spotﬁebitelé (zákazníci), zapojte
se do soutûÏe a nominujte své oblíbené
fyzické nebo právnické osoby s Ïivnostensk˘m oprávnûním, které mají provozovnu
na území Mâ Praha 4 a kde jsou
poskytovány sluÏby nebo kde se provozuje v˘robní ãi obchodní ãinnost.
Hlasovat mÛÏete takto:
• zasláním nominaãního lístku na adresu:
Úﬁad Mâ Praha 4, odbor Ïivnostensk˘,
Táborská 350, 140 45, Praha 4;
• zasláním (odevzdáním) na informaãních centrech Mâ Praha 4: Táborská
411/34, nám. HrdinÛ 3/1013, Branická
44, Novodvorská 151/1013, Hlavní
1402/141, Poláãkova 2/1976 a ·túrova
1284.
• prostﬁednictvím e-mailové adresy:
provozovnapraha4@praha4.cz.
Ukonãení nominací:
18. 6. 2010
Bûhem slavnostního vyhlá‰ení soutûÏe
probûhne také vylosování deseti v˘hercÛ,
kteﬁí zaslali nominace. O v˘hﬁe budou
vyrozumûni telefonicky nebo e-mailem do
konce záﬁí 2010.

18

SoutûÏ o Provozovnu mûstské ãásti Praha 4
pod zá‰titou starosty Pavla Horálka
Já,
jméno a příjmení: ..........................................
Telefon: ……….........................…

Kontaktní adresa: .....................................................................

E-mail: ..............…........…..….......…..

Podpis: ..............................…………..

Nominuji jako Provozovnu Prahy 4
Název a adresa provozovny: ………………................…………………..........…….....……….
Předmět podnikání: ....................................................................................................
Vypište důvody Vaší nominace:

Svým podpisem udělujete souhlas ke zpracování Vámi sdělených osobních údajů v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů. Dále souhlasíte se zapojením do soutěže o věcné ceny.

www.praha4.cz
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různé
Toalety na hřištích
MČ Praha 4 připravila v letošním roce pro návštěvníky dětských hřišť
a sportovišť novinku. Na dvaceti z nich
budou od května instalované mobilní
toalety.
Vytipována byla nejnav‰tûvovanûj‰í hﬁi‰tû, jejichÏ zﬁizovatelem je Mâ
Praha 4 – na nám. Gen. Kutlva‰ra,
v ulici Lopatecká, Na Mlejnku, Baarova,
U Kublova, Trnavská, Murga‰ova,
V Pláni, Pod dálnicí, hﬁi‰tû na Lísku a na
vrchu Kapitol a dal‰í. „Vycházíme vstﬁíc
podnûtÛm rodiãÛ, kteﬁí s dûtmi vyuÏívají herních ploch k celodenním náv‰tûvám,“ ﬁíká zástupce starosty pro Ïivotní
prostﬁedí Václav Kri‰tof (ODS). A pﬁidává osobní zku‰enost: „Nav‰tûvuji se
svou tﬁíletou dcerou hﬁi‰tû na nám.
Gen. Kutlva‰ra. KdyÏ je pûkné poãasí
a dítû si hezky hraje, je nepﬁíjemné
kvÛli pﬁirozené lidské potﬁebû uhánût po
pÛl hodinû zpût domÛ. Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe tuto na‰i iniciativu rodiãe a dûti
pﬁivítají.“ Mobilní toalety zÛstanou na
v˘‰e uveden˘ch hﬁi‰tích do konce záﬁí
a pravidelnû budou udrÏovány. Otevﬁeny budou v souladu s ãasov˘m rozpûtím hodin pro veﬁejnost, mimo tuto
dobu se uzamknou.
(zar)

