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názory

EDITORIAL

Zdánlivé maličkosti
Již několikrát jsem se v Tučňáku zmínil o zdánlivých maličkostech, jejichž
podcenění či nedocenění se rázem změní v zásadní problém nebo
naopak v ohromnou úlevu.

Vážení a milí čtenáři,
Rada městské části Praha 4 doporučí zrušení 140 heren k 31. prosinci letošního roku.
Jedná se o krok svým rozsahem nebývalý
a z mnoha důvodů odvážný. Zároveň jsme prostřednictvím Sdružení zábavního průmyslu
a Asociace distributorů hracích automatů požádali majitele heren a kasin, aby omezili
neonové poutače, které přispívají ke světelnému znečištění ulic, znepříjemňují život obyvatelům v bezprostředním okolí a v neposlední
řadě mají také neblahý dopad na psychiku závislých hráčů. Chceme, aby v této věci vznikla
jasná pravidla. Už měsíc je na informačních
centrech k dispozici petice, jejímž cílem je podpořit vládní novelu loterijního zákona, která
umožňuje obcím rozhodovat o umístění videoloterijních terminálů (VLT). Dosud o jejich provozu rozhoduje pouze Ministerstvo financí ČR.
Jen pro ilustraci, v Praze 4 je těchto terminálů
téměř 600. Petici podepsalo zatím pouze 400
obyvatel a chtěl bych vás proto znovu požádat,
abyste se k této iniciativě připojili.
Dovolím si upozornit na další téma, které mi
leží na srdci, a to jsou takzvaní autorizovaní
inspektoři. Jde o institut, který vznikl z vládního návrhu ČSSD v roce 2006, má nahrazovat
funkci stavebního úřadu u bezkolizních řízení
a jeho cílem bylo odlehčit stavebním úřadům.
Bohužel se již delší dobu ukazuje, že co by stavební úřad stěží povolil, autorizovaný inspektor povolí. Stížností přibývá a městská část
může jen přihlížet. Jedním z mnoha otřesných
příkladů je bytový dům Jeremenkova, který
znehodnocuje nemovitosti v jeho okolí. Osobně
se domnívám, že autorizovaný inspektor by
neměl rozhodovat o všech stavbách bez rozdílu. Malý rodinný dům zkrátka není velká
administrativní budova. V nejbližší době se
proto obrátíme na poslance, aby iniciovali
novelu stavebního zákona a kompetenci autorizovaných inspektorů omezili například na
100 m2 zastavěné plochy a maximálně dvě
nadzemní podlaží.
Trápí mě ještě jedna věc. Nově otevřená jihozápadní část Pražského okruhu je sice
chvályhodný počin, ale drtivý dopad na
Spořilov je alarmující. Zatímco Jesenice
a Barrandovský most jsou bez kolon, Spořilov
je ještě více zatížený. Obyvatelé si právem
stěžují, že si dnes netroufnou ani otevřít
okna. Chtěl bych z tohoto místa vzkázat
Spořilovským, že vás v tom nenecháme a už
nyní všemi dostupnými prostředky hledáme
řešení, které Spořilovu odlehčí.
Vážení čtenáři, máme už skoro za sebou
dlouhý a únavný volební rok. Rád bych vás
i přesto požádal, není-li vám lhostejná budoucnost Prahy 4, abyste přišli k volbám 15. a 16.
října a rozhodli o dalším směřování naší
městské části. Děkuji vám a přeji hodně sil!
PAVEL HORÁLEK,
STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI (ODS)

www.praha4.cz

Pro někoho je rozkopaný chodník v neznámé
ulici banalita, která nestojí za místo na papíře,
ale pro obyvatele sousední ulice odkázeného na
berle to může být nepřekonatelná past na cestě
do obchodu... Celkem 12 086 metrů čtverečních
opravených chodníků přeneseno do reálu pak
rázem není jen číslovka! Navýšení počtu míst
v mateřských školách o 345 židliček a postýlek
někoho možná nezaujme, ale pro 345 rodin jde
o zásadní změnu života. Celkem 57 nových dětských hřišť sice život zásadně nezmění, ale určitě potěší.
Naopak 50 bezpečných přechodů pro chodce
je údaj, který by se měl připomínat každý den,
kdy se na cestě do školy či ze školy nikomu nic
nestane. Bohužel není to tak dávno, kdy ve
všech zprávách proběhly informace, jak řidič
nákladního vozu neubrzdil před přechodem, kde

šly zrovna děti do školky. Ve
stínu takové informace snad
již nikdo nenamítne, že vestičky pro děti a světlo nad přechody jsou maličkost či dokonce zbytečnost.
Zajímavý podnět k přechodům mi přišel od
jedné čtenářky, která upozornila na jeho blízkost u nepřehledné křižovatky. Již vše prošetřují příslušné odbory úřadu a hledají opatření, jak
z nebezpečného přechodu udělat bezpečný. On
totiž ani žádný e-mail s připomínkou či námětem není zbytečný, protože třeba právě díky tomu Vašemu se doplní mozaika zdánlivých maličkostí do jednoho velkého prima celku.

ZASTUPITEL

RADEK LOHYNSKÝ (ODS),
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MČ PRAHA 4
RADEK.LOHYNSKY@PRAHA4.CZ

Bezpečí na ulicích
v každé roční době
Léto právě skončilo, a tak je nejvyšší čas připravit se na zimu. Navzdory
právě probíhající volební kampani musíme myslet také na to, jak zajistit
chod naší obce v měsících, kdy ulice občas pokryje sníh a led, všichni se
staneme závislými na dodávkách tepla a doprava bude navzdory všem plánům čas od času
kolabovat. Že je na tyhle úvahy dost času? Ale kdeže.
Kolem nás právě vrcholí volební kampaň.
Sliby, plány, kritika, emoce... Vedle toho bláznivého kolotoče ale nesmíme zapomínat na „každodenní život“, který kvůli politice nepřestal
existovat. Občané Prahy 4 stále jezdí veřejnou
dopravou do práce, hledají místa k zaparkování,
chodí nakupovat, odpočívají se svými dětmi
v parku, řeší starosti s bydlením... V zimních
měsících je tohle všechno o poznání těžší, a proto je i úkolem obecní samosprávy tyhle sice
obyčejné, přesto však tolik nutné úkony když
ne zajišťovat, tak aspoň usnadňovat.
Minulá zima nás poučila, že si musíme
více hlídat tající sníh a led na střechách
a okapech. V ohrožení jsou zvláště malé děti
a senioři, kteří nestačí včas zareagovat. Údržba
chodníků a silnic je věčné téma vtipů i novino-

vých komentářů. Loni jsme viděli, jak v praxi
funguje nová legislativa, která zavedla pravidlo:
o chodník se stará vlastník. Zbytečné je naříkat,
že zákon prošel parlamentem, aniž by měl v důvodové zprávě vyřešen finanční dopady pro
obecní samosprávu. Musíme tuto změnu vzít
jako fakt, což znamená omezit výdaje na jiné
věci a lépe spolupracovat s magistrátem.
Součástí bezpečného provozu na našich
komunikacích je také kriminalita. Ta ovšem
hrozí za každého počasí, v zimě jako v létě.
Občané Prahy 4 se nesmí na ulicích bát, a to
ani v nočních hodinách. To je klíčový úkol pro
samosprávu i pro městskou policii řízenou
z magistrátu. A bude to platit pro zastupitelstvo
a radu jakýchkoli politických barev.
JIŘÍ BODENLOS (ČSSD), ZASTUPITEL MČ PRAHA 4

O blahobytu společnosti
V poslední době se velmi rozšiřují snahy snížit zadluženost státu na úkor společnosti zvyšováním přímého a hlavně nepřímého daňového zatížení občanů.
Dokonce se reálně hovoří o snižování platů ve státní i soukromé sféře.
Tento postup je však nejen zcela špatný, ale
i hloupý. Stát je tak bohatý, jak jsou bohatí
jeho občané, ne naopak. Pokud občany ochudíme, roztočí se smrtelná spirála ekonomiky
směrem dolu, sníží se spotřeba a koupěschopnost, sníží se zaměstnanost a vzroste požadavek
na sociální podporu, což bude krizi dále prohlubovat.
Množství peněz získané zvyšováním daní
a snižováním platů je však tak malé v porovnání s dluhem a potřebami státu, že k němu
sáhne jen nemoudrý politik. Je paradoxně tak
malé, že se opravdu nevyplatí společnost

ochuzovat, ale spíše hledat
potřebné prostředky tam,
kde se ztrácejí v desítkách miliard, v nesmyslných a ještě předražených vojenských zakázkách, ve stavbách dálnic, které máme nejdražší
v Evropě a v uměle vytvořených arbitrážích
proti státu, který pak různí šikulové odírají nestydatým způsobem.
Ochudit občany dokáže každý politik, „peníze
nesmrdí“, ale zajistit prosperitu jen málokdo.
Pamatujme si proto: Stát je tak bohatý, jak jsou
bohatí jeho občané.
KAREL HURT (ODS), ZASTUPITEL MČ PRAHA 4
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čistá Praha 4

Rekordní výstava znaků
Žáci ze 40 školských zařízení
(ZŠ a MŠ, jejichž zřizovatelem
je MČ Praha 4) zhotovili z odpadových materiálů (papír,
plast, sklo, nápojové kartony
a bioodpad) znaky MČ Praha 4
a vystavili je v OC Arkády
Pankrác.
Výstava, kterou slavnostně zahájil
zástupce starosty Václav Krištof (ODS,
na snímku), je součástí unikátní galerie znaků měst a obcí ČR i pokusem
o světový rekord. MČ Praha 4 se stala
autorem nejvýznamnějšího příspěvku
této akce. „Proto je počin našich dětí
zapsán do české databanky rekordů

Graffiti je v obecném smyslu
druh výtvarného projevu vyznačující se technikou nanášení barev, často ve formě spreje nebo fixy. Vychází z původního řeckého slovesa „grafein“, psát.
Graffiti lze vnímat jako pouliční umění, tzv. streetart. Skuteční mistři v tomto oboru nejsou těmi, kteří poškozují cizí majetek čmáranicemi a se kterými se
běžně setkáváme na ulicích, ale činí tak
pouze na místech, která nikoho nepoškozují, naopak zkrášlují nudnou šeď
betonových zákoutí až neuvěřitelnými
plastickými malbami.
S čím se ale setkáváme často v ulicích,
se sice běžně nazývá graffiti, ale ve skutečností jde o vandalství sprejerů, které
nemá nic společného s výše uvedeným
výtvarným projevem. V těchto případech
se jedná o svévolné a hyzdící „čmáranice“ způsobující značnou škodu nejen
MČ Praha 4. A na to již pamatují paragrafy. Pokud fyzická osoba úmyslně po-

jako ,Největší kolekce téhož městského
znaku vyrobeného nejvíce autory‘,“ uvedl
Václav Krištof.
(md, mš)

Sprejerství je trestný čin!
škodí nebo zničí cizí majetek, může dojít
k naplnění skutkové podstaty trestného
činu s následnou možností uložení trestu odnětí svobody až na 6 let! Kromě toho může poškozený vymáhat na pachateli také náhradu způsobené škody.
Městská část vynakládá na odstranění
škod způsobených sprejerstvím nemalé
finanční prostředky a hledá způsoby, jak
tomu zabránit, například speciálními
antigraffiti nátěry, které sice usnadňují
jejich odstranění, ale nejsou levnou záležitostí. V roce 2009 činily náklady na odstranění částku ve výši 352.330,90 Kč.
V roce 2010 do současné doby byla zatím na odstranění poškozených fasád vynaložena částka ve výši 923.732 Kč a do
konce roku 2010 přijdou opravy městskou část na dalších asi 1.200.000 Kč.
V srpnu letošního roku vyhlásila MČ
Praha 4 III. kolo grantového řízení pro
oblast životního prostředí – téma
Graffiti. „Do uzávěrky 15. 9. 2010 poda-

lo žádost o poskytnutí finančních prostředků na odstranění a provedení antigraffitového nátěru celkem 28 žadatelů,
převážně bytová družstva a společenství
vlastníků jednotek,“ uvedl zástupce starosty Václav Krištof (ODS). Z celkového
počtu žádostí splnilo podmínky celkem
22 uchazečů, kteří žádali o finanční prostředky v souhrnné výši 1 228 615 Kč.
„Na zasedání grantové komise bylo odsouhlaseno doporučit Radě MČ Praha 4
podpořit všechny žadatele v plné výši.
Jsme potěšeni zájmem, se kterým se
tento projekt setkal," uzavírá Václav
Krištof.
Městská část uvítá jakoukoliv iniciativu nebo nápad, jak předcházet sprejerskému vandalství. Ušetřené finanční
prostředky vynakládané na opravy způsobených škod by se jistě mohly použít
na mnohem užitečnější věci, jako jsou
sportoviště nebo jiné smysluplné aktivi(rv)
ty mladých lidí.

Naši pejsci v ČT
Plastoví pejsci MČ Praha 4, nabádající páníčky k uklízení psích exkrementů, zaujaly i zpěvačku a patronku zvířat Martu Kubišovou.
O kampani „Psí bobky patří do koše", kterou městská
část nedávno zahájila, natáčela se starostou městské části
Praha 4 Pavlem Horálkem (ODS) reportáž do pořadu „Chcete
mě?“. Vysílání je plánováno na 8. října 2010 zhruba od 17.40
hodin na ČT2. O den dříve budou na vybraných zelených plochách naší městské části znovu rozmístěny stovky maket pla(žp)
stových psů.
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aktuálně
Upravené
dopravní značky

Na přechodech
bezpečně i v noci
Vedení radnice MČ Praha 4 soustavně zvyšuje bezpečnost chodců
na přechodech. Jak si občané mohli všimnout, na mnoha místech se
objevily nové bezpečnostní prvky, které chodce chrání před vozidly.
Přechody jsou také zvýrazňovány, klasické černo-bílé „zebry“ vystřídala červeno-bílá kombinace a červený drsnější
povrch vozovky před přechodem (rocbinda) výrazně zvyšuje brzdné účinky vozidel a zkracuje jejich brzdnou dráhu za
mokra až o 33 %.
„Chodci se na přechodech samozřejmě
pohybují i v noci a naší snahou je, aby
na nejfrekventovanějších z nich byli
dobře vidět,“ říká zástupce starosty
Martin Hudec (ODS). Kromě přisvětlení,
o kterém jsme psali v minulém čísle

Tučňáka, se přechody vylepšují i dalšími
způsoby.
„Pro zvýšení bezpečnosti se na bílé
pruhy používá nátěr Balotina. Jedná se
o skleněný písek, mikrokuličky, které
odrážejí světlo a reflexně zviditelní přechod,“ vysvětluje Martin Hudec a přidává další inovaci: „Jde o takzvané dopravní knoflíky, bílé reflexní odrazky, které
odrážejí světlo. Ty jsou lepením zabudované v ose přechodu nebo před ním
a opět upozorňují řidiče na možný vý(md)
skyt chodců.“

Nové arboretum na Pankráci
V Centrálním parku na Pankrácké pláni mohou obyvatelé Prahy 4
u některých stromů nově nalézt napevno do země zapuštěné cedule
s označením stromu a s jeho charakteristikou. Radnice Prahy 4 totiž
v parku buduje arboretum, které je určené školám a široké veřejnosti.
Čtyři velké informační tabule u hlavních vstupů do parku budou návštěvníky směrovat k místům, kde najdou
celkem 42 stromů, které budou součástí naučné stezky. „Po konzultaci s odborníky jsme vybrali ze stávající zeleně
21 vhodných stromů, které už jsou
označené. Během první poloviny října
vysadíme dalších 21 stromů, které byly
vybrány tak, aby odpovídaly prostředí
tohoto parku a aby arboretum navíc
oživily,“ vysvětluje postup při zakládání
botanické stezky starosta MČ Praha 4
Pavel Horálek (ODS).
Městská část Praha 4 oslovila jako
konzultanty při vytváření arboreta skutečné kapacity v tomto
oboru – slavného botanika Dr. Václava
Větvičku a specialistku
na zahradní a krajinářskou architekturu
Ing. Martinu Vlnasovou. „Chceme park oživit dalšími stromy – líwww.praha4.cz

pami, duby, javory, jeřáby i různými
borovicemi z jiných kontinentů, aby především děti měly možnost srovnání,“ informoval Václav Větvička. Nezapomene
se ani na keře, které se budou postupně
dosazovat.
„Je to další krok k tomu, aby si lidé
více všímali přírody ve svém okolí a naučili se ji chránit. Praha 4 patří v hlavním městě k místům s největším množstvím zeleně a obyvatelé by si to měli
uvědomovat. Děti i dospělí budou mít
tak na Pankrácké pláni jedinečnou příležitost naučit se rozpoznávat základní
typy stromů a něco si o nich hned
na místě přečíst,“ dodává starosta Pavel
Horálek.
(žp, md)
Na nerezových deskách najdou příchozí
název stromu, informace o čeledi, zemi
původu, tvaru koruny, listu, výskytu
a další zajímavosti.

