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

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

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

BliÏ‰í informace:
+420 739 345 662 a www.elijas.cz
Tû‰íme se na Vás.
SC-300237/1
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aktuálně

otázky
pro starostu

Na diskutované téma „Legerova ulice“

ZúÏení není řešením!
MČ Praha 4 nadále nesouhlasí
se zúžením Legerovy ulice ze
čtyř jízdních pruhů na tři a ani
s kampaní MČ Praha 2 proti
automobilovému provozu.
● Pane starosto, co povaÏujete za úspûch
uplynulého mûsíce?
Celá na‰e zemû se pot˘kala s mimofiádnou
snûhovou nadílkou, zatíÏenou zvlá‰È ve velk˘ch
mûstech je‰tû takzvanou chodníkovou novelou.
PovaÏuji za úspûch a mal˘ zázrak, Ïe se podafiilo
udrÏet Prahu 4 sjízdnou a do velké míry i schÛdnou.
Chtûl bych ale zmínit je‰tû jeden v˘znamn˘
úspûch posledních dní, kdy se i díky na‰í iniciativû podafiilo pfiesvûdãit celopraÏské vedení mûsta,
aby se postavilo za mûstské ãásti a nedopustilo
zru‰ení nûkter˘ch v˘znamn˘ch spojÛ MHD. S návrhem na omezení spojÛ pfii‰la kvÛli úsporn˘m
opatfiením spoleãnost Ropid, která mûstskou dopravu v Praze organizuje. Myslím, Ïe jsme zde
odvedli kus práce, pfiipravili kvalitní argumentaci
a dospûli spoleãnû s magistrátem k názoru, Ïe
v‰echny spoje musí b˘t zachovány. To povaÏuji
za dobrou zprávu pro obyvatele na‰í „ãtyfiky“.

A co nás ãeká v nejbliÏ‰ích t˘dnech?
V bfieznu pfiipravíme a v dubnu, v „mûsíci
bezpeãnosti“, chceme zrealizovat pfiisvûtlení zhruba 20 pfiechodÛ na rÛzn˘ch místech v Praze 4.
Nemusím asi vysvûtlovat v˘hody pfiisvûtlení pro
chodce, ktefií takov˘ pfiechod vyuÏijí, ale i pro motoristy. MoÏností jak zv˘‰it bezpeãnost chodcÛ je
nûkolik – od varovn˘ch signalizací po budování
zpomalovacích prahÛ nebo zv˘‰ení úrovnû vozovky
aÏ po instalaci právû zmiÀovaného pfiisvûtlení.
S ohledem na finance jsme zvolili právû pfiisvûtlení
spolu s vodorovn˘m oznaãením na vozovce.

●

● Tfietí otázkou bychom se vrátili je‰tû ke
schválenému rozpoãtu mûstské ãásti. DokáÏete
struãnû popsat jak rozpoãet vzniká a podle
ãeho se zastupitelstvo rozhoduje na co peníze
vynaloÏí?
Dobrá otázka, zaznamenal jsem, Ïe se na to
lidé ptají. Pokusím se odpovûdût jen struãnû, protoÏe v tomto ãísle TuãÀáka je rozpoãtu vûnováno
nûkolik stran. Rozpoãet má svou pfiíjmovou stránku a také v˘dajovou. V˘dajová stránka je daná jednak potfiebami mûstské ãásti a jednak volebním
programem nejsilnûj‰í komunální strany, tedy
ODS. A my chceme dokázat, Ïe v‰e, k ãemu jsme
se zavázali, splníme. Napfiíklad to, Ïe jsme za poslední roky postavili nebo zrekonstruovali na 40
hfii‰È pro matky s dûtmi, vychází z na‰eho programu, právû tak jako zavedení bezdrátového internetu ãi v˘stavba hospice. Doufám, Ïe jsme velkou
ãást podobn˘ch vefiejn˘ch potfieb promítli i do rozpoãtu pro leto‰ní rok.
● A dovolte závûrem jednu osobní otázku. Jak
strávíte jarní prázdniny?
Na‰e ãtyfiãlenná rodina pojede spoleãnû na hory. Na‰e dûti – 17letá dcera a 15let˘ syn – jsou
v‰ak jiÏ ve vûku, kdy trávit ãas s rodiãi pro nû
není dostateãnû „in“. Je tedy moÏné, Ïe to bude
jedna z posledních dovolen˘ch, kterou strávíme
v‰ichni pohromadû.

www.praha4.cz

Plánované opatfiení umístit k Nuselskému mostu semafor, které navrhuje
druhá mûstská ãást, by je‰tû více zhor‰ilo situaci na území Prahy 4.
V okolí ulice 5. kvûtna Ïijí dva tisíce
obyvatel a hluk a emise se jich dot˘kají
stejnû jako obãanÛ z Legerovy ulice.
„Musíme v souãasné dobû vidût problémy více mûstotvornû a naopak budovat
dobré sousedské vztahy. Mâ Praha 4
nechce, aby její problémy omezovaly jinou mûstskou ãást, ale také nedopustí,
aby nûkdo jin˘ fie‰il své problémy na
úkor nás,“ dodává k souãasné situaci
kolem zúÏení starosta Mâ Prahy 4 Pavel
Horálek (ODS).
Mâ Praha 4 uvítá vrácení Legerovy
ulice do pÛvodního stavu. „Zastupitel-

ZúÏení Legerovy ulice zpÛsobuje kaÏdodenní kolony na Nuselském mostû.
Foto: Zdenûk KfiíÏ
stvo Mâ Praha 4 pfiijalo celkem tfii usnesení k Legerovû ulici, ve kter˘ch Ïádalo
magistrát o koncepãní fie‰ení. Rozhodnutí magistrátního dopravního v˘boru
o zachování zúÏení je pro nás obrovsk˘m
zklamáním a chápeme ho jako vítûzství
sobectví nad zdrav˘m rozumem,“ fiíká
starosta. Od poãátku experimentu mûstská ãást Praha 4 upozorÀuje, Ïe sloÏitou
dopravní situaci Prahy je tfieba fie‰it
komplexnû.
(Ïp)

Pohodlí jednoho nesmí b˘t
vykoupeno nepohodlím druhého!
Situaci, vzniklou kolem dopravních
komplikací vyvolan˘ch sníÏením poãtu
pruhÛ v Legerovû ulici, nevyfie‰í kfiik,
obviÀování ani emoce, které se v posledních dnech opût rozhofiely. Nechci pfiilévat olej do hofiícího sporu, kde kromû vûcn˘ch názorÛ bohuÏel zaznívá i morální
vydírání a pfiekrucování mûfiiteln˘ch
a nezpochybniteln˘ch faktÛ. Trvám v‰ak
na tom, Ïe obyvatelé Prahy 4 nesmûjí b˘t
rukojmím ãi obûtí jednostrann˘ch rozhodnutí uãinûn˘ch od stolu v sousedním
mûstském obvodû! Pokud nûkomu nestaãí závûry Technické správy komunikací,
v˘sledky anket, v˘zkumÛ vefiejného mínûní i dopravních mûfiení, tak doplÀme
dal‰í aktuální údaje a data, aÈ se ukáÏe,
jaká je skuteãná realita a jak se souãasné zúÏení poãtu pruhÛ v Legerovû ulici
skuteãnû projevuje.
Neudûlejme stejnou chybu jako ti,
ktefií v roce 1973 pustili pfies nuselské
údolí auta do centra Prahy a nepfiem˘‰leli, co bude za pár let! ProtoÏe aÏ na podzim bude zprovoznûna jiÏní ãást mûstského okruhu, která spojí dálnice D1 a D5,

je velmi pravdûpodobné, Ïe
se zv˘‰í zatíÏení magistrály
v oblasti Spofiilova, kudy
zaãnou jezdit v‰ichni, mífiící po trase
PlzeÀ – Hradec Králové. ProtoÏe omezení
rychlosti na 50 km/h není systémové
protihlukové fie‰ení a dokonãení celého
okruhu není otázkou mûsícÛ, jiÏ na jafie
zahájí na‰e mûstská ãást stavbu protihlukov˘ch bariér kolem Spofiilovské na
Spofiilovû.
Dokonãení tûchto bariér je naplánováno tak, aby zachytily hluk prvních
automobilÛ, které projedou na podzim leto‰ního roku pfies Spofiilov na PlzeÀ ãi
Hradec. V té dobû musí b˘t rozhodnuto,
kolika pruhy se bude vjíÏdût do centra
Prahy a pokud zÛstanou tfii, tak musí
b˘t pfiijata taková opatfiení, aby nebyli
na úkor doãasného pohodlí jin˘ch zatíÏeni obyvatelé bydlící kolem ulice 5. kvûtna
a komunikace Spofiilovské v oblasti
Spofiilova.
RADEK LOHYNSK¯ (ODS),
ZASTUPITEL HLAVNÍHO MùSTA PRAHY
A Mâ PRAHA 4
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Rozpoãet mûstské ãásti
Praha 4 pro rok 2010
Nejdůležitější normou, kterou Zastupitelstvo MČ Praha 4
každoročně schvaluje, je rozpočet městské části. Ten byl pro
letošní rok valnou většinou zastupitelstva opět schválen
a jeho nejdůležitější kapitoly pro Tučňák okomentoval jeho
předkladatel – starosta MČ Praha 4 Pavel Horálek (ODS).

„Na‰ím spoleãn˘m pfiáním je, aby
mûstská ãást Praha 4 byla ãistá, bezpeãná, plná zelenû a hfii‰È pro malé i velké,
pfiívûtivá k obyvatelÛm a k seniorÛm
zvlá‰È. Aby se dalo kde zaparkovat, abychom mûli ãisté a zdravé ovzdu‰í. Aby
ná‰ spoleãn˘ obecní majetek byl efektivnû vyuÏíván a aby toto v‰e v nás vyvolávalo pocit hrdosti na na‰e spoleãné
bydli‰tû, mûstskou ãást Praha 4,“ fiekl
Pavel Horálek na úvod.
„Na‰ím cílem v Praze 4 je nezadluÏovat
se. Také nechceme, aby kdokoliv zadlu-

Ïoval na‰i budoucnost, ãi budoucnost
na‰ich dûtí. Mûstská ãást Praha 4 má
pfiíkladn˘ stav financí, nemáme totiÏ
Ïádné dluhy! ZdÛrazÀuji, nemáme dluhy
a stále rozvíjíme Prahu 4. Jak to dûláme? V posledních tfiech letech intenzivnû
‰krtáme náklady a zvy‰ujeme pfiíjmy.
Hodnû se mluví o tom, Ïe se zredukuje
na ministerstvech poãet úfiedníkÛ.
V Praze 4 jsme za 3 roky sníÏili stav zamûstnancÛ o 13 %, zatímco státní byrokracie za uplynul˘ch pût let poãetnû
klesla jen o 1,7 %.
·etfiíme, kde se dá, ale i tak nemÛÏeme financovat v‰echno. Pfiesto se snaÏíme obãanÛm co nejvíce usnadÀovat
Ïivot – roz‰ífiili jsme poãet informaãních
center a tím lidem minimalizujeme ãas
nutn˘ pro vyfiízení administrativních
úkonÛ. Opravujeme chodníky, aãkoliv to
má provádût magistrátní Technická
správa komunikací. Uklízíme kolem stanic MHD, i kdyÏ to má za úkol Dopravní
podnik, uklízíme také na pozemcích,

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

které mûstské ãásti nepatfií. Finanãnû
rovnûÏ pomáháme mûstské policii, i kdyÏ
nejsme jejím zfiizovatelem. Je vÏdy politick˘m rozhodnutím, co chce mûstská
ãást v rámci svého rozpoãtu podpofiit,
nebo naopak tlumit. Letos máme ambiciózní rozpoãet a jeho plnûní by mûlo
udûlat radost kaÏdému, kdo v Praze 4
bydlí. Mûl by posunout Prahu 4 v jednotliv˘ch oblastech k naplnûní nûkter˘ch
v˘‰e zmínûn˘ch pfiání. Mimofiádnou pozornost proto v rozpoãtu vûnujeme Ïivotnímu prostfiedí a ‰kolství, dále zdravotnictví a sociální oblasti a také investujeme do volnoãasov˘ch aktivit.“
Rozpoãet pro rok 2010 poãítá s objemem pfiíjmÛ 984 895 tis. Kã, s objemem
v˘dajÛ 1 290 999 tis. Kã a s plánovan˘m
schodkem 306 104 tis. Kã. Schodek je
ov‰em kryt úsporou z minulého roku
a dále jsou zde obsaÏeny je‰tû neobdrÏené dotace ze Státního fondu Ïivotního
prostfiedí ve v˘‰i 80 mil. Kã, které byly jiÏ
fondem odsouhlaseny.

pfies 3 miliony korun. Poãítáme s pokraãováním projektu
,âistá Praha 4‘, v jehoÏ rámci dojde k obnovení zelenû a k vysazení nov˘ch stromÛ. Vyãlenili jsme na tuto kapitolu historicky nejvíce penûz, o ãemÏ svûdãí ná‰ zájem udûlat Prahu 4
zelenûj‰í, a tím pádem krásnûj‰í.“

ŠKOLSTVÍ

„Vedle pravidelné údrÏby zelenû budeme v leto‰ním roce
rekonstruovat park Roztylské sady na Spofiilovû, pankráck˘
Centrální park, a také chceme zkulturnit prostranství
Novodvorská s opravou bazénu a plastiky arch. Nováka.
Chceme investovat do mikroparkÛ a zahustit síÈ ko‰Û na psí
exkrementy. Rádi bychom také vyãistili a upravili jezírko
v parku Jezerka. Na zimní úklid chodníkÛ jsme vyãlenili