Akce Žiju stejně jako TY!
Žiju stejně jako TY 2010! aneb třetí festival bez bariér, zajímavá akce
pro celou rodinu, se uskuteční v pátek 4. 6. od 16 hod. a v sobotu 5.
6. od 11 hod. na Pankrácké pláni v Praze 4.
Po cel˘ víkend na vás bude ãekat ﬁada
zajímav˘ch atrakcí a disciplín. Sportovnû
– zdravotní mûsteãko, konzultaãní centrum pro hledání práce – burza práce pro
ZP pﬁímo na místû, asistenãní vozy hasiãského záchranného sboru, potápûní, dûtské mûsteãko a mnoho dal‰ího. Svoji premiéru zde bude mít projekt ochranné
znaãky „Práce postiÏen˘ch“, jejímÏ cílem
je marketingovû podpoﬁit v˘robky, které
prokazatelnû vyrobily, balily ãi kompletovaly osoby se zdravotním znev˘hodnûním.
„Chceme, aby si kaÏd˘ mohl vyzkou‰et
na vlastní kÛÏi, s ãím v‰ím se musí zdravotnû postiÏení lidé vyrovnávat kaÏd˘ den.
Potkáte se s lidmi, které nezlomilo jejich
postiÏení, ale stalo odrazov˘m mÛstkem
pro dal‰í Ïivot,“ ﬁíká za organizátora,

Bezplatný seminář
Fakultní Thomayerova nemocnice
s poliklinikou, O‰etﬁovatelská poliklinika, poﬁádá 18. 5. v pavilonu A1 od 9 do
12 a od 13 do 15 hod. bezplatn˘ semináﬁ
pro peãující osoby na téma: „O‰etﬁování
nemocn˘ch po cévní mozkové pﬁíhodû

StráÏníci zachránili život
Byli ve správn˘ ãas na správném
místû. ¤eã je o stráÏnících z Obvodního ﬁeditelství MP Praha 4. Hlídka
na‰la na chodníku v ulici V Polích
v Krãi bezvládné tûlo muÏe. Na první pohled to vypadalo, Ïe muÏ je mrtv˘. „Malá
nadûje tady ale byla, a tak zaãali stráÏníci muÏe oÏivovat,“ sdûlil ﬁeditel obvod-

ního ﬁeditelství MP Praha 4 Mgr. René
·t˘br. Po ãtyﬁech minutách se Ïivotní funkce muÏe obnovily. „UÏ pﬁi vûdomí jsme ho pﬁedali záchranné sluÏbû, kterou jsme na místo pﬁivolali.
Sanitka tﬁiatﬁicetiletého pacienta odvezla
do krãské nemocnice,“ uzavírá pﬁípad se
‰Èastn˘m koncem René ·t˘br.
(ast)
14 taneãních klubÛ z celé
âR s 270 mal˘mi taneãníky. SoutûÏ probíhala
v disco dance a hip hopu
a ceny nejlep‰ím pﬁedával starosta Mâ Praha 4
Pavel Horálek.

V bﬁeznu se pod patronací Hobby
centra 4 uskuteãnil 2. roãník taneãní
soutûÏe „O pohár starosty mûstské
ãásti Praha 4“, kterého se zúãastnilo
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Nadaãní fond pro podporu zamûstnávání
osob se zdravotním postiÏením, Lenka
Kohoutová.
„Mûstská ãást Praha 4 dlouhodobû podporuje projekty pro osoby se zdravotním postiÏením. Sama jsem se zúãastnila
obou pﬁede‰l˘ch roãníkÛ a letos se tû‰ím,
Ïe se zapojím do celého dûní,“ dodává
Ivana StaÀková, zástupkynû starosty Mâ
Praha 4. Sv˘m hudebním vystoupením se
do akce zapojí napﬁíklad Vladimír Mi‰ík,
Guloãar, Yellow sisters, PonoÏky pana
SemtamÈuka a dal‰í. Akci pﬁijdou podpoﬁit tﬁeba Martina Sáblíková a Jiﬁí Janeãek
se sv˘m vozem z rally Dakar.
Podrobné informace jsou vedeny na
www.zijustejnejakoty.cz a www.nfozp.cz.
Vstup na akci zdarma.
v domácím prostﬁedí.“ Program: seznámení s problematikou onemocnûní,
praktické ukázky, vybavení lÛÏka, pomÛcky, hygiena, vyprazdÀování, prevence proleÏenin, rehabilitace, v˘Ïiva,
sociální poradenství. Pﬁihlá‰ky na tel. ã.:
261 082 464, 605 235 784, nebo na
e-mail: tatjana.jezkova@ftn.cz.