Jak jsme informovali v minulém vydání Tučňáka, na území celé Prahy 4 se
osazují do vytipovaných lokalit zákazové
značky pro vjezd nákladních vozidel nad
6 tun. „Na přání pražského magistrátu
a Policie ČR bude zákaz nově platit pro
vozidla nad 7,5 tuny. Většina zásobovacích automobilů má totiž v technickém
průkazu nosnost do 7,5 tuny a my nemůžeme znemožnit podnikatelům například dovoz potravin či zboží,“ vysvětluje
důvod změny zástupce starosty Martin
Hudec (ODS). Zákazové značky budou
namířeny především proti těžkým nákladním vozům a kamionům dálkové
(md)
přepravy.

Bezpečná
cesta do školy
Desítky mladých cyklistů se
sjeli na náměstí Generála
Kutlvašra, aby se zástupcem
starosty Martinem Hudcem
(ODS) prodiskutovali v rámci
projektu „Bezpečná cesta do
školy“ možné varianty zvýšení
bezpečnosti dětí při každodenních cestách do školy.

„Projekt ,Bezpečná cesta do školy‘, který podporuje pražský magistrát a nad kterým převzal záštitu starosta MČ Praha 4 Pavel
Horálek, má za cíl podpořit dopravu dětí do školy pěšky, na kole
nebo veřejnou dopravou a zlepšit
jejich povědomí o pravidlech dopravního chování,“ uvedl Martin
Hudec. „V konkrétním případě
v naší městské části studenti a žáci gymnázia E. Krásnohorské, SOU
a ZŠ Ohradní ve svém okolí vytipovali nebezpečná dopravní místa,
jež se budeme ve spolupráci s magistrátem snažit nejdříve upravit
tak, aby na nich byla co nejvíce
(md)
zvýšena bezpečnost.“

5
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aktuálně
Jak pracovalo
zastupitelstvo?
S říjnovými volbami končí čtyřletá práce Zastupitelstva MČ
Praha 4. O malé ohlédnutí a připomenutí některých čísel jsme
proto požádali starostu MČ
Praha 4 Pavla Horálka (ODS).
„Ve volebním období 2006 až 2010
čítalo Zastupitelstvo MČ Praha 4 celkem
45 mandátů, z nichž 29 reprezentovalo
ODS, 7 ČSSD, 5 Stranu zelených, 2
KSČM a po jednom zastupiteli měly strany SNK-ED a KDU-ČSL (posléze přestup
do TOP 09 v roce 2009),“ uvádí na úvod
starosta.
„Celkem jsme se sešli na 24 zasedáních, z nichž to nejdelší trvalo téměř
sedm hodin a nejkratší, mimořádné, 35
minut. Z celkových 794 návrhů bylo všemi zastupiteli, tedy 100 %, podpořeno
114 návrhů. Zbylých 680 návrhů pak
podpořilo 89 % zastupitelů. I když měla
ODS volební převahu, vždy jsme hledali
průsečíky shody, což dokumentují výsledky hlasování. Zastupitelé prokázali
během všech jednání politickou kulturu
a až na výjimky jsme pracovali v poklidné
atmosféře. Proto hodnotím práci zastupitelstva za uvedené období jako velice prospěšnou a všem patří mé poděkování,“
uzavírá starosta Pavel Horálek.
(md)

Nabídka pronájmu
obecních bytů a nebytových prostor
„Záměr pronájmu volných nebytových prostor a obecních bytů formou výběrového řízení v rámci 9. kola
je od 1. 10. do 31. 10. 2010 zveřejněn na úředních
deskách Úřadu městské části Praha 4 a v informačních centrech,“ upozorňuje zástupce starosty Petr
Staník (ODS, na snímku).
a čtvrtek 8.00–16.00,
pátek 8.00–13.00 hodin). V záměru jsou
uvedeny podrobné informace o nabízených nebytových prostorách a bytech
včetně data prohlídky, aktuálních podmínek pro účast ve výběrovém řízení
a způsobu podání žádosti.
(rad)

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

MČ Praha 4 zveřejňuje záměr pronajmout nebytové prostory v 58. kole roku 2010
pořadové číslo nebytové prostory: ZP NP 150/10 – 156/10
Pořadové číslo
výběrového
řízení

Adresa nebytové prostory

Výměra, patro

Kolaudovaný stav

ZP NP 150/10

Na Bitevní pláni 1063/15,
k. ú. Nusle

45,54 m2,
zadní vchod
ze dvora objektu

ZP NP 151/10

Svatoslavova 227/27,
k. ú. Nusle

64,37 m2, suterén

ZP NP 152/10

Hvězdova 1594/19,
k. ú. Nusle

51,85 m2,
1. patro

ZP NP 153/10

5. května 853/29, k. ú. Nusle

159,59 m2, přízemí

ZP NP 154/10

Adamovská 727/5, k. ú. Michle

18 m , suterén

ZP NP 155/10

Hvězdova 1594/19, k. ú. Nusle

15,90 m , 1. patro

doklady
nedochovány,
dosud užíváno
jako kancelář

ZP NP 156/10

Mečislavova 224/12,
k. ú. Nusle,

14 m2,
dvorní trakt domu,
budova bez čp./če.,
na pozemku p. č. 358/3

garáž (vhodné
spíše
pro motorku)

sklad
a zámečnická
dílna
dílna, šatna
doklady
nedochovány,
dosud užíváno
jako kancelář
prodejna
sklad

2

2

S e n i o r we b s p u š t ě n
MČ Praha 4 zprovoznila SENIORWEB, fungující v rámci webových stránek MČ Praha 4
(www.praha4.cz/Mestska-cast/Seniorweb).
Zájemci zde najdou veškeré informace o spor(pt)
tovních i kulturních aktivitách.

MČ Praha 4 zveřejňuje záměr pronajmout byty v 10. kole roku 2010 pořadové číslo bytu: VŘ 109/10 – VŘ 117/10

6

Pořad. číslo
výběr. řízení

Adresa bytu

VŘ 109/10

Velikost

Výměra

Patro

Adamovská 727/5, k. ú. Michle

3+1

90,40 m2

5.

ne

VŘ 110/10

Krchlebská 1888/2, k. ú. Krč

2+1

45,90 m2

3.

ne

VŘ 111/10

Pikrtova 1313/5, k. ú. Nusle

0+1

30,04 m2

přízemí

ne

VŘ 112/10

Svatoslavova 435/45, k. ú. Nusle

1+1

34,90 m

1.

ne

VŘ 113/10

Ohradní 420/20, k. ú. Michle

1+1

2

68,95 m

2.

4b) vlna

VŘ 114/10

Hurbanova 1182/32, k. ú. Krč

1+1

33,50 m2

4.

ne

VŘ 115/10

Marie Cibulkové 448/17, k. ú. Nusle

1+1

44,56 m2

3.

ne

VŘ 116/10

Svatoslavova 435/45, k. ú. Nusle

1+1

37,12 m

3.

ne

VŘ 117/10

Otakarova 219/9, k. ú. Nusle

1+1

41,97 m

3.

ne

2

2

2

Privatizace

www.praha4.cz
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ZŠ Nedvědovo náměstí má multifunkční hřiště

Když chlap dodrží slovo…

aktuálně/inzerce

Rozzářené obličeje dětí i záblesky jemného dojetí
u dospělých „Podoláků“ byly k vidění u podolské
sokolovny, když zástupci MČ Praha 4 předávali ZŠ
Nedvědovo náměstí novotou vonící sportovní areál.
nů a v září 2008 na bouřlivém veřejném projednávání
v Podolí starosta slíbil, že
zde vznikne hřiště pro školáky. „Názory byly opravdu
protichůdné a nebylo jednoduché radnici přesvědčit
k tomuto kroku. Ale velmi
si cením skutečnosti, že to,
na čem jsme se s panem
starostou domluvili, bylo
vždy dodrženo. Je to úžasná Nové hřiště
věc v dnešní politice setkat
se s někým, kdo dodrží slovo. Ukazuje
to na politickou kulturu,
kterou oceňuji,“ pochválil
vedení radnice jeden z organizátorů petice Jan Slavík.
Ředitel ZŠ Nedvědovo náměstí Josef Blecha zavzpomínal, jak před dvěma lety
nastoupil do školy právě
v okamžiku, kdy vládly velké diskuze o budoucnosti
prostoru u podolské sokolovny. „Mým jediným přáním bylo, aby měly děti kde
sportovat. Když mi pan staStarosta Pavel Horálek (vpravo) předává symbolický rosta předával 26. listopadu
klíč od sportovního areálu řediteli ZŠ Nedvědovo 2009 u příležitosti 100. výnáměstí Josefu Blechovi za bedlivého dozoru člena ročí naší školy ceduli s vizualizací sportovního areálu
petičního výboru Jana Slavíka.
s tím, že ho letos dostaneme, zeptal jsem se – je to slovo chlapa?
Zastupitelstvo městské části Praha 4
Dnes, když přebírám tento klíč, mohu
původně navrhovalo v novém územním
říci, že chlap své slovo dodržel!“
plánu na místě funkci veřejného vybaveHřiště každý všední den do 15 hodin
ní či bydlení. Proti tomuto záměru se
využívají školáci, poté je k dispozici
formou petice postavilo přes 2500 občaNa místě původního zanedbaného
asfaltového hřiště na národní házenou
vyrostlo moderní multifunkční hřiště na
malý fotbal, basketbal, házenou a další
sporty. „Místní základní škola jako jediná z našich škol neměla vlastní hřiště
a veškeré tělovýchovné aktivity se odehrávaly v malé tělocvičně. I když jsme
původně měli s touto plochou jiný záměr, jsem rád, že dnes mohu tento
krásný sportovní areál slavnostně předat řediteli školy Josefu Blechovi,“ řekl
starosta MČ Praha 4 Pavel Horálek
(ODS).

V Michelské končí rekonstrukce
Téměř o týden dříve skončí generální
rekonstrukce jedné z nejvytíženějších
pražských ulicí, komunikace Michelská.
„Plníme tím slib, který jsme před více
než 3 měsíci občanům dali. Michelská
by měla být plně otevřena 13. října a na
svoji trasu se vrátí v tomto dřívějším termínu i autobusy MHD, neboť v předstihu budou dokončeny i chodníky a tím
přístupy na zastávky MHD,“ říká zástupce starosty Martin Hudec (ODS).
(md)
www.praha4.cz

na basketbal si děti ihned vyzkoušely.
bezplatně veřejnosti a místnímu Sokolu. Sportovní areál má svého správce,
který na vyžádání zapůjčí i sportovní
pomůcky. Radnice zde dále zajistí mobilní toaletu a na dodatečné stavební povolení i pítka pro žíznivé sportovce. (md)
Foto: Zdeněk Kříž
INZERCE

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

VÝPRODEJ VZORKŮ

Sleva 50 %!
Přijďte, máme pro Vás dárky! –>
PO–PÁ: 9.00–18.00 hod.
SO: 9.00–13.00 hod.

TĚŠÍME SE NA VÁS
www.elmatsuper.cz

SC-300200/7
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aktuálně
Zelená karta pomohla
odhalit krádež
Jedné zářijové nedělní noci hlídka strážníků z Prahy 4 dvakrát
potkala v ulicích svého rajonu
tři mladíky s autem. Z prvního
setkání vyšli mládenci čistí,
druhé už bylo pro ně osudové.

Podezřelá trojice skončila na policejní
služebně v Podolí.
Dvě hlídky z Prahy 4 při běžné kontrole našly v neděli ve tři hodiny v noci
v ulici Vltavanů odstavené vozidlo Škoda
Forman. Tři mladíci ve věku od 21 do
27 let se při příjezdu strážníků chovali
dost podezřele. Bylo to už druhé setkání
hlídek a podivné trojice. „Právě tyto mladé muže jsme hodinu po půlnoci kontrolovali v Branické ulici. Ve spolupráci
s policií jsme zjistili, že po nich není
vyhlášené pátrání,“ napsali v hlášení
strážníci.
Při druhém nočním setkání našly
hlídky na zadním sedadle autorádio
a doklady od úplně jiného auta. Mezi
doklady byla i zelená karta povinného
ručení na škodovku. Podle adresy majitele a SPZ jedna z hlídek v ulici Na
Vrstvách našla vykradené auto. „Policie
kontaktovala majitele a ten potvrdil, že
mu kdosi odcizil z auta rádio, bundu,
CD nosiče, dvě automapy a doklady.
Před námi také veškeré věci identifikoval,“ uvedl ředitel MP Praha 4 René
Štýbr.
(AST)

8

Spořilov je obětním beránkem
Městská část Praha 4 nesouhlasí se směrováním všech těžkých nákladních vozidel do ulice Spořilovská po zprovoznění jižní části silničního okruhu kolem Prahy.
„Podporujeme logicky výstavbu a zprovoznění okruhu, ale bohužel to taky
znamená, že Spořilovská je nejzatíženější komunikací v Praze. Bylo by dobré
najít nějaké řešení, než se dobuduje celý
okruh. Uvědomujeme si nebezpečí zvýšeného provozu, proto jsme z rozpočtu
městské části uvolnili finance na protihlukovou stěnu, která se začne stavět na
přelomu září a října a která by měla pomoci spořilovským občanům,“ říká starosta MČ Praha 4 Pavel Horálek (ODS).
Radnice Prahy 4 trvá na přijetí takových
dopravních opatření v souvislosti se
zprovozněním části okruhu, které nezvýší intenzitu silničního provozu náklad-

ních vozidel na stávajících komunikacích, a to zejména na Spořilovské spojce.
„Již v minulosti jsme navrhovali přebudování křižovatky a sjezdu z Jižní spojky
na Spořilovskou (Chodovskou) a současně jsme několikrát navrhovali změnu
křížení Jižní spojky a 5. května. V případě, že by tyto kroky byly realizovány, výrazně by to nyní ulehčovalo situaci,“ dodává zástupce starosty pro dopravu
Martin Hudec (ODS).
Za naprostou prioritu pro celou Prahu
nyní považuje vedení radnice dostavení
úseku pražského okruhu mezi dálnicí
D1 a Běchovicemi (úsek č. 511).
(žp)

Jižní částí okruhu to nesmí skončit!
Sláva kolem otevření jižní části městského okruhu,
která doznívá již několik dnů, nesmí přehlušit problém, který stále visí ve vzduchu. A u nás v Praze 4 je
velmi intenzivní. Totiž, že spokojenost a komfort obyvatel jedné městské části nesmí být vykoupen nepohodlím a zhoršením životních podmínek obyvatel části jiné.
Zúžení Legerovy ulice bylo jasnou
a navíc nepovedenou ukázkou. Kolony
aut stály v ulici dál, ve vyblokovaném
pruhu parkovala auta s mimopražskými
značkami a kolony aut se z Nuselského
mostu přesunuly až do tolik zkoušené
ulice 5. května. Jižní část okruhu jistě
potěšila řidiče užívající Jižní spojku, kamiony zmizely z nájezdu na ní, ale
odnesl to Spořilov, kde se dnes táhnou
kolony namísto Barrandova.
Nechci vracet auta zpět do centra, ale
upozorňuji na nutnost silného tlaku
vedoucího k dokončení severovýchodní
části okruhu. Je dlouhodobě nemyslitel-

né, aby náklaďák z Plzně do Hradce
musel přes Spořilov.
Do třetice pak zmíním projekt stavby
pražského metra. Pro obyvatele z Krče
či Pankráce jistě není zpráva dne, že začalo budování prodloužení trasy A pražského metra. Tou by byla informace
o základním kameni trasy D. Opět netvrdím, že metro do Motola není třeba,
ale minimálně stejně třeba je také do zastávky Nemocnice Krč, protože i tam žijí
Pražané.
RADEK LOHYNSKÝ (ODS),
ZASTUPITEL HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
A MČ PRAHA 4

Chybí vám DVD?