4

„Za uplynulé tfii roky jsme v drtivé vût‰inû na‰ich základních
i matefisk˘ch ‰kol vymûnili okna a sníÏili jsme tak tepelnou
www.praha4.cz
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nároãnost objektÛ. Nûkteré ‰koly se doãkaly nov˘ch fasád
a nûkteré i nov˘ch interiérÛ. Letos z vût‰ích investic poãítáme
s novostavbou M· Boleslavova, dojde k rekonstrukci Z·
Plamínkové a za investiãního pfiispûní Fondu Ïivotního prostfiedí âR budou zatepleny Z· Jílovská a Z· Poláãkova.
Projektovû pfiipravíme a moÏná i zahájíme rekonstrukci M·
Kaplická. V rozpoãtu je pamatováno i na zv˘‰ení poãtu
matefisk˘ch tfiíd tak, abychom pokryli oãekávanou poptávku
z fiad pfied‰kolákÛ z Prahy 4. I nadále budeme dostateãnû podporovat ‰koly v pfiírodû na loni zakoupené horské chatû
Vápenka, se kterou je vysoká spokojenost. Poãítáme, Ïe letos ji
nav‰tíví pfies 2300 dûtí, vãetnû letních táborÛ a dále bûhem
léta i odhadem 250 seniorÛ.“

téma
„Chceme pokraãovat v diskuzi o vhodném umístûní parkovacích domÛ. Loni jsme nebyli pfiíli‰ úspû‰ní, ale budeme stále
vysvûtlovat pozitiva a získávat tak pfiíznivce pro jejich v˘stavbu. Parkovací domy nemÛÏe financovat Mâ, ale nepochybnû
budeme muset b˘t koordinátorem a z poãátku i garantem kaÏdého projektu. Minimálnû na 3 místech chceme realizovat
zpevnûné plochy pro hlídané parkovi‰tû. Dále se pokusíme pfiipravit a zafinancovat v˘stavbu protihlukové stûny pfii ulici
Spofiilovská. V rámci programu ,Bezpeãná cesta do ‰kol‘ si
beru za svÛj osobní úkol letos vyfiídit a realizovat pfiisvûtlení
minimálnû 20 nejfrekventovanûj‰ích pfiechodÛ v blízkosti
‰kol.“

SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ
HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ

„Pro krytí standardních sluÏeb na‰im obyvatelÛm bylo pro
Ústav sociálních sluÏeb mûstskou ãástí Praha 4 vyãlenûno
33,384 mil. Kã, pro jesle – Zdravotnické zafiízení Mâ Praha 4 –
13,809 mil. Kã. Z investiãních akcí dojde k rekonstrukci jeslí
v Kotorské ulici a vzniku Lékafiského domu Jílovská,
kter˘ bude zrekonstruován z b˘valého v˘mûníku. Budeme i letos dotovat oblíbené seniorské aktivity – plavenky, PC kurzy,
kurzy nordic walking, v˘lety a premiérovû uskuteãníme v záfií
1. roãník Seniorsk˘ch sportovních her. Po loÀském otevfiení
nového o‰etfiovatelského zafiízení na Roztylském námûstí
chceme letos v záfií dokonãit stavbu hospicu (teprve druhého
v celé Praze), a to v Malovické ulici (65,9 mil. Kã), coÏ je z této
kapitoly akce nejvût‰í a neobávám se fiíci, Ïe je to akce regionálního v˘znamu.“

DOPRAVA

„Jednou z priorit, kterou jsme si na zaãátku volebního
období stanovili, bylo zlep‰ení kvality a poãtu dûtsk˘ch hfii‰È
a sportovi‰È. Je vidût, Ïe tak prÛbûÏnû ãiníme a i letos budeme
v inovaci pokraãovat. Slíbili jsme vám za volební období celkem
40 zrekonstruovan˘ch hfii‰È a s potû‰ením konstatuji, Ïe slib
splníme. Navíc chci dostát svému slovu, které jsem dal obãanÛm v Podolí – a to, Ïe mezi Podolskou vodárnou a místní
sokolovnou vznikne moderní sportovi‰tû pro Z· Nedvûdovo
námûstí, které bude pfiístupné i vefiejnosti. Jako bonus zde
také navrhujeme umístit první seniorské hfii‰tû na území
Mâ Praha 4. V rozpoãtu jsme nezapomnûli ani na volnoãasov˘
rodinn˘ A-park v Braníku, kter˘ bude ale dlouhodobou investicí rozloÏenou podle moÏností obecního rozpoãtu minimálnû
na ãtyfii dal‰í roky.“

RŮZNÉ
„Za jednu z priorit povaÏujeme masivní investici do tepelného hospodáfiství (rekonstrukce topn˘ch kanálÛ a tepeln˘ch
zdrojÛ a také pofiízení alternativních zdrojÛ tepla, napfi. tepeln˘ch ãerpadel) s cílem a snahou dosáhnout samofinancování
v tepelném hospodáfiství jiÏ v roce 2011.
Nesmíme opomenout ani investice a opravy do na‰eho
bytového fondu. Na Novodvorské letos po ukonãení v˘bûrového
fiízení vznikne Relaxaãní a rehabilitaãní centrum Kosmos, které bude nabízet samostatn˘ bazének pro plavání maminek
s batolaty a dále samostatnû vût‰í bazén pro plavání dûtí
z na‰ich matefisk˘ch ‰kolek. Bude zde napfi. k dispozici i solná
jeskynû pro osoby s respiraãními problémy, dále masáÏe
a rehabilitaãní cviãení.
Budeme se snaÏit také dokonãit pû‰í zónu Pujmanova vãetwww.praha4.cz
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Relaxační a rehabilitační centrum Kosmos
(vizualizace bazénku 5x9 m pro předškoláky)

nû jejího blízkého okolí. Stranou nezÛstane ani rozvíjení
bezdrátového internetu ãi podpora projektÛ v grantovém
fiízení.
SnaÏíme se b˘t Praze 4 prospû‰ní a schválen˘ rozpoãet vám
dává odpovûì, Ïe o tom jenom nehovofiíme, ale Ïe tak skuteãnû ãiníme. Budu rád, pokud mi za‰lete va‰e hodnocení ãi
názor, pfiípadnû podnût na dal‰í opravu ãi investici.“
Podrobné informace o rozpoãtu najdete na www.praha4.cz.
(md)

Nutná
demolice fontány
Porušená konstrukce bazénu s vodotryskem
a praskliny, ze kterých vytékala voda a zamrzala.
Takové následky zanechal začátek letošní zimy
na fontáně v parku na Pankrácké pláni.
Na její havarijní stav upozorÀovali terénní pracovníci
i zdej‰í obyvatelé. „ProtoÏe jsme se obávali, aby se tam nûkomu nûco nestalo, vyÏádali jsme si v lednu statické posouzení,“ fiíká tajemník Úfiadu mûstské ãásti Praha 4 Lanny
Dudra. „BohuÏel, zji‰tûní statika nebylo vÛbec optimistické.
Konstatoval, Ïe konstrukce je váÏnû poru‰ená a tedy nebezpeãná.“
Statik zaznamenal trhliny v Ïelezobetonové konstrukci,
v konstrukci bazénu i strojovny. Podle jeho závûrÛ hrozilo
zfiícení Ïelezobetonové konstrukce. Ve ãtvrtek 4.února proto
byla zahájena demolice konstrukce. Dûlníci z místa jiÏ odvezli 450 tun betonové suti, následnû bude jáma zasypána
zeminou.
(Ïp)

4-Majetková pomáhá
na‰im seniorÛm
Pro naše seniory žijící v Domech
s pečovatelskou službou připravila
společnost 4-Majetková, a. s.,
která se stará o správu bytového
i nebytového fondu MČ Praha 4,
nový servis.
„Technici 4-Majetkové, a. s., pravidelnû nav‰tûvují v‰echny
Domy s peãovatelskou sluÏbou a pfiímo na místû fie‰í
s obyvateli jejich pfiipomínky a problémy t˘kající se bydlení.
ZároveÀ v rámci zlep‰ení sluÏeb na‰im seniorÛm povûfiení pracovníci zaji‰Èují vyfiízení Ïádostí o pfiíspûvek na bydlení,“ fiíká
fieditel 4-Majetkové, a. s., Michal Pilc (na snímku). „Po vyplnûní a potvrzení Ïádostí je osobnû doruãují seniorÛm zpût.“
„Dále je seniorÛm k dispozici telefonní ãíslo, které mohou
v pfiípadû potfieby pouÏít nepfietrÏitû, vãetnû sobot a nedûlí.
U‰etfiíme tak na‰im star‰ím, ãasto imobilním obãanÛm pfiedev‰ím ãas, kter˘ by jinak museli strávit cestováním za techniky
na provozovny.“
(md)

Nabídka obecních bytů
Zámûr pronájmu voln˘ch bytÛ formou
v˘bûrového fiízení v rámci 3. kola roku
2010 je od 1. 3. do 31. 3. 2010 zvefiejnûn
na úfiedních deskách Úfiadu mûstské
ãásti Praha 4 a v informaãních centrech

a souãasnû v elektronické podobû na
webov˘ch stránkách www.praha4.cz
(odkaz Úfiední deska – pronájem bytu).
Dále je moÏné tento seznam informací
zakoupit v pokladnû Úfiadu Mâ Praha 4

v Táborské ul. 411/34 (pondûlí a stfieda
8.00–18.00, úter˘ a ãtvrtek 8.00–16.00,
pátek 8.00–13.00 hodin).
V zámûru jsou uvedeny podrobné
informace o nabízen˘ch bytech vãetnû
data prohlídky bytu, aktuálních podmínek pro úãast ve v˘bûrovém fiízení
a zpÛsobu podání Ïádosti.
(ps)

Mâ Praha 4 zvefiejÀuje zámûr pronajmout byty v 3. kole roku 2010
pofiadové ãíslo bytu: V¤ 20/10 – V¤ 28/10
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Pofiad. ãíslo
v˘bûr. fiízení

Adresa bytu

V¤ 20/10

Îateck˘ch 762/6, k. ú. Nusle

V¤ 21/10
V¤ 22/10

Velikost

V˘mûra

Patro

1+1

50,38 m2

3.

4c) vlna

tfiída 5. kvûtna 1045/28, k. ú. Nusle

1+1

2

62,30 m

1.

4c) vlna

Nad Jezerkou 1255/1, k. ú. Nusle

0+1

26,42 m2

3.

4c) vlna

V¤ 23/10

Michelská 711/57, k. ú. Michle

1+1

61,68 m

2.

4c) vlna

V¤ 24/10

V Horkách 1432/22, k. ú. Nusle

0+1

2

31,25 m

2.

4c) vlna

V¤ 25/10

Dolní 1489/7, k. ú. Nusle

1+1

51,85 m2

4.

ne

V¤ 26/10

Krchlebská 1890/6, k. ú. Krã

1+1

2

44,70 m

3.

ne

V¤ 27/10

V Horkách 1434/20, k. ú. Nusle

1+1

48,42 m2

2.

ne

V¤ 28/10

K Novému dvoru 120/46, k. ú. Lhotka

3+1

124,60 m

2.

ne

2

2

Privatizace

www.praha4.cz
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Nové koše na psí exkrementy
50 nových košů na psí exkrementy rozmisťuje
radnice na území Prahy 4. Tentokrát díky
podnětům, které vzešly přímo od občanů.
„Od ãervna do listopadu minulého roku byly na informaãních centrech Mâ Praha 4 mapy, do kter˘ch mohli lidé
vyznaãit místo, kde jim ko‰e
chybí,“ fiíká zástupce starosty
pro Ïivotní prostfiedí Václav
Kri‰tof (ODS, na snímku).
Po vyhodnocení návrhÛ se
tak zaãalo od listopadu prÛ-

bûÏnû instalovat 25 ko‰Û.
Druhou polovinu podnûtÛ pfiijal úfiad bûhem roku 2009
prostfiednictvím Zelené linky,
diskusního fóra nebo byly
adresovány pfiímo správcÛm
oblastí. „ZpÛsob, kdy si obyvatelé sami fieknou, kde jim ko‰e
chybí, se nám osvûdãil, a proto jsou uÏ od prosince v infor-

maãních
kanceláfiích
nové mapy.
Tam mohou znovu
podle vlastní zku‰enosti zakreslovat místa, kde jsou dal‰í
ko‰e potfieba,“ dodává Václav
Kri‰tof. Na území Prahy 4 je
registrováno témûfi 9 tisíc psÛ
a Mâ roãnû odveze zhruba 5
tun psích exkrementÛ.
(Ïp)

Zavřený supermarket na Novodvorské
Obyvatelé sídli‰tû na Novodvorské uÏ nûkolik mûsícÛ marnû ãekají, zda bude
opûtovnû otevfien supermarket v ulici Nad Lesním divadlem.
ProtoÏe se jedná o soukrom˘
pozemek i soukrom˘ objekt,
nemÛÏe bohuÏel radnice Mâ
Praha 4 zasáhnout. Komplikace zpÛsobuje lhostejnost
vlastníka k nafiízením stavebního úfiadu.
Stavba supermarketu byla
v roce 2000 povolena jako do-

ãasná stavba do 31. prosince
2009. Vlastník ov‰em vãas
nedoloÏil stavebnímu úfiadu
v‰echny podklady pro prodlouÏení doby trvání stavby
a prodejnu uzavfiel. V‰e uÏ nyní pokroãilo do stádia, kdy je
stavební úfiad nucen jednat
o odstranûní stavby.
„Stavební úfiad je v‰ak stále
pfiipraven okamÏitû vyhovût
Ïádosti o prodlouÏení stavby,
protoÏe si dobfie uvûdomujeme, Ïe místním obãanÛm supermarket chybí. Je nám líto,

Ïe kvÛli liknavosti vlastníka
nemají kde nakupovat. ProtoÏe ale majitel není schopen doloÏit v‰echny patfiiãné dokumenty k Ïádosti o prodlouÏení,
nemÛÏe s tím nikdo z nás nic
udûlat," vysvûtluje tajemník
Úfiadu mûstské ãásti Praha 4
Lanny Dudra.
Dobrou zprávou pro obyvatele by mohla b˘t aktuální informace z médií, Ïe vlastník
prodejny projevil zájem ji co
nejdfiíve otevfiít.
(Ïp)