Z programu
H o b by c e n t r a 4
10. po KVùTNOVÁ TVO¤IVÁ DÍLNA
V AMFO¤E
● Tvoﬁivé odpoledne pro v‰echny i pro
ne‰ikovné, pro dûti i rodiãe s dûtmi
13.30–16.00 hodin, informace L.
Jedková, Z. Válek, tel.: 241 731 489.
16. ne KYTIâKA PRO MAMINKU
● Zábavnû tvoﬁivé odpoledne pro dûti
i rodiãe s dûtmi s divadelním pﬁedstavením v 17.30 hodin, 14.00–18.00 hodin,
informace B. Ilková, tel.: 241 731 510,
linka 36.
17. po DEN NETRADIâNÍCH SPORTÒ
V ZAHRADù HOBBY CENTRA 4
● Pﬁijìte si vyzkou‰et i úplné novinky,
15.30–17.30 hodin, informace K. Janou‰kovec, tel.: 241 731 510, linka 22,
K. Hru‰ková, tel.: 241 731 510, linka 38.
Více o na‰ich dal‰ích akcích najdete na
www.hobbycentrum4.cz.
www.praha4.cz
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INZERCE
SC-300510/2

SC-300246/3

SC-300603/1

přijímá studenty do 1. a vyšších ročníků v oborech

VŠEOBECNÉ GYMNÁZIUM A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Naším mottem je
nadstandard • komunikace • odlišení
zábava • důvěra • profesionalita
Nabízíme:
• moderní výuku ve spolupráci s firmami
a dalšími
• pokročilý e-learning přístupný i z domova
• rozšířenou výuku cizích jazyků a informatiky
• jazykové, počítačové a sportovní certifikáty
Uchazečům s průměrem do 1,60 (čtyřleté gymnázium), resp. 1,80 (IT) budou prominuty přijímací
zkoušky. Rádi Vám naši školu po předchozí domluvě ukážeme.
Kvalitní vzdělání je nejlepším vkladem do života.

SC-300505/1

Jírovcovo nám. 1782, Praha 4-Chodov (blízko metra C)
Tel.: 774 073 339
www.praha.educanet.cz
jan.jiratko@educanet.cz

SC-300509/1

SC-300354/2

SC-91185/5

SC-300383/2

SC-300504/1

SC-300352/2

www.praha4.cz

www.našepraha4.cz
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kultura

KOMORNÍ
FIDLOVAČKA

Boleslavova 13, 140 00Praha 4
Rezervace vstupenek
1 hod. před představením – přímý tel.:
241 404 268
Pokladna pro obě scény tel.: 241 404 040
Obchodní oddělení:
tel./fax: 261 215 721, tel.: 261 215 722
E-mail: fidlovacka@fidlovacka.cz
www.fidlovacka.cz

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

2. ne
3. po
4. út
5. st

18.00
19.30
19.30
10.30

6. čt

19.30
19.30

7. pá
8. so
10. po
11. út
12. st
13. čt
14. pá
15. so
17. po
18. út
19. st
20. čt
21. pá
22. so
24. po
25. út

19.30
15.00
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
15.00
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
10.30
19.30
26. st 19.30
27. čt 19.30
28. pá 19.30
29. so 15.00
31. po 19.30

HVĚZDY NA VRBĚ – vyprodáno
BLBOUN
HABAĎÚRA
STVOŘENÍ SVĚTA A JINÉ
– veřejná generálka
POSLEDNÍ DOUTNÍK
STVOŘENÍ SVĚTA A JINÉ
– premiéra
JAK VYLOUPIT BANKU
STVOŘENÍ SVĚTA A JINÉ
HVĚZDY NA VRBĚ
STVOŘENÍ SVĚTA A JINÉ
ŠUMAŘ NA STŘEŠE
V KORZETU PRO TETU
A JE TO V PYTLI!
ZÁHADA ANEB ZAPŘENÁ LÁSKA
BLBOUN – vyprodáno
SONG PRO DVA
HOSTINEC U KAMENNÉHO STOLU
DIVOTVORNÝ HRNEC
STVOŘENÍ SVĚTA A JINÉ
ČAJ U KRÁLOVNY
JULIE, TY JSI KOUZELNÁ!
BALADA PRO BANDITU
BALADA PRO BANDITU
NERUŠIT, PROSÍM
HVĚZDY NA VRBĚ
TŘI SESTRY
HVĚZDY NA VRBĚ
HÁDEJ, KDO PŘIJDE…