Noví strážci přechodů

Součástí tohoto vydání
Tučňáka je i přibalené DVD
o MČ Praha 4. Pokud jste jej
s časopisem neobdrželi, popřípadě je DVD poškozené, kontaktujte paní Danu Kazdovou
(daniela.kazdova@praha4.cz,
tel.: 261 192 479).
(md)

Díky náborovým akcím MČ Praha 4
a článkům v našem časopise se podařilo
získat další nové strážce přechodů v blízkosti škol. „Ke konci prázdnin jsme
nováčky vyškolili a od 6. září nastoupili
do zkušebního provozu za dohledu
zkušených strážníků,“ říká zástupce
starosty Martin Hudec (ODS). „Projekt
dobrovolných strážců přechodů z řad
občanů má za sebou necelý rok trvání

a velmi se nám osvědčuje.“ To potvrzuje
i ředitel Městské policie Praha 4 René
Štýbr: „Díky strážcům můžeme zajistit
dohled nad větším počtem přechodů
v blízkosti základních škol.“
Strážci pracují zdarma a ve svém volném čase. Městská část Praha 4 jim
zajišťuje oblečení, na zimu obdrží
reflexivní nepromokavé větrovky a zateplené bundy.
(md)
www.praha4.cz
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Představujeme stanice metra D

metro

Seznamujeme vás s dalšími vizualizacemi
budoucích stanic metra trasy D na území
městské části Praha 4 a s jejich stručnou
charakteristikou.

STANICE OLBRACHTOVA – Ražená stanice s jedním vestibulem. Stanice bude plnit funkci dopravní obsluhy okolní
obytné zástavby a přestupu na návazné autobusové linky.

STANICE NÁDRAŽÍ KRČ – Povrchová stanice se dvěma
vestibuly. Bude plně využita možnost přímého kontaktu
se železniční tratí směřující na Vrané nad Vltavou
a Dobříš/Čerčany a do centra Prahy. Půjde o komplexní řešení celého přestupního uzlu (rekonstrukce železniční části přestupního uzlu je závislá na finančních možnostech
Správy železniční dopravní cesty). Význam přestupního
místa poroste s postupným zaváděním intervalové dopravy
na této železniční trati. Do koncepce řešení stanice trasy
D bude zahrnuto i širší okolí.

STANICE NEMOCNICE KRČ – Hloubená nebo ražená stanice
se dvěma vestibuly. Stanice bude orientována k hlavnímu
vstupu do nemocničního areálu Fakultní Thomayerovy
nemocnice s návaznou autobusovou dopravou městského
i příměstského charakteru a do navazujícího sídliště Krč.
Významnou roli zde bude hrát i předpokládaný rozvoj přilehlého území, kde se uvažuje s výstavbou obchodně-společenských a obchodně-administrativních komplexů.

STANICE NOVÉ DVORY – Ražená stanice se dvěma vestibuly.
Stanice bude plnit několik dopravních funkcí. Půjde zejména o dopravní obsluhu rozvíjejícího se sídliště i plánovaného obchodně-administrativního centra a dále o přestupy na
návaznou autobusovou dopravu. Za stanicí Nové Dvory bude založeno větvení trasy metra do směru Modřany. Stanice
je řešena s kolejovým uspořádáním pro obrat vlaků.

(Žluté šipky u všech stanic naznačují jejich vstupy/výstupy. Vzhledem ke stavu přípravy
trasy I. D metra jsou u jednotlivých stanic možné dílčí úpravy polohy stanic a umístění
Vizualizace: Metroprojekt Praha, a. s.
vestibulů.)
www.praha4.cz
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návrh
Přetížená komunikace, kterou denně projedou tisícovky
osobních i nákladních automobilů. Kolony, nervozita,
nehody. Šeď a beton. Tak zná
většina Pražanů i dojíždějících motoristů ulici 5. května. Ale možná už za pár let
nabude přívětivější podobu…

Místo betonového plotu, který rozděluje
oba směry, vznikne zelený pás stromů
a keřů. Parkování po obou stranách
zůstane, zúží se jen jízdní pruhy v každém směru. Ty mají dnes nadstandardní šířku. „Už jen toto opatření by
bylo přínosem pro ulici,“ tvrdí starosta
Pavel Horálek.

Vraťme život
do ulice 5. května!
Druhá varianta je zajímavější, a přesto, že ji je nutno dopracovat, přináší v Praze
nevídaný prvek. „Motoristé vědí, že v určitých hodinách se provoz zahušťuje
buď směrem do Prahy, či ven z města. Každé ráno auta stojí v kolonách směrem
do města, ven z města je provoz minimální. V této variantě se proto počítá s dvěma jízdními pruhy v každém směru a se třetím, střídavým pruhem. Ten by byl
k dispozici právě ve špičkách, řízen inteligentní světelnou signalizací a směr provozu by se střídal podle potřeby,“ vysvětluje starosta, který tento návrh preferuje.
„Je to systém, který dobře funguje v zámoří. Ulice 5. května by se řádně ozelenila a zjednodušilo by se také její přecházení. Do ulice by se tak vrátil život.“
Parkovací místa by byla opět zachována.

ního pruhu v Legerově ulici, jsou
nesystémové a svým způsobem
i sobecké,“ říká starosta.
„Doprava v Praze je úzce propojená a pokud uděláte jedno
Současné vedení radnice městské čásopatření, v jiné části Prahy se
ti Praha 4 pod vedením starosty Pavla
může negativně projevit. SamoHorálka (ODS) má totiž ambiciózní vizi
zřejmě podporujeme dokončení
– ulici 5. května co nejvíce zazelenit
výstavby městského okruhu koa zpříjemnit místním dvěma tisícovkám
lem Prahy, který vyřeší hlavně
obyvatel jejich život. „Doprava v Praze
tranzitní dopravu. Chybí nám
se musí řešit komplexně a sólo pokusy,
Současný stav
slibované metro trasy D. A chybí
jako je například zabrání jednoho jízdulice 5. května.
nám také zvýhodO co se konkrétně jedná? O 1,5kilonění parkování pražských
metrový úsek od Nuselského mostu až
rezidentů, v našem přípo ulici Hvězdovu, což je území, kde
padě ,čtyřkových‘ oproti
jsou bytové domy i střední zdravotní
dojíždějícím motoristům.
škola. Poměrně jednoduchým opatřením
Nesmíme
zapomenout
lze střední pás komunikace zazelenit.
ani na úpravy důležitých
V současné době jsou k dispozici tři
křižovatek.
Například
návrhy, které zpracovala architektonicv územním plánu navrhuká kancelář Ateliér K2. Radnice chce
jeme přebudování křížení
o všech s veřejností diskutovat. „Změna
Jižní spojky s ulicí 5.
profilu ulice by určitě měla zásadní
května na Kačerově a daldopad nejen na lidi, kteří v této ulici
ší. Toto vše jsou finančně
bydlí nebo podnikají, ale zároveň i na
velice náročné projekty.
všechny, kteří komunikací projíždějí. Je
Nejradikálnější řešení. Dva jízdní pruhy v obou smě- Součástí by mohly být
proto potřeba zvážit všechny okolnosti,
rech a uprostřed pěší zóna, což je běžné například projekty menší, které
provést simulaci dopravy a vybrat si
v Paříži. „Tento návrh můžeme rozpracovávat až teh- nám pomohou a zlepší žiz nabízených variant tu nejlepší,“ dodády, kdy bude v provozu kompletní vnější i vnitřní měst- vot ve městě. Jednou
vá starosta. Jednotlivé návrhy jsou
ský okruh a vyřešeno parkování v Praze. Nemá cenu z pozitivních změn by mopopsány u vizualizací.
budovat pěší zónu, v jejíž blízkosti budou v kolonách hla být i naše vize úpravy
čoudit automobily,“ podotýká starosta Pavel Horálek. ulice 5. května.“
(md)
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různé
Krátce

Chodníkový program pokračuje
●

Krátce

■ Rodinné a Montessori centrum 4 medvědi v Podolí
nabízí kompletní „Montessori program“ zahrnující pracovny
pro rodiče s dětmi ve věku již od půl roku. Rodiče dále
mohou využít celodenní školku (děti 2,5–6 let) a dopolední
miniškolku (1,5–3 roky). Každé první úterý v měsíci jsou
bezplatné semináře věnované Montessori pedagogice. Info:
www.4medvedi.cz.
■ Občanské sdružení Pohoda, Roškotova 6, společnost
pro normální život člověka s postižením, zve na Dny otevřených dveří, a to 5. a 6. 10. od 9 do 15 hod. Návštěvníci
si prohlédnou prostory denního stacionáře, terapeutickou
dílničku a zároveň si vyzkouší výrobu mýdel, koupelových
solí a šperků. Info: www.pohoda-help.cz.
■ Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
– Ošetřovatelská poliklinika zve veřejnost na přednášky
„Laická první pomoc“ 19. a 26. října (17–19 hod.)
v Pavilonu A1 – Centrum pro vědu a vzdělávání. Cena
za jednu přednášku je 150 Kč, počet míst je limitovaný.
Přihlášky na tel.: 261 082 464, 605 235 784, e-mail:
tatjana.jezkova@ftn.cz.
■ Sdružení na ochranu zvířat v krajní nouzi pořádá 24. října
12. umísťovací výstavu koček bez domova. Přijďte si od
10 do 17 hod. do Kongresového centra (stanice metra
Vyšehrad) vybrat ze spousty koťátek a koček s veterinárním
osvědčením. Info: www.kocici-utulek.cz.
■ Program Klubu přátel umění (Podolská 31, vždy ve
čtvrtek od 15 hodin): 14. 10. klavírní díla – Vítězslav Novák,
výklad Dr. Gérard Langer, 4. 11. houslový koncert
– Miloslav Ambrož, 25. 11. klavírní skladby – Vítězslav
Novák. Děkujeme za grant MČ Praha 4.
■ Další z řady přednášek „Rady z lékárny“ se uskuteční
v pobočce Městské knihovny Krč, Štúrova 1282, a to
3. 11. od 17 hod. Farmaceutické asistentky z IKEMu
se zaměří na kosmetiku, kterou můžete objevit v lékárně
a poradí se skladbou autolékárničky.
■ Geofyzikální ústav AV ČR, Boční II/1401, Spořilov
pořádá 5. a 6. 11. (9–17 hod.) „Dny otevřených dveří“
plné přednášek, exkurzí i her. Informace – sekretariát, tel.:
267 103 327, nebo gfu@ig.cas.cz, www.ig.cas.cz.
■ Od září je otevřen nový supermarket Albert v Michli,
BB Centrum (budova Filadelfie), Želetavská 1525/1
(mezi ulicemi Želetavská, U Pomníku a U Michelské školy).
Albert je vybaven vlastní pekárnou a obsluhovaným úsekem
s grilovanými specialitami a otevřen každý den od 7 do 20
hodin.
■ Cafe Restaurant YC Cere, Podolské nábřeží – Přístav 1
(zast. Podolská vodárna), srdečně zve na zahájení cyklu
hudebních romantických podvečerů. Ten premiérový s Duem
Eco a s pocitovou kresbou výtvarnice Petry Cibulkové
začne v neděli 17. 10. v 17 hod. Za doprovodu hravých
houslí Evy a Pavly Franců vzniknou přímo před vámi portréty,
karikatury i volné asociace. Vstup volný, informace na tel.:
241 404 012, www.caferestaurantcere.cz.
■ Podzimní dobročinný bazar dětského oblečení, obuvi
a sportovních potřeb se uskuteční v nemocniční kapli
Thomayerovy nemocnice ve dnech 10.–12. 10. Info.: tel.:
603 248 039, 261 083 690, e-mail: dobrovolnici@ftn.

Jak je to s Penny?
Penny Market na Novodvorské je stále
uzavřený z důvodu vleklého úředního
postupu na Magistrátu hl. m. Prahy,
kde se jedná o zřízení věcných břemen
k inženýrským sítím. „Snažím se tomu
z pozice starosty pomoci, jednal jsem jak
s provozovatelem, tak s vlastníkem objektu. Snad se občané otevření brzy dočkají,“ uvedl starosta MČ Praha 4 Pavel
Horálek (ODS).
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Havarijní stav některých chodníků v naší městské části a nedostatek financí magistrátní organizace Technické správy komunikací na jejich opravy přinutil radnici MČ Praha 4 v předloňském
roce ke spuštění „Chodníkového programu“.
Zastupitelstvo městské části Praha 4
každoročně vyčlenilo několik milionů
korun z rozpočtu na nejnutnější opravy,
které probíhají i nyní na podzim. „Letos
jsme občany vyzvali, aby sami určili,
které z chodníků se mají přednostně
opravit. Pokud to lze, opravujeme je
v celé délce, nikoliv jen nejkritičtější
část,“ informuje zástupce starosty
Martin Hudec (ODS, na snímku). Zatím
bylo proinvestováno přes 16 milionů
korun a v opravách se bude i nadále
pokračovat.
Paralelně s „Chodníkovým programem“ běží i druhý projekt, jehož cílem
je upravit co nejvíce přechodů na bez-

bariérové. „Na tomto záměru spolupracujeme s občanským
sdružením Asistence,
které nám pomáhá
vytipovat nejvhodnější místa. Snažíme se
pro vozíčkáře vytvářet komplexní trasy,
ale někdy narážíme na specifické technické podmínky, které nám práci trochu komplikují. Například na křižovatce ulic Petra Rezka a Táborská jsme
museli bezbariérový přechod zřídit asi
o 50 metrů dále, než jsme původně
zamýšleli,“ uzavírá Martin Hudec.
(md)

Praha 4 Bezdrátová
má přes 10 000 uživatelů
Praha 4 Bezdrátová po rozšíření svého pokrytí zaznamenala další nárůst
nových
uživatelů.
A protože tento počet již není zanedbatelné číslo, rozhodl se Martin Plíšek
(TOP 09, na snímku), radní Prahy 4 pro
informatiku, uživatele odměnit. Z databáze bude vybrána osoba, která se registrovala v pořadí jako desetitisící uživatel. Ten bude kontaktován prostřed-

Linka č. 17 posílena
Z důvodu zlepšení komfortu cestování a na základě vyhodnocení přepravních průzkumů došlo od 1. 10. k trvalému posílení tramvajové linky č. 17.
V pracovní dny budou vypravovány
i do vložených spojů dvouvozové soupravy místo jednovozových.
„Vstřícný krok ROPIDu na náš podnět
velice vítáme. Intervaly 4 minuty ve
špičkách, 5 minut ve všední dny dopoledne a 7–8 minut o víkendu ukazují,
že lidé jsou ochotní si na tuto linku
dojít i delší vzdálenost. Linka číslo 17
tak může odlehčit i autobusům MHD
jedoucím ke stanici metra C Kačerov
a následně i metru mezi Kačerovem
a centrem města,“ dodává zástupce
starosty Martin Hudec (ODS).

nictvím údajů uvedených při registraci.
Nepodaří-li se osobu kontaktovat, věcná
cena v podobě mininotebooku bude předána osobě, jež se registrovala po uživateli s číslem 10 000.
Dále bude z databáze náhodně vybráno dalších 10 uživatelů, na které také
čeká drobný dárek. S jubilejním uživatelem vás seznámíme v příštím vydání
časopisu Tučňák, více informací o projektu se dozvíte na www.praha4net.cz.
(md)

Připomenutí
samostatnosti
MČ Praha 4
zve občany
na slavnostní akt
připomenutí
92. výročí založení
naší republiky,
který se uskuteční
26. října ve 12 hodin
na náměstí
Generála Kutlvašra.
www.praha4.cz
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Čestnými občany
i dva manželské páry

událost

Historický sál Nuselské radnice se stal potřetí
dějištěm slavnostní události – udělování čestných občanství městské části Praha 4.
„Je to skutečně teprve potřetí za 101 let existence této radnice, kdy zde převezmou symbolické ocenění osobnosti, které
mohou být vzorem pro budoucí generace,“ uvedl na úvod
slavnostní večera starosta MČ Praha 4 Pavel Horálek (ODS).
„Pokud bych měl přirovnat čestné občany k drahokamům,
je náhrdelník naší městské části úchvatný. Jen nevím, zda to
lidé vědí, že mají tak skvělé sousedy. Nicméně, děkuji vám
za to, jací jste a co jste vytvořili. Jste naším vzorem,“ podotkl
směrem k oceněným starosta.
Čestné občanství získaly vůbec poprvé dva manželské
páry – herecký, Josef Abrhám a Libuše Šafránková (kvůli
pracovnímu vytížení se nemohli dostavit), a vědecký, Ing.
Ludmila Třísková, CSc., a Ing. Pavel Tříska, CSc. Dalšími
oceněnými se stali: přední český matematik prof. RNDr.
Miroslav Fiedler, DrSc., filmová publicistka PhDr. Eva
(md)
Zaoralová a malířka a výtvarnice Emma Srncová.
Foto: Zdeněk Kříž

„Jsem v Praze 4 ráda, je to totiž první místo, kde jsem si
vybudovala ateliér. Dříve jsem pravidelně malovala svoje
obrázky v ložnici,“ prozradila Emma Srncová.
Eva Zaoralová od roku 1994 působí ve
vedení Mezinárodního filmového festivalu
Karlovy Vary jako jeho umělecká ředitelka. Specializuje se
především na francouzský a italský
film, zároveň se věnuje překládání z francouzštiny a italštiny.