Zodpovědnost
za pfiípadné úrazy na chodnících
Zodpovědnost za případné úrazy vzniklé ve
spojení s neodklizeným sněhem nebo náledím
na chodnících má vlastník komunikace.
Na území Mâ Praha 4 je
v naprosté vût‰inû pfiípadÛ
vlastníkem Magistrát hl. m.
Prahy. Ten zaji‰Èuje zimní údrÏbu prostfiednictvím Technické správy komunikací

(TSK). Mûstská ãást Praha 4
zde není vlastníkem ani
správcem. Zimní údrÏbu musí zaji‰Èovat pouze na pozemcích, které má ve své správû,
a to jsou pfiedev‰ím cesty

v zeleni. V dobû nejvût‰í snûhové kalamity mûstská ãást
zaji‰Èovala úklid na nejnutnûj‰ích místech a pfiijímala
podnûty od obãanÛ zcela nad
rámec sv˘ch povinností.
Finance na úklid chodníkÛ
pak ãerpala z mimofiádného
pohotovostního fondu.
(Ïp)

StráÏníci opatrovali malou holčičku
K pfiípadu do‰lo první únorov˘
den krátce pfied osmou hodinou
ráno. Dvaapadesátilet˘ muÏ na‰el v ulici VídeÀská malou dívku.
Hned také zavolal stráÏníky i policii. Jako první byli na místû
stráÏníci z Prahy 4. „Dívka nám
fiekla, Ïe se jmenuje Kasandra,
ale pfiíjmení si nepamatuje. Pr˘ je jí pût a pÛl
roku. Jela autobusem spoleãnû s maminkou do
www.praha4.cz

‰kolky na Opatov. Dítû nechtûnû v nestfieÏené
chvíli vystoupilo s hlouãkem lidí, maminka zÛstala v autobuse,“ popsal celou situaci fieditel
O¤ MP Praha 4 Mgr. René ·t˘br (na snímku).
Hlídka stráÏníkÛ dívku naloÏila do sluÏebního vozidla a odvezla na sluÏebnu v Táborské
ulici. Tady si dceru vyzvedla v devût hodin dopoledne její matka. Obû jsou z Velké Británie
a maminka Kasandry v Praze nyní podniká.
(pol)

aktuálně
Statistici
budou zjišťovat
životní podmínky
V době od 20. února do 9.
května 2010 se u vašich dveří
mohou objevit zaměstnanci
Českého statistického úřadu,
kteří budou provádět šetření
o životních podmínkách domácností v České republice.
Smyslem je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje
o sociální a ekonomické situaci v celkem 30 evropských zemích. Dalším cílem je získat
data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé ČR ve zhruba 11 000
domácnostech, které byly zvoleny na základě náhodného výběru počítačem. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby,
které mají ve vybraném bytě
obvyklé bydliště. Pracovníci
ČSÚ se občanům budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením.
(žp)

Aktuální informace
o dění na území MČ Praha 4
hledejte na

www.praha4.cz

Chcete vždy
zaparkovat
v Jílovské?
Jak jsme slíbili v minulém
čísle Tučňáka, přinášíme
vám informaci o možnosti
rezervace parkovacích
míst v připravovaném
garážovém domě Jílovská.
Ve‰kerou agendu bude
mít na starost spoleãnost
4-Majetková, a. s., zaloÏená
mûstskou ãástí Praha 4.
JiÏ nyní je moÏné projevit
váÏn˘ zájem o parkovací
místo, a to buì prostfiednictvím webov˘ch stránek
(www.4-majetkova.cz), nebo
se pfiímo obracejte na paní
Ing. Julii Bubínkovou (tel. ã.:
733 791 662).
(md)
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na kus řeči...
„Zaparkovat na sídli‰ti
je vût‰inou horor.
SnaÏíme se to zmûnit,“
říká Martin Hudec (ODS),
zástupce starosty pro dopravu a Evropské fondy.
Podle údajÛ z registru silniãních motorov˘ch vozidel pfiib˘vá v mûstské ãásti
Praha 4 roãnû aÏ 2000 automobilÛ...
A aãkoliv aut je stále více, nové parkovací plochy nejsou a v nûkter˘ch lokalitách je velice obtíÏné odpoledne zaparkovat. Co s tím?
Je opravdu velice málo obytn˘ch lokalit,
kde není problém se zaparkováním.
Vût‰inou se tak rezidenti (místní obyvatelé)
kaÏdé odpoledne ãi veãer pot˘kají s nedostatkem parkovacích ploch, a to pfiedev‰ím
na sídli‰tích, jako jsou napfiíklad v Krãi.
Souãasn˘, nûkdy aÏ hororov˘ stav se
samozfiejmû snaÏíme fie‰it a v úvahu
pfiipadají tfii varianty:
a) Nejlevnûj‰í a nejideálnûj‰í by bylo
oplotit voln˘ pozemek ve vlastnictví mûstské ãásti Praha 4 a provozovat hlídané
parkovi‰tû za pomûrnû pfiízniv˘ mûsíãní
poplatek pro rezidenty. Problém je, Ïe
vhodné pozemky Mâ nemá. Kde by se
mohlo parkovat, tam se jiÏ parkuje.
b) Uspofiádat na komunikacích systém
parkování tak, aby se na vyhrazen˘
prostor ve‰lo co nejvíce vozidel. ¤eã je tfieba o ‰ikmém parkování, o coÏ nám i lidé
pí‰í a jsem rád, neboÈ tito lidé znají naprosto pfiesnû, jak se fiidiãi v okolí jejich
domu chovají a jejich podnûty jsou velice
cenné. BohuÏel, ne vÏdy jsme schopni pfiedev‰ím z technicko-normov˘ch dÛvodÛ
zprvu ideálnû vypadající my‰lence vyhovût
a auta tfieba ãásteãnû naparkovat na
chodník. Tato fie‰ení také nejsou v‰elék
a k ideálnímu stavu mají daleko. Nechci,
abychom jednou vykoukli z okna a v‰ude,
kam dohlédneme, byla místo chodníkÛ
a zelenû jen auta. Musíme myslet i na to,
Ïe se po chodnících potfiebují pohybovat
ménû imobilní lidé, rodiãe s koãárky, dûti
jdoucí ve skupinû apod. a na toto v‰e musí b˘t dostatek místa. BohuÏel, jak bylo uvedeno v˘‰e, aut neustále pfiib˘vá.
c) Zv˘‰it souãasnou kapacitu parkovacích stání formou garáÏov˘ch domÛ, podzemních ãi nadzemních.
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Kterou z tûchto vlastnû jen dvou moÏn˘ch variant preferujete?
Jako nejoptimálnûj‰í se jeví budování
nadzemních parkovacích garáÏí. Ideální
z hlediska urbanistiky by byly podzemní,
ale jsou velice drahé a vût‰ina lidí má
omezené finanãní moÏnosti platit pravideln˘ mûsíãní poplatek za parkovací místo,
pfiípadnû cenu za zakoupení parkovacího
místa a poplatek za provoz. Proto se kloníme k tomu stavût jednoduché parkovací
domy bez drah˘ch technologií. Vytipovali
jsme lokality a v nûkolika pfiede‰l˘ch ãíslech TuãÀáka jsme vyzvali obãany formou
anket k diskuzi. Setkali jsme se dvûma názory – ãást motoristÛ garáÏe vítá a tam,
kde hlasování o jejich umístûní jen tûsnû
nepro‰lo, mi lidé volali a psali, Ïe garáÏe
urãitû potfiebují. Druh˘ názor je samozfiejmû protichÛdn˘ – tedy odpor vÛãi nadzemním garáÏím, respektive proti jak˘mkoliv
garáÏím ãi v˘stavbû.
Co se konkrétnû odpÛrcÛm staveb
nelíbí?
Z vefiejn˘ch projednávání v podstatû
vykrystalizovaly témûfi identické obavy. „Vy
nám tady postavíte vysok˘ o‰kliv˘ barák!“
je jedna z nejãastûji zmiÀovan˘ch. Ano,
barák postavíme, ale ve spolupráci s architekty se snaÏíme, aby nebyl v dané lokalitû
jak pûst na oko. Budova by napfiíklad mohla b˘t pokryta popínavou zelení a i v˘‰kovû musí do místa zapadat. Zatím ani jedna
studie nepfiedpokládala více neÏ tfii nadzemní podlaÏí, a to jen za pfiedpokladu
velkého zájmu rezidentÛ o místa. KaÏdopádnû vÏdy respektujeme v˘‰ku okolní
zástavby obãanské vybavenosti a urbanismus daného místa.
Dal‰í názor je, Ïe se v daném území dramaticky zhor‰í Ïivotní prostfiedí, jelikoÏ se
z garáÏí budou valit zplodiny. Právû v únorovém TuãÀáku vy‰el obsáhl˘ ãlánek,
v podstatû jsme zvefiejnili závûry odborné
studie na toto téma. V˘sledkem je, Ïe dané
lokalitû to naopak pomÛÏe a emise pokles-

nou díky tomu, Ïe fiidiãi pfiijedou a hned
zaparkují. Odpadne tak ãasté dlouhé popojíÏdûní v ulicích a hledání volného místa.
A navíc – porovnejte si to s nûkolikanásobnû vût‰ími a vytíÏenûj‰ími garáÏemi u obchodních ãi administrativních center, kde
parkují stovky vozÛ a vyjíÏdûjí ãi zajíÏdûjí
v minutov˘ch intervalech. Ani tam se nikdo nedusí v˘fukov˘mi plyny.
„Seberete nám poslední volnou zeleÀ!“
– to je v podstatû nesmysln˘ a nepravdiv˘
v˘kfiik, protoÏe parkovací domy se plánují
na místech, kde jiÏ jsou vût‰inou parkovací plochy.
Jedním z fie‰ení, které jste vÛbec
nezmínil, jsou parkovací modré zóny.
NeuvaÏuje se pfiece jen o jejich zavedení?
Hovofiil jsem o smûrech fie‰ení, kter˘mi
by se radnice mûla ubírat. Zastupitelstvo
Mâ Praha 4 schválilo koncepci dopravy,
která je k nahlédnutí i na www.praha4.cz,
a její zásadou je fie‰it parkování tak, aby
pokud moÏno nikoho restriktivnû nepostihlo. Zóna se zdá v prvním okamÏiku jako dobré fie‰ení. Zaplatím 700 Kã a budu
mít právo zaparkovat ve vyhrazen˘ch pruzích. Ale myslíte, Ïe by parkovací zóny nûco vyfie‰ily napfiíklad v jiÏ zmiÀované Krãi?
Ze závûrÛ studií víme, Ïe pfiedev‰ím v pozdních odpoledních a veãerních hodinách se
deficit parkovacích míst poãítá na stovky
aÏ tisíce! Ohánût se pak kartou a nemít
stejnû kde zaparkovat by motoristy je‰tû
více rozhnûvalo. Ostatnû, vidíme to na pfiíkladech jin˘ch mûstsk˘ch ãástí... Navíc
zóny musí b˘t vyznaãeny podle pfiíslu‰www.praha4.cz
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n˘ch norem a v dÛsledku toho by se urãitû stalo, Ïe by v mnoha ulicích zaparkovalo je‰tû ménû vozidel neÏ nyní.
ZtotoÏÀuji se proto se stanoviskem starosty Pavla Horálka, kter˘ tvrdí, Ïe musíme
najít zpÛsob, jak omezit zabírání parkovacích míst lidmi dojíÏdûjícími za prací do
Prahy, ktefií nám svá vozidla odstavují na
území Mâ Praha 4, a to pfiedev‰ím ze
Stfiedoãeského kraje. Jednou z cest by
bylo vybudování velkokapacitních sbûrn˘ch parkovi‰È P+R na úrovni hranic
Prahy ãi u stanic metra. Ov‰em toto patfií
do kompetence Magistrátu hlavního mûsta
Prahy...
OpusÈme téma parkování a zamûfime se
na dopravu v‰eobecnû. ZúÏení Legerovy
ulice s dopady na dopravu v Mâ Praha 4,
tranzitní doprava pfies Spofiilov, to je jen
v˘ãet oÏehav˘ch témat k fie‰ení...
Doprava jako taková je opravdu velice
sloÏité téma. Na‰í snahou je zvy‰ovat bezpeãnost v na‰ich ulicích a samozfiejmû
dobfie víme, Ïe auta mají jezdit po hlavních
tazích a nekliãkovat ve vilov˘ch ãtvrtích.
SnaÏili jsme se s odborníky vytipovat nejru‰nûj‰í místa, kde v ranní ‰piãce dochází
k objíÏdûní ucpan˘ch tahÛ a formou jednosmûrek objízdné trasy fiidiãÛm co nejvíce ztíÏit tak, aby je nevyuÏívali. Ale není to
jednoduché, protoÏe se musí dopravnû
uzpÛsobit celá lokalita a pfiitom dbát na to,
abychom dramaticky neomezili rezidenty.
Nedávno mi napfiíklad pfii‰el anonymní
dopis, ve kterém mû pisatel vyz˘vá, abychom se zasadili o zklidnûní ulice
K V˘zkumn˘m ústavÛm, kterou si fiidiãi
volí jako ranní objízdnou trasu pro
VídeÀskou ulici. Pisatel uvádí, Ïe mu zatím
nikdo nebyl schopen pomoci. Netu‰ím,
proã se obyvatel nepodepsal, neboÈ situaci
v této lokalitû fie‰íme jiÏ dlouho a hlavnû
jsme ãekali, aÏ komunikace pfiejde ze soukrom˘ch rukou pod Technickou správou
komunikací (TSK). Tak se na podzim stalo
a teprve nyní mÛÏe ná‰ Silniãní správní úfiad zaãít vûc fie‰it. Ulice je v‰ak velice dopravnû komplikovaná a momentálnû,