19.30

7. pá
11. út
14. pá
20. čt
21. pá
26. st
27. čt

19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

Na Jezerce 1451, 140 00 Praha 4-Nusle

NOVÝ WEB DNJ

4. út
5. st
6. čt
7. pá
10. po
11. út
12. st
14. pá
16. ne
17. po
18. út
19. st
20. čt
21. pá
23. ne
24. po
25. út
26. st
27. čt
29. so
30. ne
31. po

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

PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
TAKOVÝ ŽERTÍK
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
CHARLEYOVA TETA
LÁSKY PANÍ KATTY
CHARLEYOVA TETA
NA DOTEK
MANDRAGORA
CHARLEYOVA TETA – zadáno
MUSÍME SI POMÁHAT – zadáno
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
MUSÍME SI POMÁHAT
KUMŠT
KUMŠT
MANDRAGORA – zadáno
LÁSKY PANÍ KATTY
CHARLEYOVA TETA – zadáno
CHARLEYOVA TETA
ŽENITBA
NA DOTEK

2. ne

HAM HAM aneb
VELKÝ HLAD JÁ MÁM
– pohádková komedie
4. út 17.00 DĚTI DĚTEM + CAMAEL
– májový koncert Studia Dobeška
5. st 19.30 FILMOVÝ KLUB - FISH TANK
6. čt 17.00 MAJDA A PETR:
PÍSNIČKY Z KOUZELNÉ ŠKOLKY
– zpívají a hrají Magdaléna Reifová
a Petr Vacek
7. pá 19.30 JEAN GENET – SLUŽKY
– Divadlo Rity Jasinské
9. ne 15.00 KRKONOŠSKÉ POHÁDKY
10. po 19.00 ZUŠ MODŘANY
Pohádkový večer – Alois Mikulka
11. út 18.00 UNESENÁ PRINCEZNA – pohádka
12. st 20.00 RADŮZA – koncert
13. čt 20.00 BEZEFŠEHO
– upravené spirituály černého lidu
14. pá 20.00 BLACK HEART PROCESSION (USA)
– kultovní Black Heart Procession
15. so 19.00 JAN BRANICKÝ
– Poslední Jardova ovečka
17. po 19.30 VÝBĚR Z BESÍDEK – Divadlo Sklep
– sklizeň nejlepších plodů
posledních let
18. út 19.00 PŘEDNÁŠKA O ARCHITEKTUŘE
S DAVIDEM VÁVROU
– architekt Karel Pařík
19. st 19.30 BESÍDKA 2010 – Divadlo Sklep
20. čt 19.30 BESÍDKA 2010
23. ne 20.00 ROMAN ČERNÝ
– absolventský koncert
Konzervatoř Jaroslava Ježka
24. po 18.00 KRYŠTOF SUCHÝ – obrazy vernisáž
25. út 20.00 (AT HOME WITH) SOPHIA (USA)
+ ARAN EPOCHAL
26. st 19.30 KATKA – filmový klub
27. čt 20.00 JAMES HARRIES – koncert
29. so 18.00 TANEČNÍ PŘEDSTAVENÍ
Večer dětského scénického tance
pod vedením Anny Pekárkové.
30. ne 19.00 TRUE HARMONY ANNIVERSARY X
– slavnostní hudební večer
věnovaný (nejen) desetiletému
výročí vzniku skupiny.
31. po 19.30 MLÝNY – nejúspěšnější drama
divadla Sklep všech dob
Předprodej na červen od 3. 5.
15.00

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

4. út

19.00

5. st

11.00

6. čt

19.00

9. ne 19.00
10. po 19.00
11. út

19.00

12. st
13. st

19.00
19.00

16. ne 19.00
17. po 19.00
18. út 19.00
19. st
20. čt

19.00
19.00

24. po 19.00
25. út 19.00
26. čt

19.00

27. po 19.00

28. pá 19.00
31. po 19.00

REVIZOR aneb SPASTE DUŠE
– N. V. Gogol a J. Dvořák
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
– veř. gen. ZADÁNO pro sen. P4
VRÁTÍŠ SE KE MNĚ PO KOLENOU
– bláznivá komedie S. Remundy
a I. Janžurové
OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ
– komedie
KDYŽ TY, TAK JÁ TAKY, MILÁČKU
– zdařilá komedie
O LÁSCE čili PARLE-MOI D’AMOUR
– komedie
DÁMSKÁ ŠATNA – komedie
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
– komedi – PREMIÉRA
S TVOJÍ DCEROU NE – komedie
KAREL PLÍHAL – koncert
PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME
– komedie
FATÁLNÍ BRATŘI – komedie
VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM,
KDYŽ TEČE VODA – komedie
SMÍŠENÉ (PO)CITY – komedie
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
– komedie
ČTYŘI POKOJE DO ZAHRADY
– komedie
ŽÁRLIVOST – příběh tří žen, které
se nikdy nesetkaly, a o jejich
vztahu k jednomu muži.
VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
– brilantně napsaná komedie
JAKEOVY ŽENY – komedie