Miroslav Fiedler zavedl pojem algebraické souvislosti,
který umožňuje jisté charakteristiky grafů popsat a vyhodnocovat algebraickými metodami. Dnes se proto v algebraické teorii grafů objevují termíny Fiedlerův vektor či
Fiedlerovo uspořádání. „K Praze 4 mám vřelý vztah,
přímo rodinný – moje žena je pravnučkou starosty Nuslí,“
svěřil se.

Závěrečnou tečku za večerem udělala operním recitálem
Martina Kociánová.
www.praha4.cz

Manželé Třískovi, Ludmila a Pavel, jsou dlouholetými zaměstnanci Akademie věd, nejdříve Geofyzikálního ústavu,
poté Ústavu fyziky atmosféry – již 55 let stále na Spořilově.
Oba jsou zakladateli kosmického a ionosferického výzkumu v naší republice a naprosto zásadním způsobem se
podíleli na realizaci družicového programu Magion.
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poděkování

50 medailí
mimořádným osobnostem
Vůbec poprvé v historii MČ Praha 4 byly na
Nuselské radnici uděleny „Ceny městské části
Praha 4“ 50 výrazným osobnostem ve třech
vyhlášených kategoriích.
●

Za projev osobní statečnosti během bojů druhé
světové války válečným veteránům – účastníkům
Pražského povstání a legionářům:

Bayer Jaroslav
Benda Jiří
Holcová Irena
Kotlárik Jozef, PhDr.
Křupalová Jaroslava
Kubát Antonín
Marek Eduard
Mařík Vladimír, JUDr.
Pacina Zdeněk, JUDr.
Perlík Vlastimil
Poskočil Jaroslav, Ing.

Rýpar Vratislav, Ing.
Šára Miroslav
Štern Jan
Tumpach Vladimír, Ing.
Vacatová Wieslava, MUDr.
Venglář Alexandr
Vodička Vladimír
Volková Květoslava, PhDr.
Vrbová Janina
Winter Vladimír

Fotbalový internacionál Karol Dobiáš přebíral ocenění z rukou starosty Pavla Horálka a zástupce starosty Václava
Krištofa (oba ODS).
●

Jedním z oceněných válečných veteránů byl i Miroslav Šára.

Za významná umělecká a kulturní díla, za vědeckou, sportovní a reprezentační činnost a za činnost
pro TJ Sokol byli oceněni:

Bagin Daniel
Brejcha Jiří
Dobiáš Karol
Dobrodinský, Jan Maria, doc. Mgr.
Dvořák František, prof., doc., PhDr.
Dvořák Karel
Hrušínský Jan
Kurzweil Jaroslav, prof., RNDr., DrSc.
Lacina Vladek
Linc Rudolf, MUDr.
Mareš Jiří J., RNDr., CSc.
Neckář Václav
Pachlová Jiřina, Mgr.
Potměšil Jan
Povondra Bohuslav, Ing.
Prchlík Vladimír, Ing.
Saudek Jan
Stašek Čestmír
Svojanovský Oldřich
Šimotová Adriena
Šimůnková Irena
Trunečka Jiří
Vejskal Oldřich, Ing.
Vyčichlo Jiří
Zámostná-Reichová Alena, PhDr.
Zamrazilová Elvíra, Dr.
●

Pro medaili si došel rovněž dlouholetý obyvatel Prahy 4,
zpěvák Václav Neckář.

14

SK Krč Praha
AFK Podolí
fotbalista
sbormistr, dirigent a pedagog
historik umění
SK Praha 4
herec
vědec – matematik
veslování (OH 1972)
lékař – anatom
vědec – fyzik
zpěvák
ředitelka Branického divadla
herec
TJ Sokol Praha-Braník I
TJ Sokol Praha Spořilov-Roztyly
fotograf
sbormistr a pedagog
veslování (OH 1972)
výtvarnice
předsedkyně komise mládeže,
ABC Braník
předseda oddílu
FC Tempo Praha
TJ Sokol Praha-Michle
atletika (OH 1976)
sportovní gymnastika
(OH 1952)
TJ Orion

Za celoživotní činnost pedagogickou a vzdělávací
byly oceněny:

Marková Eva
Ondráčková Jana
Suchánková Helena

ZŠ Filosofská
ZŠ Na Planině
ZŠ Táborská
www.praha4.cz
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INZERCE
SC-301243/1

SC-301238/1
SC-301082/4

SC-301130/1

www.praha4.cz
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senioři
Městská část Praha 4 opět zajistila a finančně podpořila pro
své starší spoluobčany oblíbené aktivity, které jim již v první
polovině roku 2010 udělaly radost a oslovily je.
Jedná se o možnost získat dotovanou
permanentku na cvičení v rehabilitačním centru podolského bazénu a dotovanou plavenku do bazénu v Podolí. Obě
aktivity jsou určeny pro občany starší
60 let s trvalým pobytem na území městské části Praha 4.

Rehabilitační cvičení
Rehabilitační cvičení bude opět probíhat za spolupráce rehabilitačního centra
Plaveckého stadionu Podolí, a to v 5 cvičebních jednotkách, v rozložení každý
týden jedna cvičební lekce, tj. 5 týdnů.
Cvičební hodina představuje 45 min.
vlastního rehabilitačního programu pod
vedením fyzioterapeutů a pod lékařským
dohledem.
Zápis do kurzů se uskuteční přímo
na Plaveckém stadionu v Podolí, Praha 4, Podolská 74, I. patro (vstup vedle
rehabilitace), v těchto termínech:
11. 10. 2010
10.00–13.00 hod.
a 15.00–17.00 hod.
12. 10. 2010
10.00–13.00 hod.
13. 10. 2010
9.00–12.00 hod.
Účastník si při zápisu vybere den
a čas jemu vyhovující z následujícího
rozvrhu cvičebních hodin.
Rozvrh cvičebních hodin
Pondělí 9.00–12.00 13.00–17.00 hod.
Úterý
9.00–13.00 14.00–16.00 hod.
Středa 9.00–12.00 13.00–17.00 hod.
Čtvrtek 9.00–12.00 13.00–17.00 hod.
Pátek
9.00–13.00 hod.
POZOR! Cvičební hodiny nelze v průběhu 5 lekcí měnit!

Podzimní cvičení
a plavání v Podolí
Náhradní termíny cvičení za státní
svátky:
■ 28. 10. nahradí cvičení 25. 11.
■ 17. 11. nahradí cvičení 24. 11.
Vzhledem k tomu, že tato aktivita je
určena pro obyvatele s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 4,
starší 60 let (ročník 1950 a níže), je nutné při nákupu permanentky předložit
platný občanský průkaz, z něhož bude
použito následující:
● jméno a příjmení,
● adresa trvalého bydliště,
● datum narození,
● číslo občanského průkazu.
Na základě těchto údajů bude senior
zaveden do evidence a bude mu vystavena průkazka pro rehabilitační cvičení,
která jej bude opravňovat k využití
5 lekcí LTV, a to na období 5 týdnů
(tj. od 18. 10. do 19. 11) ve zvolených
dnech a časech.
Dále senior při zápisu předloží 150 Kč
jako finanční spoluúčast a Plavecký
stadion Podolí vystaví na tento finanční
obnos příjmový doklad. „Cena jedné
cvičební jednotky je 60 Kč, avšak
senior hradí pouze polovinu (30 Kč)
a druhá polovina je dotována MČ
Praha 4,“ říká Ivana Staňková (ODS, na
snímku), zástupkyně starosty pro oblast
sociální a školství.
Samotné cvičení bude probíhat v klimatizované tělocvičně Plaveckého stadionu Podolí, na adrese Praha 4,
Podolská 74, I. patro. V jedné skupině
je 12 cvičících, aby jim instruktor mohl
věnovat dostatečnou péči a pozornost.
Veškeré cvičební nářadí je k dispozici
v tělocvičně včetně cvičebních podložek.

Cvičební oděv podle
vlastního uvážení,
cvičební obuv –
cvičky, nebo je možno cvičit na boso
(tělocvična je vybavena kobercem).
Vzhledem k možnosti sprchování po
cvičení je nutno mít
vlastní ručník.

Plavenky
Cena běžné vstupenky je 85 Kč.
Senioři, kteří využívají nabídku městské
části Praha 4, hradí jen 15 Kč.
Plavenky jsou distribuovány ve
všech informačních centrech městské
části Praha 4, vyjma IC Kunratice.
Při prvním nákupu plavenek je seniorům vystaven plavecký průkaz. Pro jeho
vystavení je nutno předložit občanský
průkaz. Při následném nákupu plavenek
se každý zájemce musí tímto průkazem
prokázat a nákup je do průkazu zaznamenán označením příslušných kolonek.
Pro usnadnění situace seniorů, pro které je složité pokaždé se dostavit pro
plavenky na informační centrum, může
kdokoli z osob seniorovi blízkých nebo
z okruhu jeho přátel s platným průkazem v ruce pro něj zakoupit měsíčně
nejvíce 2 vstupenky.
Plavenky budou prodávány do vyčerpání jejich počtu a zakoupené se
již nevykupují zpět!
Městská část Praha 4 přeje všem zúčastněným seniorům radost z pohybu
a doufá, že rehabilitační cvičení a plavání přispěje ke zlepšení jejich tělesné kondice a nálady!
(md)

Den otevřených dveří v Domě seniorů
V rámci Týdne sociálních služeb, vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR na dny 4.–10. října, pořádá Ústav sociálních služeb v Praze 4
„Den otevřených dveří“ v Domě seniorů OZ Jílovská 432/11, Praha 4, sídliště Novodvorská a v denním stacionáři „Domovinka“ v Praze 4 – Braníku,
Branická 46/65.
Zařízení je možno navštívit ve středu
6. října mezi 13 až 18 hodinou, kdy vás
provedou vedoucí zaměstnanci a ochotně zodpoví vaše případné dotazy k provozu zařízení i činnosti celého ústavu.
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Informaci o dopravním spojení do uvedených zařízení i další informace o naší
činnosti můžete též získat na stránkách
www.uss4.cz.
Zájemcům se sníženou pohyblivostí,

zejména nuceným k přepravě pomocí
invalidního vozíku, můžeme nabídnout
dopravu naším speciálně upraveným
automobilem.
V tomto případě kontaktujte naše
odpovědné pracovníky na telefonních
číslech: 605 241 560, 603 846 460
nebo 241 433 109.
MILOŠ HÁJEK,

ŘEDITEL

ÚSS

V

PRAZE 4

www.praha4.cz
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senioři

Nechte se výhodně ostříhat!
MČ Praha 4 ve spolupráci s kadeřnickým SOU Praha 8 zajistila pro
své seniory kadeřnické služby za velmi výhodných podmínek.
Již od roku 1963 se v SOU připravují
budoucí kadeřníci a kadeřnice na své
povolání. O jeho úspěšnosti svědčí i fakt,
že mnoho absolventů se stalo kadeřnickými osobnostmi. Za všechny jmenujme
alespoň několik mediálně známých jmen:
Petru Měchurovou, Dádu Kusou, Tomáše
Kotlára, Honzu Hlaváčka či Martina
Loužeckého.
S MČ Praha 4 pojí SOU dlouholetá spolupráce. Například s MŠ v Zápolí, kde se
každoročně pořádá účesová show „Den
s kadeřníkem“. Navíc každý měsíc kadeřničtí učni upravují účesy klientkám
z hodkovičského Diagnostického ústavu.
K odborné přípravě žáci využívají šesti
provozoven, z nichž tři jsou v Praze 4.

A v jedné z nich, U Družstva Ideál, jsou
žáci 2. ročníku celý říjen zapojeni do projektu „ŘÍJEN, MĚSÍC SENIORŮ“. Každý
občan MČ Praha 4, který dovršil 60 let,
má možnost využít kadeřnických služeb
v této provozovně za ještě příznivější ceny
než obvykle. S vystřiženým kuponem,
který je třeba vzít s sebou, zaplatíte pouze cenu spotřebovaného materiálu.
„Věříme, že se nám projekt podaří úspěšně realizovat a odstartuje dlouhodobou
spolupráci naší městské části s touto
aktivní školou,“ podotýká zástupkyně
starosty Ivana Staňková (ODS).
Kontakt: U Družstva Ideál 3/1516,
Praha 4-Pankrác, telefon: 241 413 582.
(pt)
Otevřeno: po–pá 8.00–14.30 hod.

Fotografická soutěž
„Všichni máme rádi fotografie. Navozují vzpomínky, vracejí nás do časů, které již uplynuly,
zachycují momenty, které se neopakují,“ říká
Ivana Staňková (ODS), zástupkyně starosty.
Proto pro vás, kteří si fotografie nejen rádi
prohlížíte, ale i sami fotografujete, vyhlašuje
městská část Praha 4 fotografickou soutěž
na téma „Praha 4 očima našich seniorů“.
Své fotografie zasílejte na adresu: Úřad MČ
Praha 4, odbor školství a kultury, Táborská 350,
140 35 Praha 4, nebo je odevzdejte na kterémkoliv informačním centru MČ Praha 4 s označe-

ním OŠK – fotografická soutěž. Popřípadě je
zasílejte na e-mail: petra.tumova@praha4.cz. Ke
každé fotografii připojte označení se jménem
autora, věkem a adresou. Uzávěrka soutěže je
15. 12. 2010. O vítězích vás budeme informovat
písemně a prostřednictvím měsíčníku Tučňák. Už
nyní se těšíme na výstavu zaslaných fotografií
ve vestibulu KC Spořilov. Nejzdařilejší naleznete
i v některém z dalších vydání tohoto časopisu.
Fotografie z technických důvodů nebudeme
vracet!
(jg)

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY V ŘÍJNU A V LISTOPADU
Název
akce

Den
konání

Místo
konání

13. 10. 2010
od 14.00 hodin

Kulturní centrum
Novodvorská

Výdej
vstupenek

ŘÍJEN
Neseďte doma,
přijďte za námi VIII
– „Chodili jsme
na odpolední čaje...“
Taneční pro
dříve narozené
– taneční kurzy
pro 20 párů

11. 10. 2010

Kupon na kadeřnické služby
pro seniory na měsíc říjen
Pro seniory, kteří dovršili 60 let a mají trvalé
bydliště v MČ Praha 4.

SOU kadeřnické,
U Družstva Ideál 3/1516,
Praha 4
Zaplatíte pouze cenu spotřebovaného materiálu, tam kde není potřeba žádného kadeřnického
materiálu, budete obslouženi zdarma.

Škola žije aneb
vracíme se do školy
V zářijovém čísle časopisu Tučňák
jsme vás informovali o akci „Škola
žije aneb vracíme se do školy“, kdy
se budete moci podívat do základních
škol zřizovaných MČ Praha 4. V následujícím přehledu přinášíme termíny
otevřených dveří na jednotlivých školách (některé již proběhly v září).
Datum

Čas

Ohradní 49
K Sídlišti 840
Jílovská 1100
Mendíků 1
Jeremenkova 1003
Plamínkové 1593/2
Jitřní
Poláčkova 3
Křesomyslova 2
Na Líše 936/16

Adresa školy

4. 10.
5. 10.
6. 10.
7. 10.
8. 10.
8. 10.
11. 10.
11. 10.
12. 10.
12. 10.

Horáčkova 1100
Jižní IV 1750/10
Na Planině 1393/13
Bítovská 1246/1
Jánošíkova 1320
Táborská 421/45

13. 10.
13. 10.
13. 10.
14. 10.
14. 10.
14. 10.