70 parkovacích míst pfiibylo v ulici
Podolská po zmûnû parkovacího reÏimu
z podélného na ‰ikmé ãi kolmé.
www.praha4.cz

i pfies nûkolik schÛzek i pfiímo na místû,
nelze nalézt shodu mezi Dopravním podnikem, Policií âR, TSK, na‰ím Silniãním
správním úfiadem a dal‰ími zainteresovan˘mi organizacemi. Svolal jsem proto dal‰í
místní ‰etfiení v této vûci a vûfiím, Ïe mezi
v˘‰e zmínûn˘mi koneãnû najdeme shodu
a ulici alespoÀ ãásteãnû zklidníme.
Jak˘ postoj tedy zaujímá radnice Mâ
Praha 4 k prioritním komunikacím, jak˘mi jsou napfiíklad ulice 5. kvûtna ãi
Spofiilovská?
V‰echny prioritní komunikace spadají
pod pfiímou správu Magistrátu HMP. A bohuÏel, se pot˘káme s následky zcela nesmyslného zavedení nejvytíÏenûj‰í dálnice
do centra Prahy, mezi obytné domy, a to
bez vybudování jakékoliv moÏné objízdné
trasy. Ná‰ postoj je jiÏ nûkolik let stejn˘.
Je nutné urychlenû dobudovat alternativní trasu po okraji Prahy – vnûj‰í okruh
a ihned pfiipravovat taková opatfiení, aby
pfiím˘ prÛjezdn˘ smûr na Prahu 4 nebyl
pro fiidiãe prioritní. Ideálním stavem by
bylo, aby auta vjela hlavnû na okruh
a teprve nejblíÏe místu, kam smûfiují, z nûj
sjíÏdûla. To samé opatfiení musí b˘t udûláno na vnitfiním okruhu, coÏ znamená zásadní pfiestavbu kfiiÏovatky 5. kvûtna
a JiÏní spojky. Cel˘ problém se urãitû nedá
fie‰it odnûkud zprostfiedka, a to napfiíklad
sníÏením moÏnosti prÛjezdu Legerovou
ulicí. Jin˘m v˘sledkem, neÏ Ïe stovky
aut vjedou na podstatnû ménû kapacitní
objízdné komunikace a hlukem, smogem
a kolonami znepfiíjemní Ïivot tisícÛm obyvatel Mâ Praha 4, to nemohlo skonãit...
Proti tûmto fie‰ením zhor‰ujícím Ïivotní
prostfiedí kaÏdopádnû protestujeme a nesouhlasíme s nimi.
S dopravou úzce souvisí i téma autovraky. Jak jste spokojen s iniciativou obãanÛ pfii jejich vyhledávání a nahla‰ování?
Velice! Musím na‰im obãanÛm podûkovat za jejich v‰ímavost, protoÏe roãnû pfiijmeme stovky podnûtÛ. Nûkdy si v‰ak lidé
stûÏují, Ïe vrak nahlásí a nic se nedûje.
Proã tomu tak je, to musí zodpovûdût
úfiedníci Správy sluÏeb hl. m. Prahy. Jejich
technici totiÏ vyráÏejí na udaná místa a oni
rozhodují, zda se opravdu jedná o vrak. Ale
z ulic nám jen loni zmizelo 341 vrakÛ, coÏ
je skvûlé, jelikoÏ to jsou v pfiepoãtu dva
men‰í parkovací domy...
Docela nov˘m projektem je hledání
stráÏcÛ pfiechodÛ, dobrovolníkÛ, ktefií
by v ranních hodinách usmûrÀovali dopravu pfied ‰kolami. V jakém stadiu se
iniciativa nachází?
Zatím jsme stále ve stadiu hledání, protoÏe i pfies opakované v˘zvy se nám pfiihlá-

na kus řeči...
sili zatím jen ãtyfii „stráÏci“. I za nû jsem
rád, protoÏe kaÏd˘ pár oãí navíc u ‰kolních
pfiechodÛ mÛÏe minimalizovat riziko nûjaké ne‰Èastné události. Chtûl bych tímto
vyzvat ãtenáfie, Ïe se stále mohou hlásit na
email: gabriela.cesalova@praha4.cz. Se
zájemci se pravdûpodobnû koncem února
ãi v bfieznu sejdu a za úãasti pracovníkÛ
mûstské policie (Odboru prevence) probereme v‰e potfiebné. Pfiedem na‰im „stráÏcÛm“ dûkuji za ãas a ochotu, s jakou nám
chtûjí pomoci.
Ve va‰í kompetenci jsou i chodníky, respektive jejich oprava. Zde radnice
supluje práci za vlastníka chodníkÛ, za
magistrát... Je to opravdu nutné?
Nutné to je, protoÏe stav nûkter˘ch
chodníkÛ je jiÏ v havarijním stavu a magistrátní organizace TSK nemá finance na
opravy. Ná‰ „Chodníkov˘ program“ bude
díky rozhodnutí Zastupitelstva Mâ Praha 4
pokraãovat i v leto‰ním roce a opravíme, co
se za pfiidûlené peníze z rozpoãtu opravit
dá. Po tuhé zimû se ve zv˘‰ené mífie dají
oãekávat popraskané chodníky a v˘moly
na vozovkách, ale ty opravdu musí lidé
hlásit pfiímo majiteli, respektive správci
– TSK (www.tskpraha.cz). KaÏdopádnû
uvítám, pokud napfiíklad korespondenci
s TSK budou stûÏovatelé zasílat v kopii
i na mÛj e-mail. Slibuji v‰em, Ïe budu na
TSK stále dokola a pfii kaÏdé pfiíleÏitosti
tlaãit, aby poÏadavkÛm vyhovûla.
KdyÏ uÏ jsme u penûz – na radnici
také zodpovídáte za ãerpání dotací
z Evropsk˘ch fondÛ. Je Mâ Praha 4
v této oblasti úspû‰ná?
Domnívám se, Ïe rozhodnû ano! Získali
jsme desítky milionÛ korun pfiedev‰ím na
zateplení budov matefisk˘ch a základních
‰kol a budeme v zateplování pokraãovat
i letos. V loÀském roce jsme realizovali
rekonstrukce objektÛ dvou základních
‰kol a ãtyfi ‰kol matefisk˘ch právû vãetnû zateplení ve v˘‰i 157 mil. Kã
a z Evropsk˘ch fondÛ jsme na „zateplovací“ ãást rekonstrukce obdrÏeli dotaci
52 mil. Kã. I kdyÏ je ÏadatelÛ o evropské
peníze velké mnoÏství, máme jiÏ na tento
rok schváleny finance na zateplení Z·
Jílovská a Z· Poláãkova, kde je v˘‰e
pfiíspûvku 27 mil. Kã. I tak neusínáme na
vavfiínech a hodláme znovu podat projekt
na revitalizaci vnitrobloku v Meãislavovû
ulici, se kter˘m jsme jiÏ dvakrát soutûÏili.
Ze stovek Ïádostí jsme se umístili vÏdy tûsnû pod ãarou na získání dotace, snad to do
tfietice jiÏ vyjde... A samozfiejmû pfiipravujeme i dal‰í projekty.
MARTIN DUDEK
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aktuálně
V˘hodná
koupě
kalendáře

Pokud jste si je‰tû nezakoupili nástûnn˘ kalendáfi
s exkluzivními leteck˘mi
snímky na‰í mûstské ãásti,
máte aÏ do konce bfiezna
jedineãnou ‰anci jej pofiídit
s 50% slevou! Na v‰ech
informaãních centrech za
nûj nyní zaplatíte pouh˘ch
50 Kã.
(md)

Úfiad bez korupce
MČ Praha 4 je držitelem certifikátu „Úřad
bez korupce“ akreditovaného Ministerstvem
vnitra ČR.
300 zamûstnancÛ úfiadu absolvovalo na konci roku 2009
protikorupãní kurz, kter˘ realizovala spoleãnost E-institut.eu.
„Samozfiejmû nám jde o zv˘‰ení
kreditu na‰eho úfiadu a o to, aby
úfiad nabízel kvalitní sluÏby.
Zamûstnanci musejí umût rozeznat korupãní jednání, uvûdomovat si v‰echna rizika a nikdy nepostupovat protiprávnû. Úfiadem

bez korupce navazujeme na certifikaci CAF, kterou jsme letos
také úspû‰nû zvládli a získali
bronzov˘ ‰tít,“ dodává tajemník
Úfiadu Mâ Praha 4 Lanny Dudra.
250 zamûstnancÛ se ‰kolilo
elektronicky a 50 (pfiedev‰ím
vedoucí odborÛ a oddûlení)
absolvovalo kurz. ·kolení bylo
zakonãeno závûreãn˘m elektronick˘m testem, kter˘m nepro‰lo

Veřejnost při výběru bytů
„Rozhodli jsme se pfiizvat
obãany do kontrolních postupÛ
pfii v˘bûrov˘ch fiízeních za úãelem dÛsledného uplatnûní principu transparentnosti. Chceme,
aby v‰em bylo zfiejmé, Ïe zde
není a nebude místo pro korupci,“ uvedl starosta Pavel Horálek
(ODS) dÛvod nové iniciativy
radnice Mâ Praha 4.

Jako pilotní projekt je zvoleno
jednání bytové komise Úfiadu
Mâ Praha 4, která eviduje a sestavuje pofiadí zájemcÛ o nájemní smlouvy obecních bytÛ.
Poãínaje dubnem bude proto
umoÏnûno vÏdy dvûma obãanÛm z Mâ Praha 4 star‰ích 18
let stát se ãleny této komise.
Jak se do komise pfiihlásit?

Nabídka obecních nebytových prostor
Mâ Praha 4 zvefiejÀuje zámûr pronajmout nebytové prostory v 7. kole roku 2010
pofiadové ãíslo bytu: ZP NP 23/10 – 37/10, 42/10, 43/10
Pofiad. ãíslo
v˘bûrového
fiízení

Adresa nebytového prostoru

V˘mûra, patro

Kolaudovan˘
stav

ZP NP 23/10

Meãislavova 224/12, k. ú. Nusle

14 m2 dvorní trakt domu,
ãp. 358/3

garáÏ

ZP NP 24/10

Meãislavova 225/10, k. ú. Nusle

13,48 m2 dvorní trakt domu,
ãp. 357/2

garáÏ

ZP NP 25/10

Dolní 1489/7, k. ú. Nusle

80,54 m2, suterén

dílna, sklad

ZP NP 26/10

Sezimova 459/4, k. ú. Nusle

43,50 m2, suterén

dílna

ZP NP 27/10

Olbrachtova 1041/4, k. ú. Krã

11 m , pfiízemí

ZP NP 28/10

Horní 1486/7, k. ú. Nusle

41,80 m2, suterén

klubovna, sklad

ZP NP 29/10

Na Dolinách 599/14, k. ú. Podolí

77,38 m2, suterén

kanceláfie

ZP NP 30/10

Kapitulská 408/10, k. ú. Michle

105,40 m2, pfiízemí a suterén

kanceláfie

ZP NP 31/10

Adamovská 727/5, k. ú. Michle

18 m , suterén

ZP NP 32/10

V Horkách 1434/20, k. ú. Nusle

44,02 m , suterén

ZP NP 33/10

Pod Svahem 867/6, k. ú. Braník

51 m2, suterén

ZP NP 34/10

Na Bitevní pláni 1063/15,
k. ú. Nusle

11 m2, zadní vchod
ze dvora objektu

ZP NP 35/10

Toãitá bez ãp./ãe., k. ú. Krã

17 m2, pfiízemí

ZP NP 36/10

Pod Terebkou 1139/15, k. ú. Nusle

42 m , pfiízemí

ZP NP 37/10

Na Úlehli 1266, k. ú. Michle

342,11 m2,
suterén a pfiízemí

ZP NP 42/10

Hvûzdova 1594, k. ú. Nusle

15,90 m2, 1. patro

ZP NP 43/10

Podolská 322/21, k. ú. Podolí

217,30 m , suterén,
pfiízemí a 1. patro

10

2

2

2

2

2

garáÏ

sklad
dílna
byt, chodba a sklep
garáÏe
32 garáÏov˘ch stání
kanceláfi
sklad, kanceláfie
s hygienick˘m zafiízením
doklady nedochovány
kanceláfie
se zázemím

pouze osm zamûstnancÛ úfiadu.
Ti ale poté úspû‰nû zvládli prezenãní kurzy a opravné testy.
(Ïp)
Za‰lete svou pfiihlá‰ku (jméno
a adresa trvalého pobytu) buì
na: hana.englova@praha4.cz,
nebo písemnû na adresu Úfiad
Mâ Praha 4, Táborská 350,
Praha 4 k rukám vedoucí odboru tajemníka Ing. Hany
Englové. Ze vzniklé databáze
budou vÏdy losem vybráni dva
ãlenové komise z fiad vefiejnosti
a dva jejich náhradníci.
(md)

„Novû zavádíme
publikování informací o zámûrech mûstské
ãásti Praha 4
pronajmout nebytové prostory,“ fiíká zástupce starosty Petr Staník
(ODS, na snímku).
Zámûr pronájmu voln˘ch nebytov˘ch prostor formou v˘bûrového fiízení v rámci 7. kola roku
2010 je od 1. do 31. 3. 2010
zvefiejnûn na úfiedních deskách
Úfiadu Mâ Praha 4 a v informaãních centrech a souãasnû
v elektronické podobû na webov˘ch stránkách www.praha4.cz
(odkaz Úfiední deska – pronájem
nebytov˘ch prostor). Dále je
moÏné tento seznam informací
zakoupit v pokladnû Úfiadu Mâ
Praha 4 v Táborské ul. 411/34:
po a st:
8.00–18.00 hod.
út a ãt:
8.00–16.00 hod.
pá:
8.00–13.00 hod.
V zámûru jsou uvedeny podrobné informace o nabízen˘ch
nebytov˘ch prostorech vãetnû
data prohlídky, aktuálních podmínek pro úãast ve v˘bûrovém
fiízení a zpÛsobu podání Ïádosti.
www.praha4.cz
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Zmodernizovaný
‰kolní objekt v Jitfiní

aktuálně

Po ročních intenzivních pracích dokončila městská část Praha 4
rozsáhlou rekonstrukci objektu základní školy v Jitřní ulici.
Celková přestavba areálu se soustředila především na družiny,
jídelnu, tři tělocvičny a spojovací chodby.
V˘sledkem je bezbariérová ‰kola s v˘tahem, splÀující poÏadavky na komfort
pro Ïáky i pedagogy a také nav˘‰ení kapacity zafiízení na 27 kmenov˘ch uãeben. To znamená, Ïe ‰kola je v souãasné
dobû urãena aÏ pro 750 ÏákÛ s patfiiãn˘m hygienick˘m a technick˘m zázemím. Následnû budou ve druhé etapû re·koláci mûli nejvût‰í
radost z krásn˘ch tûlocviãen.