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

Akce se koná za podpory grantů MČ PRAHA 4
a HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.
BRANICKÉ DIVADLO
provozuje občanské sdružení LETITIA,
společnost pro rekonstrukci
a obnovu Branického divadla.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

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

6. čt 17.00 OD KNUTOMÁNIE K SLONÍM STÁDŮM
Zajímavá zvířata v berlínských zoologických zahradách a akváriích.
Přednáška RNDr. Jaroslava Hofmanna s obrazovou projekcí.
13. čt 15.00 BEDŘICH SMETANA A MLADOBOLESLAVSKO
Přednáška muzikoložky PhDr. Olgy Mojžíšové, vedoucí Muzea Bedřicha
Smetany v Praze.
16. ne 14.00 SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR JERONYM
Benefiční koncert, na kterém zazní česká duchovní hudba z 15.–17. století.
17. po 15.00 BRANICKÉ DUO

BENEFICE ANEB
ZACHRAŇTE SVÉHO AFRIČANA
KOUZELNÁ NOC
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
ROK MAGICKÉHO MYŠLENÍ
ROK MAGICKÉHO MYŠLENÍ
ŽENA V ČERNÉM
NEJLEPŠÍ KAMARÁDKY
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD

Tel.: 261 224 832 - GSM: 736 623 965
E-mail: kristian.jezerka@quick.cz
www.divadlonajezerce.cz

Větší přehlednost a více informací přinášejí nově pojaté internetové stránky Divadla Na Jezerce. Cílem
obměny je, aby se každý co nejsnáze orientoval
v programu, aby se dozvěděl vše o připravovaných
představeních a dočetl se mnoho dalších zajímavých
informací jak o divadle a jeho inscenacích, tak
i o hercích a zákulisí Divadla Na Jezerce. Pokud navštívíte www.divadlonajezerce.cz, můžete také zhlédnout dokument J. Abrháma ml. obsahující ukázky
z různých představení, stejně jako video – upoutávky
z mnoha představení. A např. v aktualitách nechybí
zpráva o úspěšné premiéře hry Musíme si pomáhat
autora P. Jarchovského a režiséra J. Hřebejka s J.
Macháčkem a L. Vlasákovou v hlavních rolích.

www.sue-ryder.cz

5. st

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

Využijte možnosti poslechu lidové hudby a tance v nekuřácké restauraci
Domova.
18. út 19.00 KATKA
Slavnostní zahájení cyklu filmových projekcí v Domově Sue Ryder.
Film Heleny Třeštíkové je unikátním časosběrným dokumentem,
mapujícím čtrnáct let v životě mladé narkomanky a jejího marného zápasu
se závislostí. Před a po projekci zahraje v restauraci Michelský dvůr
kapela Jazz s. r. o.
20. čt 17.00 LEZME TAKY PO ŽELEZE
Na dětskou hádanku „Leze – leze po železe, nedá pokoj až tam vleze.

Co to je?“ se obvykle odpovídalo „přece klíč!“. Není to však tak jednoduché.
Vypravme se do okolí Nučic u Prahy a Rudné a odpovězme přesněji
a úplněji! Přednáška RNDr. Pavla Mrázka z cyklu „Pražské okolí“
s obrazovou projekcí.
26. st 17.00 VEČER PORTUGALSKÉ KUCHYNĚ
Přijďte ochutnat kuchyni národa, jemuž leží u nohou Atlantik – jeho
nekonečný obzor zanechává po staletí v srdcích Portulgaců saudade
(smutek, melancholii) a dává tak portugalské kultuře jedinečnou
charakteristiku. Nezapomeňte si včas zarezervovat stůl na e-mailu:
velena.obstova@sue-ryder.cz, tel.: 773 977 018 nebo prostřednictvím
elektronického formuláře na www.sue-ryder.cz.