8–16 hod.
8–12 hod.
15–18 hod.
8–19 hod.
8–14 hod.
9–14 hod.
13–17 hod.
15.30–18 hod.
14–17 hod.
10–12 hod.
a 16–17.30 hod.
14–16 hod.
13–16 hod.
8–14 hod.
od 14 hod.
14–17 hod.
9–12 hod.

Tai-ji pod střechou
5. 10, 12. 10.,
26. 10. a 2. 11.
od 14.30 do 16.30 hodin

Kulturní centrum
Novodvorská

proběhl

Letní cvičení Tai-ji zaměřené na
starší generaci se od konce září
přesunulo do sálu KC Novodvorská.

4. 10.–20. 12. 2010
každé pondělí
od 14.00 hodin

Nuselská radnice
– slavnostní sál (č. 301)

proběhl

Přednáška Hasičského
záchranného sboru

4. 11. 2010
od 14.00 hodin

Nuselská radnice
– slavnostní sál (č. 301)

26. 10. 2010

Neseďte doma,
přijďte za námi IX
– svátek „Halloween“

16. 11. 2010
od 14.00 hodin

Kulturní centrum
Novodvorská

4. 11. 2010

„Točte se pardálové“

25. 11. 2010
od 14.00 hodin

Kulturní centrum
Spořilov

11. 11. 2010

Senioři, ale i další zájemci, kteří kurzy
navštěvovali na Pankrácké pláni nebo
v Braníku u Ledáren, mohou ve cvičení
pokračovat vždy v pátek od 9 do 10.30
hodin. „Senioři si cvičení velice oblíbili
a opakovaně radnici žádali, jestli by nemohly kurzy probíhat i na podzim.
Podařilo se nám zajistit prostory na
Novodvorské, takže zájemci mohou
zdarma Tai-ji cvičit až do 10. prosince
pod střechou,“ sdělila zástupkyně starosty pro školství a sociální oblast Ivana
Staňková (ODS). Cvičení pod vedením
lektorky Vlasty Pechové je určeno pro 20
až 50 osob.
(žp)

„Senior akademie“
– preventivněbezpečnostní školení

LISTOPAD

Výdej vstupenek se koná vždy v uvedený den od 8.30 do 10.00 hodin v hale IC
nám. Hrdinů. Pořadatelem všech akcí je městská část Praha 4.
www.praha4.cz
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budoucnost
Nové centrum služeb a komplexní občanské vybavenosti vyroste za několik měsíců
u stanice metra Budějovická. Lidé z okolí a z celé
Prahy najdou v Centru Služeb Budějovická především
špičkové zdravotnické zařízení včetně moderní oční
kliniky a v budoucnu i sídlo
radnice MČ Praha 4.

Vizualizace: CSB

V Centru Služeb Budějovická bude i radnice
Centrum posléze doplní další služby
občanské vybavenosti – pošta, Czech
Point (přestěhovaný z Poláčkovy ulice)
a možná i služebna městské policie.
Součástí zdravotnického zařízení bude
i „Mamma centrum“ zabývající se
problematikou onkologických onemocnění. „Mamma centrum, které bude
umístěno ve zdravotnické části Centra
Služeb Budějovická, navštěvuje ročně
přes 30 tisíc žen,“ připomíná ředitelka

niky a služby občanské vybavenosti.
Součástí poslední etapy bude i stavba
nového parkovacího domu,“ říká Radek
Kliment, předseda představenstva společnosti Medicon, a. s. a jednatel společnosti Budějovická, s. r. o. Celkový rozvojový plán lokality Budějovická bude
podle plánu společnosti Medicon dokončen na přelomu roku 2012 a 2013.
Stěhování úřadu Mč Praha 4 je plánováno v průběhu roku 2011.

Výběr nové radnice trval rok

úseku diagnostiky a rehabilitace MUDr.
Miroslava Skovajsová, PhD.
Jeden z hlavních pavilonů Centra
Služeb Budějovická prošel počátkem
září kolaudací a probíhá v něm stěhování. Jde o moderní část, kam jsou přemisťovány některá pracoviště Polikliniky
Budějovická. Vznikla nová 6-podlažní
budova, zahrnující moderní pracoviště lékařů včetně zákrokového sálu.
Dostupnost a logistiku v objektu zajišťují tři nové kapacitní výtahy. „Nyní se
soustředíme na celkovou rekonstrukci
stávající čelní budovy polikliniky, kde
bude po dokončení sídlo městské části
Praha 4. V dalších částech areálu pak
vzniknou nové prostory pro oční klini*
ku, další zdravotnická pracoviště polikli-
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Soutěžní dialog pro výběr nového sídla
radnice trval rok, nešlo tedy o žádné
ukvapené rozhodnutí. O tom svědčí
i fakt, že Zastupitelstvo MČ Praha 4
rozhodovalo o projektu „Nová radnice“
hned čtyřikrát, poprvé v červnu 2008.
O podmínkách spolurozhodovaly také
komise pro novou radnici, předsedové
klubů ZMČ Praha 4 a finanční výbor. Na
všech těchto jednáních byli tedy přítomni i zástupci dalších politických stran.
V soutěžním dialogu byly nabídnuty
hned 3 formy:
a) nákup nemovitosti
b) pronájem – přičemž doba nájmu
musí činit alespoň 35 let a musí
být umožněno její prodlužování
c) leasing nemovitosti

notila jako ekonomicky nejvýhodnější
nabídku nájmu objektu Medicon, a. s.
Radnice městské části Praha 4 trvala na tom, aby i přes rozsáhlou výstavbu a rekonstrukci budov na
Budějovické zůstala po celou dobu zachována zdravotní péče v poliklinice
a aby se příchodem úřadu nesnížil
počet lékařů a objem zdravotní péče.
Ten se naopak bude podle plánu ještě
zvyšovat. „Byla to naše podmínka, bez
které bychom nepodepsali žádnou
smlouvu,“ říká starosta městské části
Praha 4 Pavel Horálek (ODS). „Do nového sídla radnice na Budějovické se odstěhují nejen celý Úřad MČ Praha 4, ale
i agendy z Jílovské a Michelské. A co se
stane s uvolněnými radničními objekty
v Táborské ulici? Jeden dům má svého
vlastníka, o druhý vedeme soudní spor.
Další objekty, které dříve bývaly bytovkami, chceme vrátit původnímu účelu.
Nyní se zpracovává studie jejich využití,
nicméně naším cílem je, aby zde byly
byty a aby ulice Táborská zase ožila.“
V historická části radnice se budou jako
dosud konat svatby, vítání občánků, zasedání zastupitelstva a kulturní akce.
Zachováno bude rovněž Informační
centrum v Táborské ulici.
(md, jp)

Do výběrového řízení se přihlásilo 5
zájemců, z toho byly 3 nabídky vyhovující. Městská část Praha 4 si navíc nechala 3. června 2009 zpracovat odborné
zhodnocení nabídek americkou firmou
Ernst & Young, která patří mezi světovou špičku v poskytování odborných
poradenských služeb v oblasti auditu,
daňového, transakčního a podnikového
poradenství a řízení rizik. Analýza zhodwww.praha4.cz
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akce/inzerce

Čteme anglicky
V rámci výuky anglického jazyka v ZŠ
Jílovská byl ve třídách s rozšířenou
výukou cizího jazyka v uplynulém
školním roce úspěšně zahájen projekt anglické četby, který pokračuje
i letos.
Do projektu byli zapojeni žáci jazykové
třídy na 2. stupni, kteří začali pod vedením učitelky Petry Kretové navštěvovat
nově zřízenou menší anglickou knihovnu,
ve které je dětem k dispozici kolem 70
vybraných titulů od předních britských
i amerických autorů, upravených do zjednodušené a pro žáky srozumitelné podoby. Cílem této činnosti je především sys-

Letecký den

Největšímu zájmu se těší především příběhy od O. Wilda, Čaroděj ze země Oz
od L. F. Bauma a Robinson Crusoe od D.
Defoea.
tematické rozšiřování slovní zásoby žáků,
rozvoj jejich jazykového citu a také snaha
o jejich bližší seznámení se světově uznávanými autory. Celý projekt vzbudil u žáků nečekaný ohlas. MGR. PETRA KRETOVÁ

4-Volnočasová, o. p. s., ve spolupráci s klubem
zastupitelů ČSSD, uspořádala na Kavčích horách
modelářský „Letecký den“. Diváci bouřlivým potleskem ocenili nejen majestátné lety historických
dvouplošníků, ale i monstrózní rej 13 modelů stíhaček. Děti nejvíce nadchlo „bonbonové“ bombardování, kdy z krásně létajícího modelu orla na zem
pršely bonbony.
Bojové lety vystřídaly ukázky letecké akrobacie,
kdy vystoupil i mladý Jiří Jarolímek z Nuslí, který
uchvátil nejen akrobatickým modelem, ale i velkým
modelem vrtulníku.
JAN KOLDA (ČSSD), ZASTUPITEL MČ PRAHA 4

SC-301125/2
SC-300800/3

SC-300242/7

www.nasepraha4.cz

K vidění byla letadla všech
velikostí i barev.

INZERCE

www.praha4.cz
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ocenění

Dělám víc,
než musím
Dvacet dětí z dvaceti základních škol městské části Praha 4 bylo na Nuselské radnici
MČ Praha 4 slavnostně oceněno pro svůj
talent, píli, diplomacii či sílu rvát se se životem. Přinášíme závěrečné charakteristiky pěti mimořádných žáků a žaček.
(žp)
Dvanáctiletý kandidát ZŠ Táborská
Ondřej Svoboda by
chtěl být vládcem
Říma. Díky lepší diplomacii by si prý
dokázal udržet tak
obrovské impérium.
Jak vidno, mezi
Ondrovy
koníčky
patří hlavně historie.
Vždy si hrál s rytíři.
Začínal u středověku, pak ho zajímal
starověk a v otázkách Říma už mluví
panu učiteli do výuky. Je hloubavý
a rád přichází na
kloub záhadám. Jediné, co ho prý nebaví, je nuda.

Petra navrhla Základní škola Bítovská. Je mu 16 let
a má výborný prospěch. Je prý přirozenou autoritou
v případě všech
školních šarvátek,
a přesto je na cestě
válečníka. Tak se
totiž překládá bojový sport musado,
který je momentálně Petrovou největší
vášní. Bojové umění
je mu ale naprosto
k ničemu při výtvarné výchově, kde je
prý obyčejně naprosto na kolenou.
Nesnáší nespravedlnost a nečestnost.
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Elišce je deset let
a žákovský parlament ZŠ Na Líše ji navrhl na toto ocenění,
protože se v klíčovém
okamžiku dokázala
zachovat duchapřítomně a statečně.
Zachránila tak svému tatínkovi život.
Tím, že nezmatkovala a uprostřed noci
přivolala okamžitě
pomoc, zaručila svému tátovi šance na
přežití. Když má čas,
maluje, tančí a hraje na flétnu. A má
prý ještě jednu vášeň
- moc ráda spí.

ELIŠKA
VRBATOVÁ

KATEŘINA KOMÁRKOVÁ

ONDŘEJ
SVOBODA

Katka, která reprezentuje školu Nedvědovo
náměstí, se už od osmi
let každý den máčí
v bazéně. Naštěstí se
nerozpustila a je z ní
výborná plavkyně. Oblíbeným stylem – prsa –
poráží kdekoho. I závodníky, kteří mají obě
ruce. Katka tohle všechno hravě zvládne jednou rukou. Výsledky
mluví za vše: na paralympiádě v Pekingu 11.
místo a v minulém roce
na mistrovství světa v Rio
de Janeiru čtvrtá. Kromě
toho jezdí ráda na kole,
snowboardu, skatebordu
a lyžuje.

NATÁLIE TOMASOVÁ

PETR
SIEGL

Natálce je 10 let a pro její
statečnost a vytrvalost ji
vybrali žáci ZŠ Jižní. Od 9
let trpí nervovým onemocněním končetin, které jí
způsobovalo velké obtíže
při jakémkoli pohybu.
Nikdy se nevzdala a poctivě absolvovala náročná rehabilitační cvičení. Dnes už
zase běhá, skáče a dokonce začala chodit na kurzy
tance. Jak může, pomáhá
navíc mamince s nemocným bráškou a je jí velkou
oporou. Když se jí prý ale
něco nedaří, dokáže být
pěkně vzteklá.
www.praha4.cz

*TU‰ĹçK-10/2010 30.9.2010 14:12 Str‡nka 21

Jak správně volit?
Volby do Zastupitelstva MČ Praha 4 a do Zastupitelstva hl. m. Prahy proběhnou v pátek 15. 10. od 14 do 22 hod. a v sobotu 16. 10. od 8 do 14 hod.
Volební lístky jsou distribuované do
poštovních schránek. Dojde-li k poškození či ztrátě lístků, může volič ve volební místnosti požádat volební komisi
o jiný hlasovací lístek. Po prokázání totožnosti vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se
neodebere do tohoto prostoru, nebude
mu hlasování umožněno!
V prostoru pro úpravu hlasovacích lístků
je může upravit jedním ze tří uvedených
způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany
pouze jednu volební stranu. Tím je
dán hlas 9 kandidátům této strany
v pořadí dle hlasovacího lístku. Pokud
by byla označena tímto způsobem více
než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.

2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro
kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však 9 kandidátů.
Počet členů zastupitelstva, který má
být v obci (v daném volebním obvodu)
zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud by bylo označeno
tímto způsobem více kandidátů, než je
stanovený počet, byl by takový hlas
neplatný.
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané
v předchozích bodech, kombinovat,
a to tak, že lze označit křížkem jednu
volební stranu a dále v rámečku před
jménem kandidáta další kandidáty,
pro které hlasujete, a to v libovolných
samostatných sloupcích, ve kterých
jsou uvedeny ostatní volební strany.
V tomto případě je dán hlas jednotlivě
označeným kandidátům. Z označené

volby/inzerce
volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika
kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.
Pokud má být voleno např. 9 členů
zastupitelstva a je označena volební
strana s 9 kandidáty a kromě toho 3
kandidáti individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je dáno označené
volební straně 6 hlasů, a to pro kandidáty na prvních šesti místech. Pokud
by byla tímto způsobem označena více
než jedna volební strana nebo více
kandidátů, než je stanovený počet, byl
by takový hlas neplatný.
Po úpravě hlasovacích lístků do Zastupitelstva městské části Praha 4 a do
Zastupitelstva hlavního města Prahy (tento hlasovací lístek je označen na levém
okraji svislým barevným pruhem) vloží
volič oba hlasovací lístky do jedné úřední
obálky a poté ji vloží do volební schránky.
ING. TOMÁŠ SMRČEK A DAGMAR MILITKÁ,
ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND

SC-91403/9
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školství
Projekty městské části Praha 4 podporované
z Operačního programu Životní prostředí
MČ Praha 4 letos úspěšně
ukončila realizaci dvou projektů zateplení podporovaných
z OPŽP: Zateplení Základní
školy Jílovská a Základní školy Poláčkova.

Náklady obou projektů jsou zčásti dotovány z prostředků EU.
Akce:

Kolaudace:

Požadovaná dotace:

Způsobilé výdaje:

Celkové náklady:

Zlepšení tepelnětechnických vlastností
obvodových konstrukcí
budov Základní školy
Poláčkova, Praha 4

13. 9. 2010

15 691 168,– Kč

17 434 630,– Kč

36 877 741,– Kč

Zlepšení tepelnětechnických vlastností
obvodových konstrukcí
budov Základní školy
Jílovská, Praha 4

27. 8. 2010

11 271 606,– Kč

12 524 007,– Kč

23 489 996,– Kč

skými prvky, odvětrání prostoru šaten
v 1. PP a vybudování nových podzemních
horkovodních rozvodů do objektů Rabasova a Fillova.
K oběma akcím realizovaným z prostředků OPŽP budou po dobu jednoho
roku vedeny průběžné monitorovací
zprávy a po roce dojde k závěrečnému vyhodnocení akce.
ING. ANNA MEDKOVÁ,
ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

U ZŠ Jílovská došlo k zateplení obvodových stěn, střešního pláště a provedení
nové střešní krytiny, osazení novými
klempířskými prvky. U ZŠ Poláčkova bylo
provedeno zateplení obvodových stěn,
provedení nové střešní skladby, zateplení
podkrovních prostorů, výměny nevyhovujících výplní, osazení novými klempíř-

GYMNÁZIUM
ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ,
OHRADNÍ 55,
PRAHA 4-MICHLE,
nejstarší gymnázium
na území
této městské části,
zve bývalé studenty,
pamětníky
a všechny přátele na

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ,
které se bude konat
u příležitosti

120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
GYMNÁZIA MINERVA
v Národním domě
na Vinohradech
dne 20. 10. 2010 od 17.00 hod.
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700 plyšáků do Kosova
ZŠ Filosofská se v obou svých budovách (v ul. Filosofská i Jitřní) zapojila
do projektu České rady dětí a mládeže, která ve spolupráci se sdružením
dětí Duha pořádala sbírku plyšových hraček pro děti z Kosova.
„Při vyhlášení této akce jsme ani nedoufali, že by se tolik plyšáků sešlo.
Jsme opravdu mile překvapeni tím, že
děti ochotně přinesly své hračky a dávají je k dispozici jiným,“ uvedl David
Gajdošík, organizátor celé akce na naší
škole.
Dohromady bylo ústředí Duhy odevzdáno bezmála 700 plyšáků. Do Kosova
hračky odveze a do jednotlivých škol
bude distribuovat Armáda ČR.
TEREZA ČERVENCOVÁ

Před odvozem plyšáků si s nimi ještě
pohráli prvňáčci. Pak už následovalo
důkladné balení a transport.