konstrukce probíhat venkovní úpravy,
tedy práce v bezprostfiedním okolí areálu, úpravy sportovi‰tû a oplocení.
Celkové náklady na stavební úpravy objektu ãinily 168 milionÛ korun bez DPH.
„Tfii roky jsem vefiejnosti neustále odpovídal na otázku, co bude se zdej‰ím
objektem. Lidé mi nevûfiili, Ïe opravdu
základní ‰kolu, která letos slaví 50. v˘roãí, skuteãnû zrekonstruujeme. Ale bylo to jiÏ tfieba, napfiíklad zde nebyla zavedena ani teplá voda,“ fiekl pfii slavnostním otevfiení starosta Mâ Praha 4 Pavel
Horálek (ODS). „Jsem rád, Ïe jsme po
sloÏité diskuzi s kolegy v klubu ODS dospûli k variantû, Ïe Z· v Jitfiní ulici nadále zÛstává základní ‰kolou. A nejen to,
nyní patfií mezi nejmodernûj‰í ‰koly

v mûstské ãásti Praha 4,“ sdûlil zastupitel Pavel Caldr. Jeho kolegynû Alice
Smetánková (oba ODS) dodala: „Cel˘
objekt je novû zateplen˘, coÏ povede ke
znaãn˘m úsporám energie a tím pádem
rovnûÏ k úsporám pfii provozu ‰koly.
Doufám, Ïe ve‰keré provedené úpravy
budou pfiedev‰ím ku prospûchu na‰ich
dûtí.“ Îáci byli od listopadu 2008 rozdûleni do prostor Z· Filosofská a Z· Na
Planinû. Od zaãátku února 2010 jiÏ
v objektu v Jitfiní probíhá v˘uka podle
plánu.
(Ïp, md)
Foto: Zdenûk KfiíÏ

Úpravy pfiechodÛ na bezbariérové pokračují
Na podzim roku 2008 byl ve spolupráci s občanským sdružením Asistence,
které se stará o imobilní občany, zahájen program „Bezbariérové přechody“.
Jeho cílem je na území naší městské části postupně odstraňovat obrubníkové přechody, přes které se těžko dostávají vozíčkáři, imobilní spoluobčané
a maminky s kočárky.
Pfiechody byly vytipovávány tak, aby
tvofiily ucelené trasy v nejpotfiebnûj‰ích
smûrech pohybu pfiedev‰ím vozíãkáfiÛ.
„V loÀském roce se pfiechody upravovaly
témûfi aÏ do Vánoc, pfiálo nám poãasí.
Nûkde je‰tû zb˘vají dodûlat drobné práce,
nicménû milion korun, kter˘ byl na program uvolnûn Zastupitelstvem Mâ Praha 4, Technická správa komunikací (TSK)
prostavûla,“ fiíká zástupce starosty Martin
Hudec (ODS), kter˘ nad projektem drÏí
ochrannou ruku.
Vstfiícnost radnice mûstské ãásti Praha 4 ocenil i Erik âipera z Asistence, o. s.:

„Myslím, Ïe je za námi velk˘ kus uÏiteãné práce. Vyzdvihl bych pfiedev‰ím
vzájemnou spolupráci pfii oslovování vefiejnosti pfii identifikaci problémov˘ch
míst z hlediska bezbariérového pfiístupu
v Praze 4. Díky iniciativû radnice se podafiilo takfika nemoÏné, zapojit vefiejnost,
aby sami obãané oznaãili místa, kde je
nutná rychlá zmûna.“
I proto se letos bude v projektu pokraãovat a opût se do nûj mÛÏe zapojit
kaÏd˘ obãan. Od bfiezna budou v informaãních centrech mûstské ãásti Praha 4
(jejich seznam najdete v TuãÀáku na

str. 30) k dispozici mapy s vyznaãen˘mi
pfiechody. „Lidé mohou fixem oznaãit místa, kde povaÏují za potfiebné zfiídit bezbariérov˘ pfiechod, popfi. návrh zaslat na:
bezbarierove.prechody@praha4.cz. V pfiípadû e-mailu prosíme o naprosto pfiesn˘
popis umístûní pfiechodu a vhodná by byla pfiiloÏená fotografie, ze které bude zcela
zfiejmé, jak˘ pfiechod má Ïadatel na mysli. Ve spolupráci s Asistencí poté jednotlivé podnûty sefiadíme podle dÛleÏitosti
a zapracujeme je do seznamu jiÏ v minulosti vytipovan˘ch míst. TSK poté zaãne
postupnû chodníky upravovat. Musím
v‰ak upozornit, Ïe letos disponujeme pfiibliÏnû stejnou ãástkou jako v loÀském roce, takÏe v‰echny i jiÏ navrÏené úpravy
budou dokonãeny v horizontu nûkolika
let,“ uzavírá Martin Hudec.
(md)

Nové bezbariérové pfiechody byly díky investiãní akci Mâ Praha 4 napfiíklad vybudovány v ulicích Lounsk˘ch a Îateck˘ch a
na námûstí Bratfií SynkÛ, smûr ulice Sezimova.
www.praha4.cz

11

**TU‰ĹçK-03_fin 19.2.2010 12:52 Str‡nka 12

školství

Městská část Praha 4 vyhlašuje amatérskou filmovou soutěž pro školy
a organizace, které pracují s dětmi a mládeží, se sídlem na území Prahy 4

JDE TO I JINAK!
aneb ANTIFETFEST PRAHA 2010
SoutûÏ je urãena jednotlivcÛm nebo skupinû max. 5 tvÛrcÛ
ve dvou vûkov˘ch kategoriích:
1.
Ïáci II. stupnû základních ‰kol
2.
studenti stfiedních ‰kol a odborn˘ch uãili‰È
Pfiihlásit lze obrazov˘ snímek s námûtem rizikového chování, napfi. drogová závislost, kriminalita, ‰ikana, rasismus, zá‰koláctví, gambling, domácí násilí atd., natoãen˘ videokamerou, digitálním fotoaparátem apod. v celkové délce do
patnácti minut na nosiãích CD nebo DVD.

Harmonogram soutěže:
●
●
●

Uzávûrka pfiijímání pfiihlá‰ek
a soutûÏních snímkÛ
V˘bûr a ocenûní vítûzn˘ch snímkÛ
Mâ Praha 4
PraÏské finále

do 31. bfiezna 2010.
do 14. kvûtna 2010.
16. ãervna 2010.

Mûstská ãást Praha 4 pfiipravila pro rok 2010 v rámci podpory
primární prevence sociálnû-patologick˘ch jevÛ

Do praÏského finále postupuje z mûstské ãásti vítûzn˘ snímek obou vûkov˘ch kategorií. V praÏském finále vybere odborná porota tfii nejlep‰í snímky v kaÏdé kategorii a jejich autofii
získají vûcné ceny. Souãasnû od dubna 2010 bude probíhat internetové hlasování o Cenu diváka pro nejoblíbenûj‰í film na
www.antifetfest.cz.

Kontaktní osoby pro soutěž v MČ Praha 4
Mgr. Ivona Herinková,

tel.: 261 192 131,
e-mail: ivona.herinkova@praha4.cz
PaedDr. Josef Kune‰,
tel.: 261 192 372,
e-mail: josef.kunes@praha4.cz
Pfiihlá‰ku a soutûÏní snímek v obálce oznaãené heslem
„ANTIFETFEST 2010“ odevzdávejte v podatelnû mûstské ãásti
Praha 4, Táborská 350, 140 45 Praha 4. Pfiihlá‰ku a dal‰í
informace o soutûÏi najdete na www.antifetfest.cz.

Také máte doma deváťáka?

II. roãník soutûÏe
„â T Y ¤ L Í S T E K Z D R AV Í “.

Nespletu se, kdyÏ budu pfiedpokládat, Ïe nejfrekventovanûj‰ím tématem u vás doma je v tûchto dnech volba stfiední
‰koly.

SoutûÏ se skládá ze ãtyfi etap.
Je urãena pro Ïáky základních ‰kol zfiizovan˘ch Mâ Praha 4.

A pfiiznejme si, Ïe nás svazují stereotypy upfiednostÀující studium gymnázií, obchodních akademií, umûleck˘ch ‰kol, Ïe se
pfiíli‰ neorientujeme v fiadû zajímav˘ch, neprávem opomíjen˘ch
oborÛ vzdûlání, které uãí na‰e stfiední ‰koly.
Stavût se bude vÏdycky, tak proã se nerozhodnout pro Stfiední
prÛmyslovou ‰kolu stavební Josefa Goãára (www.spsgocar.cz)
v ulici DruÏstevní ochoz? Vûdûli jste, Ïe ‰kola má 170letou tradici a je pokraãovatelkou stavafiského oddûlení praÏského prÛmyslového ‰kolství, zaloÏeného v roce 1837? V˘uka se realizuje
v jedné rozsáhlé, velkoryse vystavûné budovû, má odborné uãebny, r˘sovny, laboratofie, dvû tûlocviãny, posilovnu, horolezeckou stûnu a venkovní hfii‰tû, pût uãeben v˘poãetní techniky, areál ‰koly je pokryt bezdrátovou internetovou sítí. Stravování ÏákÛ je zabezpeãeno vlastní jídelnou. ·kola má ve Velké Úpû horskou chalupu, kde zabezpeãuje lyÏafiské v˘ukové kurzy ÏákÛ,
realizuje zde i v˘uku pfiedmûtÛ stavební praxe. Poãítá se i to, Ïe
ve stfiední ‰kole hlavního mûsta Prahy se neplatí Ïádné ‰kolné.
Jaz˘ãkem na vahách va‰eho rozhodování mÛÏe b˘t i studium
va‰eho potomka na stfiední ‰kole v místû bydli‰tû a i to, Ïe Ïádná ze stfiedních prÛmyslov˘ch ‰kol nekoná pfiijímací zkou‰ku.
Rozhodujícím kritériem je prospûch ze základní ‰koly.
Marie Kousalíková, námûstkynû primátora hl. m. Prahy

1. ETAPA Nekouřím
„Lep‰í je nekoufiit“, literární a fotografická soutûÏ. Cílem je,
aby si Ïáci uvûdomili nebezpeãí závislosti na nikotinu a umûli popsat, nakreslit ãi zachytit na fotografii moment, kdy vûdí, Ïe je lep‰í nekoufiit a vyh˘bat se cigaretám, pfiípadnû jin˘m návykov˘m látkám. Îáci budou soutûÏit nejen sami za
sebe, ale také za svoji základní ‰kolu.
Realizátor: V˘bûr nejlep‰ích prací a ocenûní jejich autorÛ
probûhne v rámci jednotliv˘ch Z·
15. 2.–15. 9. 2010.
Nejlep‰í práce z jednotliv˘ch Z· vyhodnotí odbor ‰kolství
a kultury Úfiadu Mâ Praha 4
fiíjen (bude upfiesnûno)

2. ETAPA Znám
SoutûÏní den, v nûmÏ si Ïáci ovûfií své znalosti a dovednosti pfii plnûní úkolÛ z vlastivûdy, pfiírodopisu, dûjepisu, ãeského jazyka, matematiky, zdravovûdy a tûlesné v˘chovy. KaÏdá
základní ‰kola bude zastoupena pûtiãlenn˘m druÏstvem.
Realizátor: Odbor ‰kolství a kultury Úfiadu Mâ Praha 4.
kvûten (bude upfiesnûno)

3. ETAPA Neubližuji
Interaktivní besedy pro Ïáky základních ‰kol (o nebezpeãí
‰ikany, prevence negativních jevÛ ve spoleãnosti).
Realizátor: MP hl. m. Prahy, Útvar situaãní prevence.
fiíjen–listopad

4. ETAPA Umím
„Jak nejlépe zpívám a recituji“, pûvecká a recitaãní soutûÏ
pro jednotlivce i skupiny. Îáci budou soutûÏit nejen sami
za sebe, ale také za svoji základní ‰kolu.
Realizátor: Odbor ‰kolství a kultury Úfiadu Mâ Praha 4.
prosinec (bude upfiesnûno)
DoplÀkov˘m programem budou pfiipravené vtipné scénky
ÏákÛ základních ‰kol.
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UpfiesÀující informace k zápisu dûtí do M·
V únorovém ãísle TuãÀáka jsme zvefiejnili zprávu
o zápisu dûtí do matefisk˘ch ‰kol zfiizovan˘ch Mâ Praha 4 pro ‰kolní rok 2010/2011.
Do textu ãlánku se dostala nepfiesná informace o vûku
dûtí, kter˘ch se zápis t˘ká (chybnû byly uvedeny dûti narozené do 31. 12. 2006).
Podle ustanovení § 34 odst. 1 zákona ã. 561/20004 Sb.
(‰kolsk˘ zákon) se pfied‰kolní vzdûlávání organizuje pro
dûti ve vûku zpravidla od tfií do ‰esti let.
Podrobnûj‰í informace poskytnou fieditelky matefisk˘ch
‰kol. V‰em ãtenáfiÛm se omlouváme.
(ku)
www.praha4.cz

**TU‰ĹçK-03_fin 19.2.2010 12:43 Str‡nka 13

Vítání obãánkÛ
Na‰e nové obãánky pfiivítali v lednu
zástupce starosty Mâ Praha 4 Martin
Hudec a ãlenka Zastupitelstva Mâ
Praha 4 Alice Smetánková. Podûkování Stfiední odborné ‰kole sluÏeb
a M· Sedlãanská a M· Táborská za pfiíjemné vystoupení dûtí.
Vítání v úter˘ 26. ledna 2010:
Markéta Fabianová, Jifií Bukovsk˘,
Dominik Fojtík, Petr Galoviã, Dominik
Gola, Dominika Hercubová, ·imon
Hyn‰t, Filip Janiuk, Katefiina a Natálie
Kadulsk˘ch, Michal Kaplan, Lucie
Bodenlosová, Karolína Koláfiová, Kate-