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

26

www.praha4.cz

**TUâ≈ÁK-05/2010 23.4.2010 14:18 Stránka 27

I n z e rc e v č a s o p i s u T U Č Ň Á K
Uzávěrka dalšího vydání, tedy
dubnového čísla,
je 14. května 2010.

SC-300279/2

inzerce

SC-300452/1

Renata
Čížková
Tel.: 777 114 473,
222 980 260
E-mail: cizkova@ceskydomov.cz

SC-91403/5

SC-300507/1

SC-300388/13

www.praha4.cz
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www.cistapraha4.cz

ekologie
Deratizace v Praze 4
19. 4.–14. 5.
Nusle, Michle, Pankrác, Krã, Kunratice, Lhotka,
Kam˘k, Táborská, Nuselská, park Jezerka,
Tyr‰Ûv vrch + okolí Botiãe, Michelská, Ohradní,
metro Kaãerov, Pekárenská, U Plynárny, okolo
seﬁadi‰tû, V Zápolí, podle Kaãerova, metro
Pankrác, sídli‰tû Pankrác, Na Pankráci, Pujmanové, nám. HrdinÛ, Kavãí Hory, Pankrácká
pláÀ, sídli‰tû Krã od V ·tíhl˘ch po Zálesí
a VídeÀskou, Pod Vi‰Àovkou, Krále Václava IV.,
Za Parkem, K Libu‰i, K Verneráku, Novodvorská od Vavﬁenovy po Mariánskou a sídli‰tû,
Novodvorská od Mariánské po generály ·i‰ky
a sídli‰tû, Durychova a okolí, Lhotecká,
U Kam˘ku a sídli‰tû.

17. 5.–4. 6.
Chodov, Roztyly, sídli‰tû Spoﬁilov I a II, Hlavní,
Roztylské nám., Jihozápadní V, JiÏní nám.,
V˘chodní nám., Le‰anská + okolí zel. plochy,
metro Chodov, Poliklinika okolí, Jírovcové nám.
a okolí, U Kunratického lesa, Studentské koleje
a okolní zelené plochy, metro Roztyly, sídli‰tû
Roztyly, Komárkova, Hrdliãkova, Hnûvkovského
a okolní zelené plochy okolo ulice 5: kvûtna,
Augustinova, Dûdinova, Gregorova a okolí.

4. 6.–30. 6.
Cholupice, Podch˘‰ská, RaÏická a okolí, Toãná,
nám. A. Pacáka, Keltská a okolí, Komoﬁany,
OkruÏní – celé sídli‰tû, Nad Teplárnou, U Soutoku, Komoﬁanská, Na Poustkách, K Nouzovu,
Do KoutÛ a celé sídli‰tû – koneãná autobusu.

MOBILNÍ SBùR
NEBEZPEâNÉHO ODPADU
Praha 4 – trasa C

19. 5. – st

1. kﬁ. ul. Za Skalkou x Kovriginova
2. ul. Zelen˘ pruh (u domu ã. 1221/28,
b˘valá prodejna Vaspro)
3. ul. Ke Krãi (u Dominikánského dvora
– Penny Market)
4. kﬁ. ul. Na Zemance x Na Usedlosti
5. kﬁ. ul. Dolnokrãská x Na Staré vinici
6. kﬁ. ul. Krãská x Tilschova
(u restaurace Pokrok)
7. kﬁ. ul. U Krãské vodárny x U Habrovky
8. kﬁ. ul. Hornokrãská x Rodvinovská
(u parãíku)
Praha 4 – trasa D
1. ul. Jitﬁní (u ‰koly)
2. kﬁ. ul. Havlovického x Vítovcova
(u garáÏí)
3. kﬁ. ul. Mikuleckého x Vostrého
4. ul. Novodvorská (parkovi‰tû u ã. 145
– prodejna Albert)
5. kﬁiÏovatka ul. Na Vûtrovû x U Lesa
6. kﬁiÏovatka ul. Vi‰Àová x Nad Havlem
7. ul. ·túrova
(parkovi‰tû u Tempa – V ·tíhlách)
8. ul. Pasteurova (u potravin)
Praha 4 – trasa E
1.
2.
3.
4.