M á t e d o m a p ř e d š ko l á k a ?
Nabízíme vám pro něj celoroční „školičku nanečisto“ – ŠKOLIČKU BERUŠKY
AGÁTY na ZŠ Ohradní, Michle. Nejde jen o lákadlo, ale o osvědčenou pravidelnou přípravu na školu za velkého ohlasu rodičů i budoucích prvňáčků. Více
informací najdete na www.zs-ohradni.cz.
MGR. EVA SMAŽÍKOVÁ (ZÁSTUPKYNĚ PRO 1. ST.)
www.praha4.cz
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5 nových sportovních center školství/inzerce
Bezplatné sportovní vyžití dětí spojené s plným využitím tělocvičen
a sportovišť na základních školách Prahy 4 – přesně to zahrnuje
unikátní projekt „Sportovní centra Prahy 4“, který městská část
v říjnu zahájí. Žáci 1. až 5. tříd mohou zdarma dvakrát týdně v odpoledních hodinách navštěvovat sportovní kroužky zaměřené na basketbal a florbal.
„Prozatím je pět center v ZŠ Plamínkové, Poláčkova, U Krčského lesa,
Jitřní a Jižní a do nich se děti budou svážet ze spádových oblastí. Městská část zafinancuje i doprovod z jiné školy na základnu a zpět. Jde o pilotní projekt, který
jsme připraveni v případě zájmu rozšiřovat,“ upřesňuje model sportovních center
starosta MČ Praha 4 Pavel Horálek (ODS).
„Předně jsme se rozhodli zaměřit na florbal a basketbal, protože jsou to týmové
sporty, podporují koordinaci pohybů a fyzickou kondici. Kluci a holky z nižších
ročníků jsou na tom výkonnostně srovnatelně, takže mohou vytvořit i smíšená
družstva,“ doplňuje první muž radnice.
Do programu bude zapojeno až 20

V rámci akce BESIP (Bezpečnost silničního provozu) se v září
uskutečnil „Den Prahy 4“ v areálu ZŠ Filosofská v Braníku.
Naposledy se stejná akce konala v květnu letošního roku v ZŠ
Kavčí hory.

Ilustrační foto: archiv
základních škol, USK Praha a Florbal
Chodov. Školy zřizované městskou částí
poskytnou prostory a sportovní kluby zase trenéry. Předpokládá se také, že kluby
budou z těchto center vybírat a oslovovat
talenty pro své oddíly. „Do rekonstrukcí

Den Prahy 4
Během dne se postupně vystřídaly
děti ze ZŠ Na Planině, Jeremenkova,
Jílovská a Filosofská na sedmi stanovištích: písemné testy BESIP, cyklojízdy
na dopravním hřišti, první pomoc s resuscitační figurínou, prokázání znalosti
dopravních značek, překážková dráha,
znalost kola – určení nedostatků ve
výbavě a vyzkoušení motocyklového trenažéru.
V odpoledním čase se akce účastnily
děti i z jiných škol za doprovodu rodičů, děti ze školních družin a další zájemci. Městská část Praha 4 považuje
akce BESIP pro děti za velmi potřebné. Podrobnější informace najdete na:
(jk)
www.besipteampraha.cz.

našich škol a sportovišť jsme investovali
ohromné částky a navíc chceme aktivně
podporovat sport v naší městské části.
Proto přicházíme i s tímto modelem, který
je běžný například ve Velké Británii nebo
v USA. Škola nemá být chápána jenom jako vzdělávací centrum, ale jako komunikační místo, kde se lidé setkávají i po vyučování a které je využíváno i pro mimoškolní činnost,“ dodává starosta Prahy 4
Pavel Horálek. Více informací získáte na
www.4-volnocasova.cz. Upozornění: počet
(žp)
míst je omezen!

Zoubky
jako perličky
Nácvik čištění zoubků formou
pohádky absolvují děti ze všech
29 mateřských škol zřizovaných
MČ Praha 4. Touto zábavnou cestou bude od září do konce roku
průběžně proškoleno téměř
3400 dětí.
Výuku budou provádět studenti stomatologie 1. lékařské fakulty UK. „Naučit
děti v předškolním věku správně pečovat
o zoubky je v současné době velice důležité, protože už nejsou povinné školní
prohlídky u zubaře a někteří rodiče je
zanedbávají. Navíc jen málokdo ví, že
technika čištění zubů je u dětí odlišná
od techniky pro dospělé,“ vysvětluje prospěšnost projektu zástupkyně starosty
pro školství a sociální oblast Ivana
(žp)
Staňková (ODS).
Po proškolení si děti domů odnesou za odměnu zubní kartáček, omalovánky s tematikou
prevence zubního kazu, informační leták pro rodiče a dřevěnou
zvířecí krabičku na vypadlé mléčné zoubky.

INZERCE

Do Kunratického lesa za poznáním a lesními bytostmi
vyrazily děti z MŠ Tajovského. Akci pro mateřské školy
MČ Praha 4, která je pod záštitou zástupce starosty
Václava Krištofa (ODS, na snímku), připravily Lesy hl. m.
Prahy, Středisko ekologické výchovy.
www.praha4.cz
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děti
Volná místa v MŠ
Mateřská škola sv. Augustina v Krči
nabízí ještě 4 volná místa dětem ve věku od 3 do 6 let. Je otevřena dětem rodičů, kteří preferují školu s křesťanskou pedagogikou. Rodinný charakter
školky zaručuje osobní a individuální
přístup ke každému dítěti. Tím se nabízí i možnost přijímat děti se specifickými potřebami. Zaměření školky: jazyky – španělština a angličtina.
Školné za celodenní program, 5 dní
v týdnu: 7000 Kč/měsíc, sleva ze školného je možná na základě osobního jednání a podle individuální finanční situace rodiny! Více informací
na: skolka@skolasvatehoaugustina.cz
nebo www.skolasvatehoaugustina.cz.

Program
TLD
Zvoneček
2. 10.
9. 10.
16. 10.
16. 10.
23. 10.
30. 10.

Příběh z džungle
Kašpárek letí do pohádky
Perníková chaloupka
Kabaret (představení pro dospělé)
Proč to mají vlci těžké?
Zvířátka a loupežníci Petrovští

Začátky dětských představení v Kulturním
centru Novodvorská ve 14.00 a 15.30 hod.,
Kabaret od 19 hod. Více informací získáte na:
www.zvonecek.info.

Vítání našich občánků
Naše nové spoluobčany přivítali zástupce starosty městské
části Praha 4 Martin Hudec a členka Zastupitelstva MČ Praha 4
Alice Smetánková (oba ODS). Poděkování patří Střední odborné
škole služeb a MŠ Trojlístek-Bezová za příjemné vystoupení dětí.
Vítání ve čtvrtek 2. září
2010: Karolína Křížová, Zuzana Satoriová, Karolína Vlnová, Kryštof Dobeš, Anna
Soukupová, Vít Šindelář, Sofie
Keblová, Aneta Šašková, Stela
Honzourová, Tereza Popová,
Karolína Břízová, Tereza Cihelková, Edina Daňková, Berenika Drábková, Anežka
Fichtlová, Anna Halašová,
Tereza Křížová, Daniel a Lukáš
Kunstovi, Martin Švarc, Lukáš
Hromádka, Filip Heřmánek,
Julie Horáčková, Tomáš Hovorka, Ella
Hrdličková, Anna Hrstková, Alissa
Hynková, Štěpán Chmelař, Alex Ježdík
a Tomáš Kadeřábek.
Vítání v úterý 14. září 2010: Antonín Andr, Judita Barcalová, Berenika Mayerová, Martin Mecera, David
Mikulecký, Viktor Moravec, Johana
Mrkvičková, Kateřina Niklová, Kristián
Poupě, Lenka Pravdová, Filip Ráž, Nelly
Rehová, Martin Richter, Luisa Ročková,
Emily Skokanová, Dominik Smíšek,
Adam Šašek, Hana Štěpánková, Lukáš
Veverka, Magdaléna Voňavková, Vojtěch
Vrána, Jakub Zouhar a Barbora
Zvolská.

Vítání v úterý 21. září 2010: Anna
Čechová, Marek Černohorský, Martin Čuka, Eliška Dědečková, Monika
Hegerová, Lucie Hnátková, Richard
Hodan, David Hradil, Nelly Chýlková,
Lucie Ihringová, Ester Jarolímová,
Matyas Karger, David Klouda, Klára
Kohoutková, Natálie Kottková, Barbora
Kroftová, Kristýna Kunešová, Berenika
Kürstenová, Tomáš Lundák, Adéla
Marcinová, Miroslav Melichar, Magdaléna Mikynová, Dominika Nováková
a Ema Ondroušková.
LUCIE ŘEŘÁBKOVÁ,
ODDĚLENÍ

PR

A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

Dětský
podzimní bazar

Program
MC Rybička

Zveme vás na tradiční podzimní bazar,
který se koná ve dnech 20. až 22. října
v Rodinném a Montessori centru 4 medvědi v Podolí. Nakoupit i prodat zde
můžete dětské podzimní a zimní oblečení, vybavení, potřeby a hračky. Příjem
zboží do prodeje: středa 20. října od
9.30 do18.30 hod., prodej bude probíhat ve čtvrtek 21. a v pátek 22. října od
9 do 17 hodin.
Výdej peněz a neprodaného zboží:
pondělí 25. října od 12 do 17.30 hod.
Pro prodávající je stanoven limit 25 ks
na osobu, prodej zboží větších rozměrů
(např. kočárky apod.) konzultujte předem přes e-mail: info@elaaga.cz.
Využít můžete i novou inzertní nástěnku umístěnou v našem centru.
Informace na www.4medvedi.cz.
(me)

■ Od 5. do 12. 10. 2010 (18.00–19.30)

34

– Dotovaný kurz „Práce na PC“ (pokročilá úroveň MS Office 2003 – Word,
Excel, Power Point), cena kurzu 750 Kč.
■ 8. 10. (10.00–12.00) – Oslava k 1.
mezinárodnímu dni mateřských center – soutěže o ceny a skvělá zábava
(vstupné 50 Kč). Oficiální kolaudace nového hřišťátka pro nejmenší!
■ 16. a 23. 10. a 13. 11. (9.00–17.00)
– Dotovaný kurz „Efektivního rodičovství“. Cena pro jednotlivce 600 Kč, pro
pár 900 Kč
■ 22. 10. (9.30–12.00 a 15.30–17.30)
a 23. 10. (10.00–12.00) – Podzimní
bazárek dětského oblečení, obuvi, hraček a doplňků. Příjem oblečení úterý
až čtvrtek 19.–21. 10. (10.00–12.00).
Informace na www.mcrybicka.com. (le)
www.praha4.cz
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soutěž

Zvolili jste
nejlepší provozovny Prahy 4
Pod záštitou starosty MČ Praha 4 Pavla Horálka byla
v letošním roce poprvé vyhlášena soutěž o „Provozovnu
městské části Praha 4“. Občané naší městské části
sami svými hlasy rozhodli o svých nejoblíbenějších
provozovnách, kam rádi chodí za službami či kvalitními
výrobky.
Po sečtení všech hlasů se na začátku
září sešlo 15 „medailistů“ v historickém
sále Nuselské radnice, aby z rukou
starosty Pavla Horálka (ODS) převzali
ocenění v pěti soutěžních kategoriích
(potravinářské
a nepotravinářské zboží, cukrárny, restaurace a služby). „Již
od roku 2007,
kdy jsem byl zvolen starostou, se
snažíme v rámci
našich pravomocí pomáhat podnikatelům a živnostníkům. ZaProvozovatel cukrár- sadili jsme se
ny Cappucino Cafe o to, aby byla
Luboš Schafferhans. funkční a otevřená
radnice,
máme jeden z nejlepších pražských živnostenských úřadů, za který sklízíme ocenění, zřídili jsme nejvíce informačních
center v naší metropoli, ve kterých probíhají nutné úřední úkony v řádech několika minut,“ uvedl na úvod podvečera
starosta. „S čím můžeme podnikatelům
ještě pomoci, je jejich zviditelnění a to
byl impuls této soutěže. Doufám, že jsme
tímto položili základy ankety, která bude
probíhat každý rok.“

Zastupitel a předseda Grantové komise
a komise pro podporu podnikání Pavel
Caldr (ODS) poté přítomné informoval, že
od 1. ledna 2011 se
mění právní předpisy, Mgr. Josef Raiskup, majitel prodejny Holiday, přezal ocekteré upravují místní nění z rukou starosty Pavla Horálka a zastupitele Pavla
poplatky za užívání Caldra (oba ODS).
veřejného prostranství.
Tato legislativní změna neumožní správVýsledky soutěže
ci poplatku vyhovět žadatelům o jeho
snížení.
„Provozovna MČ Praha 4“
„Od letošního dubna jsme snížili podSlužby
nikatelům (plátcům) stávající poplatky.
I. místo: PRODEJNA A OPRAVNA KOL,
Od ledna 2011
U Plynárny 770/8
je zlevníme ještě
II.
místo:
OPRAVNA
OBUVI, Hlavní 2459/108
o 50 %, abychom
III. místo: STUDIO PERFEKT BODY,
vyšli podnikateNa Hřebenech II 1718/10
lům v jejich podnikání
vstříc
P o t ra v i n á ř s k é z b o ž í
a zmírnili dopad
I. místo: PRODEJNA HOLIDAY,
budoucí právní
5. května 1045/28
úpravy,“ sdělil
II. místo: PEKAŘSTVÍ,
sálu potěšující
Na Chodovci 2899/20
zprávu. Jedná
III. místo: ŘEZNICTVÍ, Nuselská 142/9
se o poplatky
N e p o t ra v i n á ř s k é z b o ž í
za užívání veřejného prostranI. místo: PAPÍRNICTVÍ JÁJA,
Jednatel společnosti ství, primárně za
Nad Hájem 413/4
Petr Klaus, která restaurační zaII. místo: ŽELEZÁŘSTVÍ
provozuje restaura- hrádky a prodej
A DOMÁCÍ POTŘEBY ROUSEK,
zboží.
ce Potrefená husa.
(md)
nám. Bratří Synků 473/9
III. místo: ŠVADLENKA, Nuselská 698/58

C u k rá r n y
I. místo:

Majitelka papírnictví JáJa Jarmila
Víchová.
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Bývalý cyklokrosový reprezentant Miloslav Kvasnička, provozovatel
obchodu
s koly a s prádlem pro sportovce.