ABC Braník pořádá
nábor mladých fotbalistů a fotbalistek
ročník narození 2001–2005
Kde:
Nyní v sokolovnû Branická 93
Hfii‰tû: Za ml˘nem 12, Praha 4-Braník
Kdy:
Úter˘ a ãtvrtek 16.30–17.45
nebo po tel. dohodû pfiijìte
pfiímo na trénink vybraného
t˘mu
Kontakt:
Irena ·imÛnková, tel. ã.: 603 141 926,
info@sportnaabicku.com
www.abcbranik.cz

pel-mel/inzerce

fiina Koubková, ·imon Laibl, Klára
Líbová, Marek Libra, Adéla MachoÀová,
Aneta Miláãková, Sofie Mirovská, Maxim
Monticelli a Anna Moravcová.
Vítání ve ãtvrtek 28. ledna 2010:
Anna Mrhalová, ·árka Nûmcová, Kry‰tof
Oppelt, Antonín Pánek, Patrik Planeta,
Eli‰ka Polanská, Luká‰ Bláha, Luká‰
Policar, Eli‰ka Rychtafiíková, Jan Szabo,
Magdaléna Kube‰ová, Edita Uttendorfská, Barbora Uxová, Tereza Verknerová,
Gabriela a Krist˘na Vinklerovy, Veronika
Vojtová, Sofie Wolská a Matûj Brna.
Lucie ¤efiábková,
oddûlení PR a volnoãasov˘ch aktivit

Základní škola
Poláčkova 1067,
140 00 Praha 4-Krč
NABÍZÍ NùKOLIK VOLN¯CH MÍST
V P¤ÍPRAVNÉ T¤ÍDù
● pro dûti ze sociálnû znev˘hodnûného
prostfiedí
● pro dûti cizincÛ
● pro dûti s odkladem ‰kolní docházky
INFORMACE:
Tel. ã.: 241 442 259,
Více na www.zspolackova.cz

Na základû úspû‰n˘ch vystoupení na
dvou závodech Junior Grand Prix byli
Karolina Procházková se sv˘m partnerem Michalem âe‰kou nominováni na
svÛj první juniorsk˘ svûtov˘ ‰ampionát
v tancích na ledû, kter˘ se uskuteãní
v Haagu ve dnech 8.–13. bfiezna 2010.
Redakce ãasopisu TuãÀák drÏí Karolinû, jakoÏto reprezentantce Mâ Praha
4 (bydlí v Nuslích) i jejímu partnerovi
palce!
INZERCE
SC-300200/1

NezapomeÀte
zaplatit za psa!
Odbor finanční správy upozorňuje majitele psů,
aby nezapomněli na včasné zaplacení poplatku.
Splatnost ročního poplatku pro důchodce
a uživatele rodinných domů je bez vyměření
předem do 31. března každého běžného roku.
Poplatek za psa chovaného v bytû je splatn˘ bez vymûfiení pfiedem, a to do 31. bfiezna za I. pol. a do 31. srpna za II. pol. kaÏdého bûÏného roku. Pokud vlastník psa
nezaplatí poplatek vãas nebo ve správné v˘‰i, vymûfií správce poplatku poplatek
platebním v˘mûrem a je oprávnûn zv˘‰it vãas nezaplacen˘ poplatek aÏ na trojnásobek.
Mnoh˘m jiÏ také letos konãí dvouletá úleva od místního poplatku ze psÛ v dÛsledku
trvalého oznaãení (ãipování) psa. Poplatek lze platit bankovním pfievodem, v informaãních centrech, nebo na po‰tû sloÏenkou typu A. V tûchto pfiípadech platby je velice
dÛleÏit˘ vá‰ variabilní symbol, kter˘ je desetimístn˘ a zaãíná 9004…… (uveden na
dokladech o zaplacení z minul˘ch let).
Od 1. 1. 2010 do‰lo ke zmûnû pfiedãíslí úãtu na místní poplatek ze psÛ na:
19-2000832359/0800.
PÛvodní úãet 30015-2000832359/0800 byl platn˘ pouze do konce roku 2009!
Také je moÏné poplatek zaplatit pfiímo v pokladnû ÚMâ Praha 4, Táborská 350.
Pokud nûkdo neví svÛj variabilní symbol, nebo bude-li potfiebovat nûjakou bliÏ‰í informaci, ãi si není jist˘ v˘‰í leto‰ního poplatku (sleva na ãipování po dobu dvou let
v max. v˘‰i 350 Kã), mÛÏe kontaktovat správce poplatku na tel. ãísle 261 192 434,
nebo na e-mailové adrese: eva.sedlakova@praha4.cz.
(es)
www.praha4.cz
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senioři

Nezapomínáme
na starší spoluobčany!

„Opět vám nabízíme přehled aktivit, které MČ Praha 4 připravuje pro své
seniory na nejbližší období. Neseďte doma, přijďte za námi!“ říká zástupkyně
starosty Ivana Staňková (ODS).
Březen 2010
■ NESEëTE DOMA, P¤IJëTE ZA
NÁMI II – druhé setkání na téma:
„Jednou, dvakrát“ s ãeskou lidovou
písniãkou. Dozvíte se nûco o Ïivotû
pana Ladislava Jacury, textafie Jaromíra Vejvody. Jejich spoleãnou tvorbou
vás provedou zpûváci Blanka TÛmová
a Josef Zíma.
Místo konání:
KC Novodvorská
Termín konání:
4. 3. 2010
âas konání:
14.00–17.00 hod.
■ Jarní karneval – StaropraÏské heligonky doprovodí taneãní rej v maskách. Vyhlá‰ena bude soutûÏ o nejhezãí
masky, rozdány budou pûkné odmûny.
Pfiivítáme, pfiijdete-li v maskách. Nejlep‰í
masky budou odmûnûny!
Místo konání:
KC Novodvorská
Termín konání:
23. 3. 2010
âas konání:
14.00–17.00 hod.
V˘dej vstupenek: 8. a 9. 3. 2010,
kanceláfi ã. 3, pfiízemí budovy Táborská
378/44, vÏdy od 8.30 do 14.00 hod.

Duben 2010
■ „Bezpeãn˘ domov“ – pfiedná‰ka
a odborné informace pracovníkÛ prevence kriminality Mûstské policie Praha,
ktefií vám poradí, jak si správnû zabezpeãit domov a jak se ochránit pfied

Drobný nákup až do bytu
V pfiípadû opûtovné nepfiíznivé klimatické situace (snûhová kalamita, náledí) Mâ
Praha 4 zajistila pro své seniory obstarání
drobn˘ch nákupÛ základních potravin
a jejich doruãení aÏ do bytu.
SluÏbu bude poskytovat odbor ‰kolství
a kultury Úfiadu Mâ Praha 4. Kontaktujte
nás v pracovních dnech (7.30–11.00 hod.)
na tel. ã.: 261 192 497, 261 192 299,
261 192 415. Nákup bude doruãen tent˘Ï
den v odpoledních hodinách, jeho dodání
je zdarma. Cena nákupu potravin bude
úãtenkou doloÏena a vám na místû vyúãtována.
SluÏba bude poskytována seniorÛm
s trval˘m pobytem na území Mâ Praha 4
pfii splnûní tûchto podmínek: 1. zájemce
nesmí b˘t pfiíjemcem pfiíspûvku na péãi, 2.
osoba musí b˘t osamûlá, 3. umoÏnûní
vstupu do domu.
(js)
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podvodníky. Na závûr celé akce budou
v‰em úãastníkÛm rozdány drobné pfiedmûty.
Místo konání:
Nuselská radnice
ãp. 500 (historická
budova), 3. patro,
ã. 310.
Termín konání:
12. 4. 2010
âas konání:
14.00–16.00 hod.
Novû v˘dej vstupenek: 7. 4. 2010, Pod
Terebkou ã. 1139/15.
■ Neseìte doma, pfiijìte za námi III
– celé odpoledne bude ve znamení country. Vystoupí taneãní skupina s ukázkou
tûchto tancÛ, probûhne jejich v˘uka, vyhlá‰ení soutûÏe a odmûna nejlep‰ích
taneãnic a taneãníkÛ. Bude skvûlé,
pfiijdete-li obleãeni v tomto stylu a podpofiíte atmosféru celého odpoledne!
Místo konání:
KC Novodvorská
Termín konání:
20. 4. 2010
âas konání:
14.00–17. 00 hod.
Novû v˘dej vstupenek: 13. 4. 2010,
Pod Terebkou ã. 1139/15.
■ Prezentace
sociálních
sluÏeb
(WORKSHOP) – bûhem celého dne budete mít moÏnost seznámit se s nabídkou
sociálních sluÏeb, poskytovan˘ch pro
obãany na‰í Mâ Praha 4. Najdete zde potfiebné odborné informace, tiskové materiály a moÏnost konzultací s odborníky.

Místo konání:
KC Novodvorská
Termín konání:
27. 4. 2010
âas konání:
11.00–18.00 hod.
VSTUP VOLN¯ BùHEM CELÉ AKCE!!!
Na v‰echny akce je zaji‰tûn bezbariérov˘ pfiístup. Dal‰í informace vám rádi
poskytneme na Úfiadu Mâ Praha 4, odbor ‰kolství a kultury, tel.: 261 192 299,
261 192 497, 261 192 415.
UpozorÀujeme, Ïe poãet vstupenek
je omezen.

Nové místo distribuce vstupenek

Chceme vám vyjít vstfiíc a umoÏnit pfiíjemnûj‰í v˘dej vstupenek. Na‰i seniofii,
hlavnû tûlesnû postiÏení, zde naleznou
místo k sezení. Prostory jsou vhodnûj‰í
svou velikostí a uspofiádáním. Pro vstupenky proto od 15. 3. pfiicházejte do objektu Pod Terebkou 1139/15 CENTRUM
TANCE STUDIO DAG (mezi zastávkami
Nuselská radnice a Na Palouãku-TRAM.
ã. 18 a BUS ã. 193).

Opět plaveme v Podolí
VáÏení seniofii, dovolujeme si pfiipomenout, Ïe máte opût moÏnost získat
dotované plavenky do bazénu v Podolí.
Plavenky jsou urãeny pro obãany star‰í 60 let s trval˘m bydli‰tûm na území
Mâ Praha 4. Podrobné informace jsme
pfiinesli jiÏ v minulém vydání ãasopisu
TuãÀák. TakÏe pouze pfiipomínáme: plavenky v cenû 15 Kã budou distribuovány
ve v‰ech informaãních centrech Mâ
Praha 4, vyjma IC Kunratice, od 1. 3.
2010 do vyãerpání jejich poãtu. Pfii
prvním nákupu plavenek bude v bfieznu
seniorÛm zdarma vystaven plaveck˘ prÛkaz. Tûm seniorÛm, kter˘m byl vydán
plaveck˘ prÛkaz v roce 2009, platí
i v roce 2010. K prodeji plavenek v leto‰ním roce si pfiineste prÛkaz s sebou.
Doufáme, Ïe moÏnost zaplavat si vyuÏijete a udûláte nûco pro svou kondici. (js)
www.praha4.cz
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Skotové „fiádili“
na Novodvorské
Zástupkyně starosty Ivana Staňková přivítala
26. ledna v KC Novodvorská seniory z městské
části Praha 4 na společenském odpoledni,
věnovanému Skotsku.
Na úvod ovládl sál soubor skotsk˘ch
dudákÛ a bubeníkÛ The Rebel Pipers. Ti
bûhem nûkolika minut nenechali nikoho
na pochybách, Ïe i Skotsko má svoje
vlastní hudební tradice, které se odli‰ují
od ostatních evropsk˘ch zemí.
Následovalo povídání, promítání a beseda o zmínûné zemi a mezi jednotliv˘mi
bloky osvûÏila celou atmosféru taneãní
skupina Scottish Dance Praha.
Na fiadu pfii‰la i zábava ve formû
v˘uky skotsk˘ch tancÛ pod vedením
odborníkÛ. Vyhlá‰ena byla soutûÏ o nej-

lep‰í taneãnici a taneãníka. V porotû, která
s uznáním a zájmem
taneãníky sledovala,
byla i Ivana StaÀková.
Ta také vyhlásila vítûze
a pfiedala jim ceny,
které pro nû pfiipravila
Mâ Praha 4. Mezi nejstar‰í úãastníky
soutûÏe patfiila paní Irena Kabrhelová
a pan Vítûzslav Novák.
Na poho‰tûní pro seniory se podílela
Cukrárna Jemnická, Praha 4-Michle

Divadlo jako dárek Ïenám
Radnice Mâ Praha 4 nabízí jako dárek pro seniorky z Mâ Praha 4 zdarma
600 lístkÛ na pfiedstavení „Jakeovy
Ïeny“ do Branického divadla.
Komedii o partnersk˘ch vztazích a samozfiejmû o Ïenách, ve které hraje jeden
muÏ a hned ‰est Ïen, uvede Branické
divadlo ve dvou termínech. Na kaÏd˘ je
seniorÛm k dispozici vÏdy 300 lístkÛ
zdarma.

První pfiedstavení se koná 19. 3. od 11
hodin a lístky na nûj se vydávají 15. 3.
od 8 do 16 hod. v objektu Pod Terebkou
1139/15 (Centrum Dance). Podruhé
bude komedie uvedena 26. 3. od 11 hod.
a lístky si zájemci mohou vyzvednout
22. 3. ve stejné dobû a na stejném místû.
I kdyÏ je divadlo zam˘‰leno jako dárek
pro seniorky, vstupenky mohou pochopitelnû vyzvedávat i muÏi.