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.30–17.50
1800–1820
18.30–18.50

20. 5. – ãt
15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.30–17.50
18.00–18.20
18.30–18.50
19. 5. – st

Roztylské nám. (u ã. 33)
8.00–8.20
ul. Baarova (u ‰koly)
8.40–9.00
kﬁiÏovatka ul. Na Vrstvách x V Rovinách 9.30–9.50
kﬁiÏovatka ul. Krãská x Tilschova
(u restaurace Pokrok)
10.10–10.30
5. ul. ·túrova
(parkovi‰tû u Tempa – V ·tíhlách)
10.50–11.10
6. ul. Jitﬁní (u ‰koly)
11.30–11.50
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MČ Praha 4 – velkoobjemové kontejnery
KVĚTEN 2010

MČ Praha 4 – velkoobjemové kontejnery
ČERVEN 2010

Stanovi‰tû

Stanovi‰tû

Zavezení dne

Jivenská x Adamovská
Ctiradova x Meãislavova
Zálesí x Sulická
Mezivr‰í x Nad ·álkovnou
Pod Terebkou x Petra Rezka
Pekárenská – pod svahem
Nad Pískovnou x Pﬁechodní
Vavﬁenova
Halasova x U StrÏe
K V˘zkumn˘m ústavÛm
Marie Cibulkové x U Jedliãkova ústavu
Pod Dûkankou x Nad Spádem
Zelen˘ pruh x Za pruhy
(u parkovi‰tû)
U Pern‰tejnsk˘ch x DruÏstevní
Na Lysinách
Zapadlá x Zelen˘ pruh
Jeremenkova x Sitteho
Valtínovská x Hornokrãská
Pod Vi‰Àovkou
Vrbova (u garáÏí)
Pod Dálnicí ã. 1
DruÏstevní ochoz x Zdaﬁilá
V Zálomu x Na Jezerce
Murga‰ova
Lopatecká x Doudova
Na Vrstvách x Pod Pekaﬁkou
Michelská x U Michelského ml˘na
Îilinská
Kotorská (u jeslí)
Zachova x Nad Svahem
Korandova x Havlovického
Boleslavova x BoÏetûchova
Herálecká I x Pacovská
Nad Lesním divadlem x Nûmãická
Pod Krãsk˘m lesem x V Jehliãí
U Habrovky x U Krãské vodárny
Vzdu‰ná x Na Rovinách
Podolská x K Vysoké cestû
Plamínkové (u garáÏí)
Jiskrova x Na Mlejnku
Podolská x U Vápenné skály
Klánova x U Vodotoku
Kamenitá
Branická x K Ry‰ánce
Jílovská (u Alberta)
Na Kvûtnici x Pod Sokolovnou
SdruÏení x Nad Studánkou
Horáãkova X Bartákova
Sinkulova x Na Klikovce
Pod Vr‰ovickou vodárnou III
Baarova x Telãská
Luke‰ova x Bohrova
RuÏinovská x Kukuãínova
V Hodkoviãkách x Jitﬁní
Pod Jalov˘m dvorem
Doudlebská
Nad Havlem x U Krãského nádraÏí
Bítovská
PsohlavcÛ x Vûkova
Sládkoviãova
Fillova x Rabasova
Na Lí‰e x Na Novinû
Na Zlatnici x Na Podkovce
Na Chodovci (u septick˘ch nádob)
JiÏní XVI
Jihlavská (proti garáÏím)
Mirotická x âimelická
Jihozápadní V x JiÏní IX
Choceradská x Senohrabská
Severov˘chodní IV x Severní IV
Viktorinova
Ohradní x Na Kﬁivinû
Podolská x Nedvûdovo námûstí
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10
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12
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12
12
13
13
13
13
13
17
17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
24
24
24
24
25
25
25
25
26
26
26
26
27
27
27
27
31
31
31
31

Zavezení dne

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

SC-300199/2

SC-300249/3

SC-91135/5

SC-300275/2

SC-100063/4

SC-100057/4

SC-300375/2

SC-91352/5

SC-300384/2

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

SC-300213/3

SC-300483/1

Ing. JAN MELŠ

SC-300508/1

SC-100118/4

SC-90863/8

SC-100111/16

SC-91267/6

V‰e v pﬁízniv˘ch cenách vãetnû záruky
Rozpoãty a konzultace ZDARMA - Zaji‰tûní ostatních ﬁemesel
SC-91390/5

SC-300523/1

SC-91365/5

MALÍŘI, LAKÝRNÍCI, ÚKLID
Jílovská 426, Praha 4
Tel.: 241 493 617, 777 708 035, 777 708 034
www.balkap.wz.cz