CAPUCCINO CAFÉ,
Severovýchodní II 553/2
II. místo: TRIOMPLE EXPRES,
Žateckých 1078/24
III. místo: LUJA, Nuselská 124/29

R e s t a u ra c e
I. místo:

POTREFENÁ HUSA,
Na Pankráci 1724/129
II. místo: EUREKA, Roztylské náměstí 619/14
III. místo: LUCKY LUCIANO,
nám. Generála Kultvašra 590/6

Foto: Zdeněk Kříž
www.praha4.cz
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Popelníky se osvědčily
175 popelníků rozmístěných po celém území MČ slouží kuřákům k tomu, aby dodržovali na veřejných prostranstvích pořádek a neodhazovali nedopalky na zem.
„Popelníky jsou součástí programu
,Čistá Praha 4‘. Umisťujeme je na zastávkách, v parcích či v mikroparcích. Už první týdny ukázaly, že kuřáci se je skutečně

naučili využívat, rozdíl v čistotě například
na zastávkách před a po instalaci popelníků je opravdu markantní,“ říká zástupce
starosty MČ Praha 4 pro životní prostředí

různé/inzerce
Václav Krištof (ODS). MČ Praha 4 chce
počet popelníků navyšovat až do června
2011, kdy by jich mělo být 400.
Vysypávání bude probíhat 1x za dva
týdny či podle potřeby na některých místech častěji a zajišťovat jej bude městská
část.
(žp)

INZERCE

SC-100130/23

Hřiště pokřtěno fotbalem
Na hřišti na
Dobešce se uskutečnil fotbalový
miniturnaj místních celků a výběru MČ Praha 4,
který nakonec
šťastně zvítězil.
„Především ale
vyhrál sport,“ konstatoval starosta
MČ Praha 4 Pavel
Horálek (ODS), který připomněl účel setkání.
„Přibližně před rokem mě místní občanské sdružení
požádalo, zda by zdejší hojně využívané hřiště nemohlo být zrekonstruováno a písčitý povrch vyměněn
za umělou trávu. Můj návrh zastupitelstvo podpořilo
a hřiště prošlo proměnou. Kvalitu povrchu jsme si
dnes na vlastní nohy vyzkoušeli, je super,“ dodává
Foto: Zdeněk Kříž
starosta.

SC-301335/1

www.praha4.cz
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pel-mel

V jeslích bylo veselo

Den otevřených dveří v Jeslích
Kotorská „Brány otevřené dětem“ přinesl kromě prezentace rodinných a mateřských
center Prahy 4 i zábavu pro
děti.

Děti se opravdu skvěle bavily nejen u divadla, ale i s kouzelníkem a s bublinovým žonglérem.

Ředitel Zdravotnického zařízení MČ Praha 4 a zastupitel
Jan Schneider a starosta Pavel Horálek (oba ODS) seznámili především přítomné maminky s nabídkou služeb, které
městská část financuje či je podporuje.
Slavnostní otevření jeslí po rekonstrukci, kdy
došlo k rozšíření kapacity o 10 míst a úpravám
budovy jeslí, nebylo jedinou prezentovanou
novinkou. „Od září jsme spustili novou službu,
kdy nabízíme rodičům hlídání dětí v jejich domácím
prostředí,“ připomenul zastupitel a ředitel ZZ MČ
Praha 4 Jan Schneider
(ODS). „Díky finanční podpoře
Evropské unie, bez které bychom projekt nemohli realizovat,
nabízíme rodičům, kteří službu využijí, prvních pět hodin hlídání v domácím prostředí zdarma,“ dodává. Informace
o „Domácím hlídání“ zájemci získají u koordinátorky projektu

Teprve druhý hospic na území Prahy si
můžete prohlédnout 8. října (14–18 hod.)
v rámci Dne otevřených dveří. Hospic Spořilov
najdete v ulici Malovická. „Jde o unikátní projekt, je to poprvé, kdy je investorem hospicového zařízení městská část,“ uvedl starosta MČ
Praha 4 Pavel Horálek (ODS). Na jeho popud
také proběhlo benefiční představení „Zahraj to
znovu, Same“ v Divadla Na Jezerce, kdy diváci
přispěli koupí vstupenek na dobrou věc – získané finance budou použity na dovybavení
hospice.
„Hospic bude na 30 lůžkách především zajišťovat odbornou péči nevyléčitelně nemocným
pacientům. Provoz plánujeme zahájit v listopa(md)
du,“ uzavírá starosta.
Foto: Zdeněk Kříž
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Dany Rosůlkové na e-mailu: koordinatorka@zzpraha4.cz, nebo na telefonu: 725 409 695. Informace o všech poskytovaných
službách získají rodiče na nových internetových stránkách
www.zzpraha4.cz, kde se mohou nově i zaregistrovat. Výhodou
registrace je možnost on-line rezervace termínu na domácí
hlídání v rezervačním systému a možnost provádět odhlášky
obědů dětem, které navštěvují jesle.
Jako každý rok byl připraven i letos na Den otevřených jeslí
bohatý program pro děti. Velký úspěch u dětí měla bublinková
show, Hanka Šikulka se svou diskotékou a tvarováním nafukovacích balonků i pohádkové divadlo. Děti si mohly nechat od profesionálky namalovat na obličej masku, nebo se nechat vyfotit v bublinách a fotografii si
odnést na památku domů. Krásný slunný den všem
návštěvníkům navíc osladila podávaná krupicová
kaše, které se tentokrát snědlo rekordních 21 litrů!
(md)

Prohlédněte si
nový hospic
www.praha4.cz
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SC-300279/6

inzerce
www.ceskydomov.cz

SC-300504/2

SC-301286/1

Vážení spoluobčané městské části Praha 4,
pražští komunisté pracovali, pracují a chtějí
s Vaší podporou pracovat dále ve prospěch
Pražanů i návštěvníků hlavního města České
republiky. Ve volbách do Zastupitelstva hlavní ho města Prahy, volební obvod č. III (MČ Praha
4 a 12) se ucházejí o Vaše hlasy nabídkou
kvalitních a zkušených kandidátů a volebním
programem, jehož hlavní priority jsou:

Přední kandidáti KSČM v jednotlivých volebních obvodech
do Zastupitelstva městské části Praha 4
Vážení občané městské části Praha 4,
v minulém vydání Tučňáku jsem Vás seznámili s našim volebním
programem. Dovolte, abychom Vás nyní seznámili s našimi předními kandidáty:

● Boj proti korupci, výběrová řízení pod kontrolou zastupitelstva, posílení

Volební obvod číslo 1:

● Kvalitní zdravotní péče bez poplatků, síť poliklinik s pohotovostní

veřejné kontroly
● Bydlení je základním lidským právem a musí být dostupné všem
● Dostatek míst v domovech pro seniory a domech s pečovatelskou

službou

Volební obvod číslo 3:
Volební obvod číslo 4:
Volební obvod číslo 5:

službou
● Práce pro všechny – absolventy škol, zdravotně postižené, ženy nad

5O a muže nad 55 let, ženy po mateřské dovolené
● Obnovení sítě jeslí, rozšíření kapacity mateřských škol, podpora

učňovskému školství, žádné školné
● Bezpečnost pro obyvatele a návštěvníky města, žádné herny a kasina
● Řešení hromadné a individuální dopravy s ohledem na potřeby občanů

a ochranu životního prostředí
● Kultura a sport pro všechny

Dejte svůj hlas 15.–16. října 2010 kandidátům KSČM do
Zastupitelstva městské části Praha 4 k uskutečnění navrhovaného volebního programu a tím i částečnému zmírnění dopadů
„reforem“, které vyhlásily pravicové strany.

S LIDMI PRO PRAHU – PRAHU PRO LIDI
DEJTE SVŮJ HLAS KANDIDÁTŮM KSČM,
NEZKLAMOU VÁS!

Karel Skoupil, předseda Místního výboru KSČM Praha 4
předseda klubu zastupitelů KSČM při Zastupitelstvu MČ Praha 4

Mgr. Marta Semelová, poslankyně PS PČR
vedoucí kandidátka KSČM ve volebním obvodu č. III pro volby do ZHMP

www.praha4.cz

SC-301336/1

Volební obvod číslo 2:

Alena Kovalová
Karel Lejčko
Antonín Hošek
Jiří Kuchynka
Karel Skoupil
Ivan Douda
Jaroslav Tesarčík
Miroslav Veselka
Jiří Šelder
Danuta Šestáková
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různé

Na Jezerce připravují

„Večer tříkrálový“
Poprvé se na jevišti Divadla Na Jezerce
objeví komedie Williama Shakespeara
„Večer tříkrálový“, zábavná hra plná
hudby a lásky. Pod komediálním povrchem zároveň skrývá touhu i smutek,
které známe v 21. století stejně dobře
jako lidé v době, kdy byla hra napsána.

Režie se ujal Jan Hrušínský, který
v minulosti v této komedii několikrát
účinkoval (1981 Ondřej Třasořitka,
1996 Malvolio). V hlavních rolích uvidíte
Barboru Kodetovou, Radka Holuba,
Miluši Šplechtovou, Hanu Marouškovou, Zdeňka Maryšku, Zdeňka Hrušku,
Lukáše Langmajera, Michala Slaného
a řadu dalších. Zkoušet se začalo 2. září, premiéra bude v úterý 26. října.
„Komedie o zavržených a odmítaných
láskách by měla působit svižně a lehce,“

Den pro zdraví
Vyšší odborná škola zdravotnická
a Střední zdravotnická škola vás
srdečně zve na 18. „DEN PRO ZDRAVÍ“.
Bohatá nabídka akcí – přednášky, ukázky, měření krevního tlaku, cholesterolu
a hladiny glykémie, zábavné a poučné
programy pro děti a další.

Datum:
Čas:
Místo konání:

5. 10. 2010
9.30–14.00 hodin
budova škol
VOŠZ a SZŠ,
5. května 51,
Praha 4
Akce je určena pro: MŠ, ZŠ,
výchovná zařízení,
SŠ, VŠ a veřejnost
Více informací na:
www.zdravotnickaskola5kvetna.cz (jm)
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říká ředitel Divadla Na Jezerce Jan
Hrušínský. „Mým cílem je skloubit
humor a smutek, které hra obsahuje
a dělá z ní jednu z nejkrásnějších
Shakespearových komedií.“
Radek Holub, který na Jezerce exceluje v titulní roli Charleyovy tety, dále
v Mandragoře, v Ženitbě nebo v Petrolejových lampách, vás v roli správce
Malvolia opět přesvědčí o hloubce svého
komediálního talentu.
„Tahle komedie má cosi z Čechova,“

Potřebujete
zhubnout?
Kanoistický klub
AC Sparta Praha,
U Ledáren 80,
otevírá nové sportovní
K2 Hiking centrum.
To ocení zejména ti, kteří chtějí zhubnout, nebo si potřebují upevnit či zdokonalit postavu.
K2 Hiking začíná činnost Dnem
otevřených dveří 9. a 10. října od 10.00
do 18.00 hodin (bezplatný vstup).
Zájemci si za účasti odborných instruktorů vyzkouší na 11 strojích svoji zdatnost. Podrobné informace najdete na:
www.K2Hiking–AC Sparta Praha.cz.
(kk)

říká překladatel Martin Hilský. „Pod
komediálním povrchem je zřetelný smutek, je to komedie lomená, se spodním
tahem ironie. Večer tříkrálový je večerem
záměn, bloudění, bolesti a téměř tragikomických nedorozumění. A právě proto
je to jedna z nejkrásnějších komedií
vůbec.“
Premiéra v Divadle Na Jezerce 26.
října 2010, více informací najdete na
www.divadlonajezerce.cz.
(pr)

Přijďte si
pro radu
k odborníkům
Zdravotně-sociální oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice pořádá
pro veřejnost kurz „Sociální řešení
u pacientů s poruchou kognitivních
funkcí“ dne 18. října v 15 hod. v CVV
FTN, pavilon A1, 1. patro. Akce je
pořádána díky dotaci MZ ČR.

PROGRAM:
● Sociální péče ve FTN
Šlenkrtová Helena, Nováková Anděla
● Hledání vhodného sociálního řešení
u pacienta s demencí
● Pomoc pečující rodině
Peroutková Jitka
● Praktická práce na PC
(št)
www.praha4.cz
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INZERCE
SC-300775/3

REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR S VYUŽITÍM OZE V BUDOVÁCH AREÁLU NOVÝ PORG
V termínu od 27. března do 29. srpna 2010 proběhla realizaci projektu v rámci
„Evropského fondu pro regionální rozvoj“ (ERDF), Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, pod názvem „Realizace energetických úspor s využitím
OZR v budovách areálu Nový PORG“. Během této realizace došlo k zateplení 6 budov
školy a instalaci 2 tepelných čerpadel vzduch–voda a jejich integrace do topného
systému školy. Díky projektu tak dojde ke snížení spotřeby energie o 50%. Projekt je
realizován v rámci OPPK – prioritní osa 2. Životní prostředí, oblast podpory 2.2 Úsporné
a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů. Zdroj a více informací na
http://www.strukturalni-fondy.cz nebo http:// www.oppk.cz.

„Praha a EU investuje
do vaší budoucnosti“

SC-301260/1

Nový PORG
gymnázium a základní škola
Pod Krčským lesem 1300/25
(Jánošíkova 1300), Praha 4

SC-300632/3

SC-301232/1

www.praha4.cz
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kultura

KOMORNÍ
FIDLOVAČKA
Boleslavova 13, 140 00Praha 4

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

1. pá
2. so
3. ne
5. út
6. st
7. čt
8. pá

19.30
19.30
15.00
19.30
19.30
19.30
19.30

9. so
11. po
12. út
13. st
14. čt
15. pá
16. so

15.00
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
15.00

17. ne 19.30
18. po 19.30
19. út 19.30

20. st 19.30
22. pá 10.30
19.30
23. so 15.00
24. ne 15.00
25. po 19.30

26. út
27. st
28. čt
29. pá
30. so

19.30
19.30
15.00
19.30
15.00

BLBOUN
STVOŘENÍ SVĚTA A JINÉ
LUCERNA
HVĚZDY NA VRBĚ
V KORZETU PRO TETU
ŠUMAŘ NA STŘEŠE
JEN ŽÁDNÝ SEX PROSÍM,
JSME PŘECE BRITOVÉ!
ANEB VŠICHNI V TOM JEDOU
NERUŠIT, PROSÍM
A JE TO V PYTLI!
HVĚZDY NA VRBĚ
POSLEDNÍ DOUTNÍK
ZÁHADA ANEB ZAPŘENÁ LÁSKA
STVOŘENÍ SVĚTA A JINÉ
JEN ŽÁDNÝ SEX PROSÍM,
JSME PŘECE BRITOVÉ!
ANEB VŠICHNI V TOM JEDOU
TŘI SESTRY
TŘI SESTRY
JEN ŽÁDNÝ SEX PROSÍM,
JSME PŘECE BRITOVÉ!
ANEB VŠICHNI V TOM JEDOU
JAK VYLOUPIT BANKU
BALADA PRO BANDITU
POSLEDNÍ DOUTNÍK
ČAJ U KRÁLOVNY
DIVOTVORNÝ HRNEC
JEN ŽÁDNÝ SEX PROSÍM,
JSME PŘECE BRITOVÉ!
ANEB VŠICHNI V TOM JEDOU
HABAĎÚRA
HVĚZDY NA VRBĚ
HVĚZDY NA VRBĚ
ŠUMAŘ NA STŘEŠE
HOSTINEC U KAMENNÉHO STOLU

www.sue-ryder.cz

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

8. pá
21. čt
22. pá
23. so

19.30
19.30
19.30
19.30

25. po 19.30

MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
MILÁČCI A MILODARY
NEJLEPŠÍ KAMARÁDKY
BENEFICE ANEB
ZACHRAŇTE SVÉHO AFRIČANA
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD

Na Jezerce 1451, 140 00 Praha 4-Nusle
Tel.: 261 224 832 • GSM: 725 442 150
E-mail: vstupenky@hrusinsky.cz
www.divadlonajezerce.cz

1. pá
3. ne
4. po
5. út
6. st
8. pá
10. ne
11. po
12. út
13. st
15. pá
17. ne
18. po
19. út
20. st
22. pá
24. ne
25. 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
11.00
19.00
26. út 19.00
27. st 19.00
28. čt 19.00
29. pá 19.00
31. ne 19.00

PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
MUSÍME SI POMÁHAT
NA DOTEK
CHARLEYOVA TETA
CHARLEYOVA TETA
LÁSKY PANÍ KATTY
CHARLEYOVA TETA
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
MUSÍME SI POMÁHAT
NA DOTEK
ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
TAKOVÝ ŽERTÍK
LÁSKY PANÍ KATTY
MANDRAGORA
PETROLEJOVÉ LAMPY
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ – veř. gen.
LÁSKY PANÍ KATTY
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ – premiéra
CHARLEYOVA TETA
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ

4. po 19.00

KDYŽ TY, TAK JÁ TAKY, MILÁČKU
– zdařilá komedie
5. út 19.00 ÚKLID – ESTER KOČIČKOVÁ
A KATERYNA KOLCOVÁ
6. st 19.00 POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
– komedie
11. po 9.00 COMPAGNIE DUE (ŠVÝCARSKO)
19.00 – premiéra
12. út 19.00 S TVOJÍ DCEROU NE – komedie
13. st 19.00 VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM,
KDYŽ TEČE VODA – komedie
14. čt 20.00 O LÁSCE čili PARLE-MOI D’AMOUR
– komedie
17. ne 17.00 ZDRAVÝ NEMOCNÝ – komedie
18. po 19.00 JAKEOVY ŽENY – komedie
19. út 19.00 PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME – kom.
20. st 19.00 VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
– komedie
21. čt 20.00 OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ – kom.
22. pá 19.00 VRÁTÍŠ SE KE MNĚ PO KOLENOU
– bláznivá komedie
25. po 19.00 ČOCHTAN VYPRAVUJE
26. út 19.00 NA KUS ŘEČI S M. DONUTILEM
A STUDENTY PRAŽSKÉ
KONZERVATOŘE – zábavný pořad
27. st 19.00 SMÍŠENÉ (PO)CITY – komedie
30. so
14.00–17.00
PRAŽSKÝ POHÁR V KULTURISTICE – 10. ROČNÍK

BRANICKÉ DIVADLO NABÍZÍ:
NETRADIČNÍ ABONMÁ, které neomezí Váš výběr programový
ani časový. Za pouhých 1200,- 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.