Dal‰í nová sluÏba Prahy 4 Bezdrátové
V rámci projektu Praha 4
Bezdrátová byly jiÏ na konci
minulého roku pfiedstaveny
dva vzdûlávací e-learningové
kurzy, a to Datové schránky
a Bezpeãnost práce na internetu. Dal‰í kurz na sebe nenechal dlouho ãekat a jiÏ
v lednu tohoto roku jsme si
mohli roz‰ífiit své vzdûlaní informacemi
o elektronickém podpisu. Elektronick˘
podpis (EP) je jednodu‰e fieãeno elektronická podoba podpisu vlastnoruãního, kter˘
má zajistit autentiãnost dokumentÛ posílan˘ch prostfiednictvím internetu. Uplatnûní EP naleznete nejen v soukrom˘ch
spoleãnostech, ale i v komunikaci s vefiejnou správou. Díky tomuto v‰eobecnému
uÏívání se Praha 4 Bezdrátová rozhodla
pfiipravit kurz, kter˘ by vás jednodu‰e
a názornû zasvûtil do problematiky EP.

Obsahem kurzu je:
●

Co je to elektronick˘ podpis a kde ho
mÛÏete vyuÏít.

www.praha4.cz

●
●
●
●
●
●

Na jakém principu elektronické
podpisy fungují a jejich v˘hody.
Jak˘ je rozdíl mezi kvalifikovan˘m
a komerãním certifikátem.
Co je to certifikaãní autorita.
Jak podat Ïádost pomocí podatelny.
Jak s elektronick˘m podpisem
pracovat.
Interaktivní ukázky.

Cílem e-learningového kurzu je vás seznámit s danou problematikou z tepla va‰eho domova. MÛÏete tak získat cenné informace nejen o v‰eobecném vyuÏití, ale
i o principech, druzích a zpÛsobu podání
Ïádosti a tím získat komplexní pfiehled
o daném tématu, coÏ by mohlo mnoh˘m
z vás usnadnit komunikaci nejen s úfiady
a celou vefiejnou správou.
Bezdrátov˘ internet Prahy 4 má v souãasnosti více neÏ 6500 uÏivatelÛ, dal‰í informace o projektu se dozvíte na portálu
na adrese www.praha4net.cz.
MARTIN PLÍ·EK (TOP 09),
RADNÍ PRO INFORMATIKU

a Cukráfiství U Michala, Podolská, Praha
4-Podolí. A co fiíct na závûr? V dubnu
budeme tanãit a soutûÏit ve stylu country. Proto neseìte doma, pfiijìte za
námi!
(se)
KaÏd˘ zájemce star‰í 60 let s trval˘m
bydli‰tûm v Mâ Praha 4 (obãansk˘
prÛkaz s sebou!) mÛÏe obdrÏet nejv˘‰e
dvû vstupenky. Poãet lístkÛ je omezen
a zmûna termínu programu je moÏná.
BliÏ‰í informace získáte na tel. ãíslech:
261 192 299 a 261 192 497.
(Ïp)

Krátce

●

Krátce

■ Klub seniorů Branická ul. pořádá 2010 následující výlety:
23. 4. Vyšší Brod a Rožmberk, za 380 Kč, 13. 5. zámek
Kratochvíle, Holašovice a Písek, za 410 Kč. 3. 6. Pernštejn
a Kutná Hora, za 270 Kč a 30. 9. zámky Kačina a Žleby za
260 Kč. Bližší informace v Klubu v Branické vždy ve středu od 14
do 16 hodin nebo na tel.: 721 602 607 a 737 012 861.
■ Program MC Rybička na březen: 13. a 14. 3. Bazárek věcí
pro dospělé, 15. až 19. 3. Bazárek dětských věcí (výběr věcí od
8. 3. do 12. 3.), 25. 3. Velikonoční trh – přijďte si prodat své
výrobky a samozřejmě zakoupit výrobky ostatních!, 26. 3.
Tvorba velikonoční výzdoby. Více info na www.mcrybička.com.
■ SD ČR ZO Spořilov a ZO Praha 10 pořádají 26. 9–2. 10. zájezd do Mariánských Lázní, hotel Polonia. V ceně 5200 Kč je
zahrnuto ubytování v 2lůžkových pokojích s přísl., stravování,
doprava autobusem, včetně výletů (K. Vary, Fr. Lázně, Bečov
atd.). Info organizátorky: Ing. Skolková, tel.: 604 591 416,
241 492 918, Ing. Vojtíšková, tel.: 723 359 211, 223 008 580.
■ V úterý 16. 3. v 15 hod. začne v prostorách obchodního
a společenského centra Arkády Pankrác velkolepá charitativní
akce. Známí čeští herci, zpěváci a moderátoři namalují několik
velikonočních vajec, která budou poté zařazena do slavnostní
dražby. Své vejce namaluje a celou dražbou vás provede známý
český kouzelník Pavel Kožíšek. Výtěžek této charitativní akce poputuje do Fakultní Thomayerovy nemocnice na Kliniku dětské
chirurgie a traumatologie.
■ Inspektorát cizinecké policie (ICP) otevřel v polovině února
detašované pracoviště na Pankráci, ul. Sdružení 1, pro cizince
s adresou místa pobytu v Praze 5. Nové pracoviště se nachází
u metra C, výstupní stanice Pankrác. Na této úřadovně se vyřizují: přechodné pobyty občanů Evropské unie a jejich rodinných
příslušníků, dlouhodobé pobyty občanů 3. zemí a dlouhodobé
pobyty občanů 3. zemí – státy bezvízových dohod.
■ Zahrádkáři Praha 4-Hodkovičky zvou své členy, ale i další
zájemce v úterý 16. března do školní jídelny ZŠ Jitřní, kde bude
od 17.30 hod. promítáno DVD „Květinový ostrov Mainau“.
Prosíme, přezůvky sebou.
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stalo se...
V retro stylu zlatých 30. let
se v KC Novodvorská odehrál
tradiční „Novodvorský bál“.

30. léta
na Novodvorské

Kromě taneční zábavy na parketu si návštěvníci
užili vzrušení u „hazardních“ her se závěrečnou dražbou
o hodnotné ceny.

Mendíci na Vápence

Nechyběla ani velká sladká tečka v podobě dortového
modelu budoucí podoby náměstí Novodvorská, který
okomentoval a později sám krájel starosta MČ Praha 4
Pavel Horálek.

Svoji první zimní ‰kolu v pfiírodû absolvovali Ïáci I.
stupnû Z· MendíkÛ na rekreaãní chalupû mûstské ãásti
Praha 4 Vápenka v Krkono‰ích. A s jak˘mi poznatky?
„Ve‰ker˘ personál se o nás vzornû staral. Paní kuchafiky
vafiily jenom to, co nám chutnalo, fiízky velikosti XXL, stehno z kufiete mûlo velikost stehna malého p‰trosa, svíãková
byla jak v nejlep‰ím hotelu s brusinkami, domácí buchty
jak z pohádky… Mûli jsme ‰tûstí na krásné poãasí, sluníãko svítilo cel˘ t˘den a snûhu bylo dostatek. KaÏd˘ den jsme
lyÏovali a bobovali. Na Vápence se nám zkrátka moc líbilo,“
sdûlila tfiídní uãitelka Mgr. Martina Kammová.
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Rodinné centrum 4 medvědi, které sídlí v Praze 4-Podolí
(www.4medvedi.cz), má zajímavou nabídku nejen pro děti,
ale i pro jejich rodiče.
V bfieznu je v nabídce 4 medvûdÛ napfiíklad semináfi vûnovan˘ manipulaci
s kojenci „Chovejte mû“, pravideln˘ bezplatn˘ semináfi vûnovan˘ Montessori pedagogice, vyhledávan˘ kurz první pomoci
a dal‰í.
Aktuální nabídku najdete také na
www.4medvedi.cz. V RC najdete také
originální prostor
Pfiedná‰ka o psychologii dítûte maminky velice zaujala.
pro rodiãe – Mama
office.
Stylovû zafiízenou
místnost, kde mohou rodiãe pracovat
ãi relaxovat, zatímco
je jejich dítû na nûkterém z krouÏkÛ
nebo hlídané v hernû centra. Wi-fi pfiipojení je zdarma,
hlídání dûtí za 70
Kã/hod.
(jk)

Pfiihlásit se mÛÏete napfiíklad na pravidelnou angliãtinu (pro zaãáteãníky
i pokroãilé), powerjógu nebo na hodiny
orientálního tance. Centrum nabízí i dal‰í
kurzy a semináfie: první pomoc, znakovou fieã pro batolata Baby signs, semináfie o dûtské psychologii, v˘Ïivû, kurz
zdravého (a dobrého) vafiení a dal‰í.

různé/inzerce
Fotbal pomáhá
Ve středu 10. března 2010
se na stadionu Slavoje Vyšehrad
uskuteční fotbalově-charitativní akce

„Pomoc lidem
na invalidním vozíku“.
Jejím cílem je shromáždit finance
pro tělesně handicapovanou
studentku vysoké školy.
Veškeré informace o akci získáte na

www.fotbalovy-vyber.webnode.cz.
(md)
INZERCE

SC-300254/1

RC 4 medvědi
– co nabízí rodiãÛm?

SC-91436/3
SC-300204/1

www.ceskydomov.cz

SC-90920/6

INZERCE

SC-300225/1

www.praha4.cz
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volby

Volby do Poslanecké snûmovny
Parlamentu âeské republiky

Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky
na území âeské republiky, které se konají
ve dvou dnech, v pátek 28. kvûtna 2010 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 29.
kvûtna 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
ZpÛsob volby do Poslanecké snûmovny upravuje zákon ã. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu âeské republiky a o zmûnû a doplnûní
nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a vyhlá‰ka Ministerstva vnitra
ã. 233/2000 Sb., o provedení nûkter˘ch ustanovení zákona, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
Poslanecká snûmovna má 200 poslancÛ, pfiiãemÏ poslanci jsou voleni na dobu ãtyfi let. Poslancem Poslanecké snûmovny mÛÏe b˘t
zvolen kaÏd˘ voliã, kter˘ alespoÀ ve druh˘ den
voleb dosáhl vûku nejménû 21 let a není zbaven
zpÛsobilosti k právním úkonÛm.

Z pfiedchozích let je známo, Ïe jiÏ del‰í dobu
dochází ve volebním okrsku ã. 159 ke zvy‰ování poãtu voliãÛ, jehoÏ dÛvodem je skuteãnost, Ïe
do uvedeného volebního okrsku spadá mimo
jiné budova Úfiadu mûstské ãásti Praha 4, se
sídlem Nusle, Táborská 350/32, kde jsou na
úfiední adrese nahlá‰eny osoby, kter˘m byl
v místû jejich pÛvodního trvalého pobytu na
Praze 4 rozhodnutím ÚMâ Praha 4 zru‰en jejich
trval˘ pobyt. Proto do‰lo k vyãlenûní tûchto voliãÛ z volebního okrsku ã. 159 a byl vytvofien nov˘ volební okrsek ã. 284, kter˘ zahrnuje
pouze objekt dvou budov Úfiadu mûstské ãásti
Praha 4, Táborská 350/32 a Táborská 500/30.
Dále bylo zji‰tûno, Ïe dochází k trvalému navy‰ování voliãÛ ve volebním okrsku ã. 242,
proto byl volební okrsek ã. 242 rozdûlen na volební okrsek ã. 242 a volební okrsek ã. 243.
V mûstské ãásti Praha 4 pro nadcházející
volby bude tudíÏ celkem 131 volebních okrskÛ
v ãíselné fiadû ã. 154–ã. 284 za pfiedpokladu,
Ïe u Mâ P 1–Mâ P 3 nedojde ke zv˘‰ení nebo
sníÏení poãtu volebních okrskÛ.
Dále voliãe Mâ Praha 4 informujeme o tom, Ïe
volební okrsky ã. 272, ã. 274, ã. 282 a ã. 283
budou jiÏ pfii tûchto volbách do Poslanecké snûmovny Parlamentu âR po rozsáhlé rekonstrukci
‰koly pfiemístûny znovu zpût do Základní ‰koly, Jitfiní 185/6, Hodkoviãky.
K dal‰í zmûnû do‰lo u volebních okrskÛ
ã. 220, ã. 221, ã. 222 a ã. 223, kde volební

Změny ve volebních okrscích

✄

Pro informaci sdûlujeme, Ïe pro odevzdání
hlasovacích lístkÛ a pro sãítání hlasÛ v souladu
s ust. § 15 písm. a) a v souladu s ust. § 26 odst.1
písm. a) zákona ã. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ
starosta Mâ Praha 4 stanovil v dÛsledku zv˘‰ení poãtu voliãÛ o jednu tfietinu pro konání voleb
v mûstské ãásti Praha 4 nav˘‰ení poãtu volebních okrskÛ z dosavadního poãtu 129 na poãet
131 volebních okrskÛ.

místnosti byly v Husitské teologické fakultû
P 4-Krã, Pacovská 350/4. Vzhledem k technick˘m úpravám ve ‰kole a ohlasÛm obãanÛ na nedostupnost volebních místností, které se nacházely ve 3. a 4. nadzemním podlaÏí objektu této
‰koly, bylo rozhodnuto o pfiemístûní volebních
okrskÛ. Volební okrsky ã. 220 a ã. 221 jsou
pfiemístûny do Jazykové základní ‰koly,
Horáãkova 1100/4 Krã a volební okrsky ã.
222 a ã. 223 jsou pfiemístûny do Základní
‰koly, Poláãkova 1067/3, Krã. Vûfiíme, Ïe tato
zmûna bude ze strany voliãÛ kladnû pfiijata.
Voliãi budou o tûchto zmûnách informováni speciálním letáãkem, kter˘ bude voliãÛm rozesílán
spoleãnû s hlasovacími lístky a o této skuteãnosti budou dále informováni voliãi i na webov˘ch stránkách Mâ Praha 4.

Nahlížení do volebních seznamů
V‰ichni voliãi jsou zapsáni ve stálém seznamu
voliãÛ v místû trvalého bydli‰tû, v na‰em pfiípadû v seznamu voliãÛ veden˘m Úfiadem mûstské
ãásti Praha 4, pfiiãemÏ kaÏd˘ voliã zapsan˘ do
seznamu voliãÛ v pfiípadû pochybností má právo
ovûfiit si svÛj zápis ve stálém seznamu voliãÛ.
NahlíÏení do tohoto seznamu je na adrese:
Úfiad mûstské ãásti Praha 4, odbor správních
agend, Táborská 350/32, v kanceláfii ã. 364,
v úfiedních hodinách pondûlí a stfieda
8.00–17.30 hodin.