WHIRLPOOL • IGNIS • TATRAMAT
OPRAVY v bytě zákazníka

SC-91442/5

SC-300223/3

SERVIS PRAČEK
SC-300540/1

Tel: 272 761 234 • 602 366 328

SC-300303/3

www.praha4.cz
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soutěž/inzerce

SC-90884/2

SOUTĚŽ O 5 KNIH
„Kdyby zvíﬁata mohla
mluvit...,“ tak zní titul
knihy, ve které se autoﬁi postavili do role
mluvãích zvíﬁat. MoÏné
otázky kladou zvíﬁata
sama a odpovídají na
nû ve smy‰leném rozhovoru. âtenáﬁi se dozví spoustu zajímav˘ch
informací.

Měsíčník MČ Praha 4 zdarma do schránek
Měsíčník městské části Praha 4, ročník 20 • Vychází 12x ročně • Místo vydání Praha • Registrace: MK ČR E 12556 • Pro MČ Praha 4
připravuje: Strategic Consulting, s. r. o., IČ 25792920 • Šéfredaktor: Martin Dudek • Redakční rada: Pavel Horálek, Jiří Bodenlos, Martin
Hudec, Václav Krištof, Martin Plíšek, Karel Skoupil, Petr Staník, Ivana Staňková, Petr Štěpánek • DTP: Pavel Huml • Inzerce: Renáta Čížková
tel.: 777 114 473 • Adresa redakce: Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 816 821, fax: 224 816 818, e-mail: praha4@consultants.cz •
Vydavatel: MČ Praha 4, Táborská 350/32, Praha 4, IČ: 000 63 584 • Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu
• Titulní foto: Zdeněk Kříž • Tisk: Severotisk, 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 • Náklad 71 500 výtisků.

INFORMAČNÍ CENTRA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4: Táborská 376/40, tel.: 261 192 177, 261 192 178,
261 192 473, 261 192 174 • nám. Hrdinů 3, tel.: 241 410 806 • Poláčkova 1976/2, tel.: 261 074 099 • Novodvorská
151, tel.: 241 494 522 • Hlavní 1402/141, tel.: 272 651 924 a 962 • Branická 44, tel.: 244 462 044 • K Libuši 7
(MČ Praha-Kunratice), tel.: 244 912 257, 261 192 510 • Štúrova 1284, tel.: 244 463 272.

Kontakty na redakci, inzerci a distribuci

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Tipněte si, kolik očíslovaných
stran má tato kniha?
Knihu vyhraje pût nejrychlej‰ích
autorÛ pﬁesn˘ch odpovûdí, které
dojdou do 10. kvûtna 2010 na e-mail:
martin.dudek@ceskydomov.cz.

VÝHERCI Z DUBNOVÉHO TUČŇÁKA
(správná odpověď byla 8 let):
Eva Hrachová, Tereza Syed, Marcela
Wolská, M. Mikulová, Gabriela Jankovská, Iveta Kantorovská, Marie Medková,
I. VáÀová, Marie Svobodová, Jan Hracj.
V˘herci budou kontaktováni redakcí
Panel Plus.
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INZERTNÍ MANAŽER:
ŠÉFREDAKTOR:

Martin Dudek
Telefon: 774 820 075
E-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz

Renáta âíÏková
Telefon: 777 114 473
Tel./fax: 222 980 260
E-mail: renata.cizkova@ceskydomov.cz

STÍŽNOSTI A PODNĚTY K DISTRIBUCI:

www.ceskydomov.cz

Anna Saricheva

Zde jsou ceníky, podmínky inzerce a termíny vydání

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

www.nasepraha4.cz

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

Uzávěrka inzerce pro další vydání Tučňáka je 14. května 2010.
KONTROLA DISTRIBUCE ČASOPISU: v rámci pravidelné kontroly distribuce si Vás, čtenářky a čtenáře Tučňáka, dovolujeme
požádat o spolupráci. V případě, že neobdržíte časopis, oznamte tuto skutečnost buď e-mailem na adresu: noviny@praha4.cz,
nebo telefonicky na číslo 261 192 199. Nezapomeňte vždy uvést ulici a číslo Vašeho domu.
Děkujeme.
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INZERCE
SC-300453/1

SC-300403/1

SC-300410/1

www.praha4.cz
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SC-300201/2