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

2. so 15.00
3. ne 15.00
4. po 18.00
6. st

19.30

7. čt

20.00

10. ne 15.00
11. po 19.00

12. út
13. st

20.00
17.00

13. st
15. pá
17. ne
17. ne
18. po
19. út
20. st

19.30
20.00
15.30
15.00
19.30
19.30
19.30

21. čt 19.30
23. so 20.00

24. ne 15.00
25. po 20.00
27. st

19.30

31. ne 15.00

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

KUKY SE VRACÍ – Filmový klub
POHÁDKY KOZY LUJZY
– Studio Abrakadabra (P. Říhová)
ZUZANA KRAJČOVIČOVÁ: BILANCE
– vernisáž
KUKY SE VRACÍ – Filmový klub,
beseda s J. Svěrákem
PAVEL SEDLÁČEK & CADILLAC
– koncert
SŮL NAD ZLATO – pohádka
MILUJI TĚ, JSI PRIMA,
ALE RYCHLE SE ZMĚŇ
– Joe di Pietro + Jimmy Roberts
Muzikál (ZUŠ Modřany)
DAVID NOLL: PÍSNIČKÁŘ DOMÁCÍ
MAJDA A PETR:
– Písničky z kouzelné školky
DVOJKA – Filmový klub
HM… – koncert
Drakiáda
Sněhurka – pohádka
MLÝNY – Divadlo Sklep
BESÍDKA 2010
MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY
– Filmový klub
VÝBĚR Z BESÍDEK – Divadlo Sklep
GEOFF FARINA + CHRIS BROKAW
(USA), CHRISTY A EMILY (USA)
– koncert
PĚT POHÁDEK ALOISE MIKULKY
RADŮZA
– koncert originální písničkářky
REKONSTRUOVANÉ FILMY
JANA ŠPÁTY – Filmový klub
Filmy uvede režisérka O. Špátová
HUSY NA TAHU ANEB
CO JSME VŠECHNO VIDĚLI,
KDYŽ JSME K VÁM LETĚLI
– představení pro malé děti

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

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

GALERIE:
MARIE BRUNEROVÁ – FOTOGRAFIE
Vernisáž výstavy 14. 10. od 17 hod. Průřez tvorbou z let 2009 a 2010, který je
tematicky rozdělen na folklor, krajinu, Prahu a koně.
5. út
VOCALICA
19.00
Koncert smíšeného komorního pěveckého sboru na podporu DSR. Na programu budou skladby z období renesance, lidové písně, spirituály, muzikálové
a filmové melodie.

13.–15. st–pá
PRAŽSKÁ KLUBOVÁ NOC 3
Již třetí ročník benefičního hudebního festivalu na podporu DSR.
13. 10.
Lucerna Music Bar: Navigators, HitFakers
14. 10.
Rock Cafe: INFLAGRANTI band, Loyca
15. 10.
Hard Rock Cafe: Revelation, Barrel Battery
15. 10.
BDS Academy: BDS Battle zone
Vždy od 20.00 hodin
14. čt

7. čt
ABYDOS – NEJSTARŠÍ KULTOVNÍ MÍSTO EGYPTA
17.00
Další přednáška Pavla Mrázka z cestopisného cyklu, z místa, kde se začala
psát historie starověkého Egypta na přelomu 4. a 3. tisíciletí př. n. l.
12. út 15.00–19.00 KORÁLKOVÁNÍ
Pravidelné setkání korálkářek. K účasti je potřebný základní kurz korálkování.
Info a přihlášky u Drahomíry Fejtkové na dfejtkova@dari.cz.
12. út

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

KLENOTY LITURGICKÉ HUDBY
OD BAROKA PO 20. STOLETÍ
Skladby J. S. Bacha, C. Francka, G. F. Handla, W. A. Mozarta a R. Schumanna v podání D. Doubkové (varhany) a V. Váchové (soprán).

KLUB PŘÁTEL MLADOBOLESLAVSKA:
JUBILEJNÍ SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL
Setkání u příležitosti 45. výročí činnosti KPMB, kterého se účastní historik
Karel Herčík.
15.00

19. út 16.00–20.00 BROŽOVÁNÍ
Tvorba netradičních módních doplňků – broží. Registrace u R. Kulhánkové na
radka.kulhankova@sue-ryder.cz. Srazu se může zúčastnit každý, kdo má nápady, umí pěkně šít a dokáže vymýšlet bláznivé módní doplňky.

18.30

19. út 10.0–20.00 SUPERMÓDNÍ BAZAR V MAMA COFFEE
Objevte to nejlepší z našich dobročinných obchodů v oblíbené kavárně Mama
Coffee ve Vodičkově ulici č. 6.

19. út 19.00
ANNIE LEIBOVITZ: ŽIVOT OBJEKTIVEM
Fascinující dokumentární portrét zachycuje osobnost legendární americké fotografky Annie Leibovitz, která proslavila skupinu Rolling Stones a pracovala
pro časopisy Vanity Fair či Vogue.
20. st 17.00
VEČER SKANDINÁVSKÉ KUCHYNĚ
Další z cyklu večerů národních kuchyní v restauraci Michelský dvůr. Budeme
ochutnávat tradiční jídla z Norska, Švédska a Dánska. Malá příprava na nadcházející dlouhé zimní večery. Rezervace na velena.obstova@sue-ryder.cz, tel.
773 977 018, nebo prostřednictvím formuláře na www.sue-ryder.cz.
21. čt

17.00

MADRID A OKOLÍ
– Z METROPOLE DO HOR A ZASE ZPÁTKY
Přednáška RNDr. Jaroslava Hofmanna, redaktora časopisu Země světa, s obrazovou projekcí.
25. po

18.30

JAZZOVÝ PODVEČER
– Jazz s.r.o. a Olina Patková
Přijďte si poslechnout kapelu Jazz s.r.o. se zpěvačkou Olinou Patkovou (divadlo
Semafor) a dát si něco dobrého z bohatého menu restaurace Michelský dvůr.
Zastavte se a zasněte se s jazzem, spojte hudbu s kulinářským zážitkem…

Výtěžek z veškerých akcí je určen na podporu Domova Sue Ryder, o. p. s., který poskytuje péči seniorům, jež jsou v důsledku nemoci či vysokého věku odkázáni na pomoc druhých.
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SC-301225/3

SC-301060/3

SC-300257/7

INZERCE

SC-301276/1

SC-301120/2

SC-91444/8

SC-300970/1

SC-300259/7

Společenství vlastníků jednotek
v Praze 4-Michle

SC-300319/6

pronajme prostory vhodné pro kanceláře.
Uzamykatelný samostatný vchod,
1 PP, dvě místnosti: 13,7 a 9,5 m2,
chodba, WC, umývárna.
Lze rekonstruovat po dohodě s pronajímatelem.
frantalova@seznam.cz • Tel.: 602 378 047
SC-100057/8

SC-91390/9

ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ
224 214 617, 604 207 771

SC-91352/9

SC-91442/8

SC-300213/7

SC-100111/20

SC-300890/2

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-91365/9

SC-3011411

SC-301103/2

SC-100118/8

Ing. JAN MELŠ

www.praha4.cz

SC-301192/3

Inzerce v časopisu TUČŇÁK
SC-91267/11

SC-300666/4

SC-300249/7

SC-300913/5

Renata Čížková
Uzávěrka listopadového čísla, je 15. 10. 2010.
Tel.: 777 114 473 nebo 222 980 260

E-mail: cizkova@ceskydomov.cz
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ekologie
Mimořádně přistavované
kontejnery na území MČ Praha 4
Na území městské části Praha 4 budou
mimořádně kontejnery přistaveny podle
následujícího harmonogramu:
4. 10. Plamínkové (u garáží)
Murgašova
Jihovýchodní IX (u trafačky)
5. 10. Jiskrova x Na Mlejnku
Na Záhonech (u separu)
Nad Obcí II (ve slepém konci)
6. 10. Čiklova (u separu)
Sinkulova x Na Klikovce
Novodvorská u č. or. 150
7. 10. Hudečkova x Perlitová
Ke Hlásce
Magistrů (u parkoviště)
11. 10. Malovická
Trnková x Pasteurova
Krajová x Na Záhonech
12. 10. Pod Lysinami – u trafačky
Dačického u č. p. 1220
Údolní (parkoviště)
13. 10. Michelská 66 x Hodonínská
Batelovská (parkoviště)
14. 10. U Dubu – u č. p.1367 (trafačka)
18. 10. Pikovická x Údolní
Nad Lesním divadlem č. p. 1114
Nad Nuslemi x V Luhu
19. 10. Podolská (č. p. 538) x Dvorecké nám.
Vápencová x Na Kavčích horách
Jílovská (u Údolní)
20. 10. Pod Lysinami – u trafačky
U Zátiší 1
Psárská (u separu)
21. 10. Choceradská č. p. 3046
Trenčínská u č. p. 2772
Jižní IX x Jihozápadní V
25. 10. Jeremenkova x Sitteho
Zapadlá x Zelený pruh
Lounských (za domem Žateckých 9)
26. 10. Vrbova (u garáží)
Pacovská x Jankovská
Jílovská (u Alberta)

BONUSOVÉ
BIOKONTEJNERY
Místo přistavení

9. ŘÍJNA

Zapadlá x Zelený pruh
Psohlavců x Ohnivcova
Nad Pískovnou x Přechodní
Zachova x Nad Svahem
Doudova x Na Lysině
Na Zlatnici x Na Podkovce
Pod Jalovým dvorem
Jalodvorská x Lukešova
Místo přistavení

16. ŘÍJNA

Na Kačerově x Kačerovská
Nad Obcí II (slepý konec)
Na Usedlosti x Na Zemance
Vápencová x Na Kavčích horách
Zapadlá x Zelený Pruh
Rosečská 1736/15
Jihovýchodní IX (u trafačky)
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Hodina
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
13.00–16.00
13.00–16.00
13.00–16.00
13.00–16.00
Hodina
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
13.00–16.00
13.00–16.00
13.00–16.00

MČ Praha 4 – velkoobjemové kontejnery
ŘÍJEN 2010

MČ Praha 4 – velkoobjemové kontejnery
LISTOPAD 2010

Stanoviště

Stanoviště

Zavezení dne

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

04
04
04
04
05
05
05
05
06
06
06
06
06
07
07
07
07
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26

Zavezení dne

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

01
01
01
01
02
02
02
02
03
03
03
03
03
04
04
04
04
08
08
08
08
09
09
09
09
09
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
15
15
15
15
15
18
18
18
18
22
22
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
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různé/inzerce
Poděkování za finanční pomoc
městské části Praha 4
Vážení kolegové,
jsme nesmírně vděčni za krásnou pomoc ve dnech, které nejsou v naší obci
zapsány do historie barevně a letně, ale
postavily nás před obrovský problém.
Naše obec leží na nejvyšším úpatí
Jizerských hor a naším katastrem voda
koryty řek vždy stekla a škody většinou
nenapáchala. Ani pamětníci z roku 1958
si nepamatují, že by tehdy byla voda
tak vysoko. To, co se událo v letošním
létě, však zaskočilo všechny, i ty připravené. Rychlost a síla vody splachovala
louky a celé lesní stráně. Proto oceňujeme všechny, kteří jsou nápomocni při
odstraňování škod. Peníze dorazily v pořádku a my vám za tento příjemný dar
velmi děkujeme.
Starosta Pavel Bejček, obec Bílý Potok

Spokojenost s úpravou zeleně
Dobrý den,
chtěla bych vám poděkovat za zajištění úpravy zeleně na sídlišti Krč. Byla
jsem 2 roky nemocná (ochrnutá, nyní
ok) a tudíž jsem mohla vše sledovat.
Mohu vám říci, že nám ostatní z jiných
lokalit závidí! Také chci poděkovat za

SOUTĚŽ O 5 KNIH
Kniha oblíbené autorky je věnována
ženám, jejich radostem a strastem,
přednostem a vadám. Samozřejmě
že se v ní hovoří
o mužích, protože
oni jsou hlavním
zdrojem ženského
potěšení i trápení.
Autorka provází ženu celým životem, od
chvíle nejkrásnější, kdy kráčí většinou
v bílém k oltáři, až po okamžik, kdy
s mužem nebo bez něj vstupuje do období důchodového.
O autorce se více dočtete v říjnovém
Tučňáku senior.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Kolik knih celkem vydala Ivanka
Devátá v nakladatelství Motto?

●

Odpovědi zasílejte do 20. října 2010 na
e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz.
Knihu vyhrává 3., 6., 15., 18. a 30.
správná odpověď.
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Z došlých dopisů...
zimní úpravu. Bydlím v Hurbanově ulici,
u školy, kde byl křivý chodník namrzlý,
ale skvěle posypaný. Jen prosím příště
myslet i na zdravotní středisko. A opět
po upozornění bylo vše skvěle zajištěno!
Prosím, pokud to lze, poděkujte i těm
pracovníkům či firmě!
Jana Češková

Profesionální a rychlá pomoc
Vážení,
vinou mé nepozornosti jsem byl nucen navštívit středisko vydávání dokladů v Jílovské ulici. Veškerý kontakt
se zaměstnanci byl příjemný, u všech
jsem se setkal se vstřícností a úsměvem a s profesionálním přístupem.
Nehledě k tomu i prostředí zaznamenalo
příjemnou změnu, která zjednodušuje
a urychluje proces. Píši proto, že si nelze
jen stěžovat, ale je vhodné pozitivní
skutečnosti i kvitovat.
Vratislav Nakládal

Zboření stereotypů
Dobrý den,
rád bych se podělil o svůj zážitek
z návštěvy městského úřadu Prahy 4.
Potřeboval jsem pozastavit svůj živno-

stenský list, proto jsem šel přímo do budovy radnice, kde jsem přišel na recepci
do prvního kontaktu se zaměstnancem
Prahy 4. Starší pán mě na požádání
slušně a věcně poslal do vedlejší budovy
městského úřadu. Druhá recepce, druhý
kontakt se starší paní. Mile a pohotově
– to když viděla, jak bezradně pročítám
nadpisy vystavených formulářů – mě
poslala rovnou do třetího patra na živnostenský odbor, kde už to prý se mnou
pracovnice rovnou vyplní a zanese
změnu do počítače. Paní Jana Benešová
mě do pěti minut – ihned po vyřízení
předchozího klienta – přijala a během
dalších pěti minut jsme záležitost vyřídili. V momentě, kdy mi oznámila, že za
mě živnostenský odbor automaticky
oznámí změnu finančnímu, sociálnímu
úřadu a zdravotní pojišťovně, jsem se
rozhodl napsat tento dopis.
Na městském úřadě Prahy 4 jsem byl
již několikrát (zejména místní Czech
Point mi velmi zpříjemňuje komunikaci s úřady) a zatím mohu říct, že
profesionální a „lidské“ chování paní
Benešové nebo pána na recepci bylo
zažité i u ostatních pracovníků úřadu,
se kterými jsem přišel do styku.
Děkuji za úspěšné boření mých
stereotypů o chování pracovníků městské/státní správy.
Radovan Chládek
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