Městská část Praha 4,Úřad městské části, odbor správních agend, Táborská 350/32, 140 45 Praha 4

Žádost o vydání voličského průkazu
Volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky konané ve dnech
28. a 29. kvûtna 2010
Jméno a pfiíjmení voliãe: ...............................................................................................
Datum narození: ...................................... Tel. kontakt: ................................................
Trval˘ pobyt: .................................................................................................................

§ 6a odst.2 zákona ã. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu âeské
republiky a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“). Voliã mÛÏe poÏádat o vydání voliãského prÛkazu ode dne vyhlá‰ení voleb, a to písemn˘m podáním opatfien˘m ovûfien˘m podpisem voliãe, doruãen˘m nejpozdûji 7 dnÛ pfiede
dnem voleb tomu, kdo stál˘ seznam nebo zvlá‰tní seznam vede, nebo osobnû do
okamÏiku uzavfiení stálého seznamu nebo zvlá‰tního seznamu: obecní úfiad nebo
zastupitelsk˘ úfiad voliãsk˘ prÛkaz nejdfiíve 15 dnÛ pfiede dnem voleb pfiedá
osobnû voliãi nebo osobû, která se prokáÏe plnou mocí s ovûfien˘m podpisem voliãe Ïádajícího o vydání voliãského prÛkazu, anebo jej voliãi za‰le.

Pfiedání vystaveného voliãského prÛkazu nejdfiíve 15 dnÛ pfiede dnem voleb: (oznaãte kfiíÏkem)
Osobní pfiedání nebo pfiedání osobû, která se prokáÏe plnou mocí s ovûfien˘m podpisem voliãe Ïádajícího o vydání voliãského prÛkazu
na deta‰ovaném pracovi‰ti Úfiadu mûstské ãásti Praha 4, odbor správních agend, Jílovská 1148/14, kde se vydávají OP a CP (nejdfiíve 15
dnÛ pfiede dnem voleb – 13. 5. 2010–26. 5. 2010 do 16.00 hodin)
Úfiední hodiny: pondûlí a stfieda
8.00–17.30 hodin
úter˘ a ãtvrtek
8.00–12.00 hodin
pátek
8.00–11.00 hodin
Zaslání doporuãenû na adresu (uveìte prosím ãitelnû pfiesnou adresu vãetnû PSâ):
............................................................................................................................................................................................................................
V Praze dne: ............................................

Podpis voliãe: .....................................................

Místo pro ovûfiení podpisu: .................................................

Upozornûní pro voliãe
1. Písemné podání opatfiené ovûfien˘m podpisem voliãe musí b˘t doruãené nejpozdûji 7 dnÛ pfiede dnem voleb – tj. do 21. 5. 2010 (pátek) na adresu: Úfiad mûstské ãásti
Praha 4, odbor správních agend, Táborská 350/32, PSâ 140 45 Praha 4. Na obálku vyznaãte“Voliãsk˘ prÛkaz“.
2. Osobní podání Ïádosti do 12. 5. 2010 na adrese: Úfiad mûstské ãásti Praha 4, odbor správních agend, Táborská 350/32, pfiízemí kanceláfi ã. 173 nebo v informaãních
kanceláfiích mûstské ãásti Praha 4. Od 13. 5. 2010 do 26. 5. 2010 (16.00 hodin) pouze na deta‰ovaném pracovi‰ti Úfiadu mûstské ãásti Praha 4, odbor správních agend,
Jílovská 1148/14 s moÏností následného vydání voliãského prÛkazu.
Îádost o vydání voliãského prÛkazu pro volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky konané ve dnech 28. a 29. kvûtna 2010. (Dal‰í údaje doplÀují pracovníci odboru správních agend ÚMâ Praha 4.)

Îádost pfiijata:
(den, jméno)

Îádost vyfiízena:
(den, jméno)

Odeslal voliãsk˘ prÛkaz ã.:
(den, jméno)

Vydal voliãsk˘ prÛkaz ã.:
(den, jméno)

Pfiijal voliãsk˘ prÛkaz ã.:
(den, jméno)

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

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

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

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

.......................................
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Voliã mÛÏe poÏádat o vydání voliãského prÛkazu ode dne vyhlá‰ení voleb, a to písemn˘m
podáním opatfien˘m ovûfien˘m podpisem voliãe, doruãen˘m nejpozdûji 7 dnÛ pfiede dnem
voleb, tj. 21. kvûtna 2010, Úfiadu mûstské
ãásti Praha 4, kter˘ stál˘ seznam voliãÛ vede,
nebo osobnû (viz Ïádost) do okamÏiku uzavfiení
stálého seznamu voliãÛ, tj. 26. kvûtna 2010
do 16.00 hodin. Úfiad mûstské ãásti Praha 4
v místû trvalého pobytu voliãsk˘ prÛkaz nejdfiíve
15 dnÛ pfiede dnem voleb, tj. 13. kvûtna 2010,
pfiedá osobnû voliãi nebo osobû, která se prokáÏe plnou mocí s ovûfien˘m podpisem voliãe Ïádajícího o vydání voliãského prÛkazu, anebo jej
voliãi za‰le (doporuãenû do vlastních rukou) na
jím uvedenou adresu. Voliãsk˘ prÛkaz opravÀuje k zápisu do v˘pisu ze zvlá‰tního seznamu
voliãÛ ve dnech voleb do Poslanecké snûmovny
v jakémkoliv volebním okrsku na území
âeské republiky i v jakémkoliv zvlá‰tním
volebním okrsku v zahraniãí. Voliã, kter˘ se
dostaví do volební místnosti s voliãsk˘m prÛkazem, je povinen po prokázání totoÏnosti a státního obãanství âeské republiky tento prÛkaz
odevzdat okrskové volební komisi; ta jej pfiiloÏí
k v˘pisu ze zvlá‰tního seznamu voliãÛ.

Volič v zahraničí
Informace pro voliãe, ktefií se v dobû voleb do
Poslanecké snûmovny dne 28. a 29. kvûtna 2010
budou zdrÏovat v zahraniãí. Mají dvû moÏnosti,
jak postupovat, odvislé do urãité míry od charakteru svého pobytu, a to zda pÛjde o pobyt
dlouhodob˘ ãi krátkodob˘.
Pfii dlouhodobém pobytu v zahraniãí umoÏÀuje § 6 odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu zapsání do zvlá‰tního seznamu voliãÛ
vedeného zastupitelsk˘ch úfiadem v místû pobytu. Zastupitelsk˘ úfiad vede zvlá‰tní seznam pro
voliãe, kter˘ má bydli‰tû mimo území âeské republiky, a to na základû jeho písemné Ïádosti,
doloÏené originálem, popfiípadû ovûfienou kopií
dokladÛ potvrzujících totoÏnost Ïadatele, jeho
státní obãanství âeské republiky a bydli‰tû
v územním obvodu zastupitelského úfiadu, kde
má b˘t zapsán do zvlá‰tního seznamu; Ïádost
musí b˘t doruãena nebo pfiedána zastupitelskému úfiadu nejpozdûji 40 dnÛ pfiede dnem voleb,
tj. do 18. dubna 2010. Pro Ïádost o zápis do
zvlá‰tního seznamu voliãÛ vedeného zastupitelsk˘m úfiadem není Ïádn˘ formuláfi. V pfiípadû,

volby

Ïe bude voliã zapsán ve zvlá‰tním seznamu voliãÛ vedeném zastupitelsk˘m úfiadem v zahraniãí
v místû svého pobytu, bude moci uplatnit své
volební právo pfii volbách do Poslanecké snûmovny ve volební místnosti zfiízené u tohoto
zastupitelského úfiadu. Pokud se voliã nebude
vyskytovat v dobû voleb do Poslanecké snûmovny v územním obvodu tohoto zastupitelského
úfiadu, mÛÏe mu tento úfiad vydat na základû
jeho Ïádosti podle ustanovení § 6a zákona o volbách do Parlamentu voliãsk˘ prÛkaz, na kter˘ je
potom oprávnûn hlasovat v jakémkoliv zvlá‰tním volebním okrsku v zahraniãí a v jakémkoliv
volebním okrsku na území âeské republiky. Je
tfieba upozornit na skuteãnost, Ïe v pfiípadû
zápisu do zvlá‰tního seznamu voliãÛ vedeného
zastupitelsk˘m úfiadem v zahraniãí, bude voliã
automaticky vy‰krtnut ze stálého seznamu voliãÛ vedeného obecním úfiadem, v jehoÏ územním
obvodu má místo trvalého pobytu. Pokud by
tento voliã potom v budoucnu chtûl volit na
území âeské republiky, bude nutné poÏádat
zastupitelsk˘ úfiad o vy‰krtnutí ze zvlá‰tního seznamu voliãÛ. Tento zastupitelsk˘ úfiad voliãi
vydá o vy‰krtnutí ze zvlá‰tního seznamu voliãÛ
potvrzení, které je nutné odevzdat pfiede dnem
voleb obecnímu úfiadu, v jehoÏ územním obvodu
má voliã místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímÏ obvodu má
místo trvalého pobytu.
V pfiípadû krátkodobého pobytu v zahraniãí je vhodnûj‰í volit pfii volbách do Poslanecké
snûmovny v zahraniãí na zastupitelském úfiadû
na voliãsk˘ prÛkaz, kter˘ voliãi vydá na základû ustanovení § 6a zákona o volbách do
Parlamentu obecní úfiad v místû jeho trvalého
pobytu, v jehoÏ stálém seznamu voliãÛ je zapsán
(viz kapitola „Voliãské prÛkazy“).

KaÏdá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíÏ kandidátní listina pro volby do
Poslanecké snûmovny byla zaregistrována ve
volebním kraji, jehoÏ souãástí je volební okrsek,
mÛÏe delegovat nejpozdûji 30 dnÛ pfiede dnem
voleb, tj. nejpozdûji do 28. dubna (stfieda), 1 ãlena a 1 náhradníka do kaÏdé okrskové volební
komise. Delegováním ãlenÛ a náhradníkÛ se
rozumí doruãení jejich seznamu starostovi.
Termín 1. zasedání okrskov˘ch volebních
komisí je stanoven od 3. do 7. kvûtna 2010
v KC Novodvorská, Praha 4.
Pro ty, ktefií se chtûjí aktivnû zapojit do
práce v okrskové volební komisi (dále jen
„OVK“ ), kter˘ch je na Mâ Praha 4 vytvofieno
celkem 131, chtûjí pomoci pfii organizaãnû-technickém zabezpeãení voleb do Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky
a vûdí o tom, Ïe nebudou delegováni do OVK
politickou stranou, politick˘m hnutím a koalicí, otiskujeme pfiihlá‰ku, kterou je tfieba vyplnit a s oznaãením „VOLBY“ a:
a) zaslat nebo osobnû pfiedat p. Michalu
Sládeãkovi na Úfiadu mûstské ãásti Praha 4 (dále jen „ÚMâ P4“), Táborská
350/32, v kanceláfii ã. 173, tel. ã. 261 192
411, 261 192 148, nebo
b) odeslat na e-mail: volby@praha 4.cz nebo
c) osobnû pfiedat v jednotliv˘ch informaãních
kanceláfiích Mâ Praha 4, nebo
d) osobnû odevzdat na deta‰ovaném pracovi‰ti odboru správních agend ÚMâ P4,
Jílovská 1148/14, kde se vydávají OP
a CP (pfiepáÏka „INFORMACE“), nebo
e) odeslat na adresu: Úfiad mûstské ãásti
Praha 4, odbor správních agend, Táborská
350/32, 140 45 Praha 4.
Pro informaci uvádíme, Ïe ãlenovi OVK pfiíslu‰í za v˘kon funkce pfii volbách do Poslanecké
snûmovny Parlamentu âR zvlá‰tní odmûna ve
v˘‰i 1 300 Kã, zapisovateli OVK ve v˘‰i 1 500 Kã
a pfiedsedovi OVK ve v˘‰i 1 600 Kã.
Pfiipravuje se návrh na mimofiádné nav˘‰ení
odmûny, o její v˘‰i rozhodne Rada Mâ Praha 4.

Práce v okrskových volebních komisích
na MČ Praha 4
âlenem okrskové volební komise mÛÏe b˘t
státní obãan âeské republiky,
a) kter˘ v den sloÏení slibu dosáhl vûku nejménû 18 let,
b) u nûhoÏ nenastala pfiekáÏka v˘konu volebního práva podle § 2 ( pfiekáÏkami volebního
práva je zákonem stanovené omezení osobní
svobody z dÛvodu ochrany zdraví lidu a zbavení zpÛsobilosti k právním úkonÛm) a
c) kter˘ není kandidátem pro volby do Parlamentu âeské republiky.

Za vá‰ zájem pfiedem dûkujeme a tû‰íme se
na spolupráci.

PŘIHLÁŠKA

✄

Voličské průkazy

za člena okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat 28. a 29. května 2010
Pfiíjmení: ........................................................

Jméno (popfi. jména): ....................................................................

Datum a místo narození: ............................................................................................

Titul: ..................................

Zdravotní poji‰Èovna: ........................................................

Adresa trvalého pobytu: ................................................................................................................................................. PSâ: ...................................
Adresa pro doruãování písemností v pfiípadû, Ïe není shodná s adresou trvalého pobytu:
........................................................................................................................................................................................ PSâ: ...................................
Pevn˘ telefon: ...................................................
Oblast, ve které byste chtûli pracovat, oznaãte:
Braník | Krã | Novodvorská | Nusle |

Mobil: ...................................................
Pankrác

|

Michle

|

Podolí

|

E-mail: .................................................................
Spofiilov

|

Lhotka

|

Hodkoviãky

|

Zábûhlice

(pfiíp. dopi‰te název ‰koly) ...........................................................................................................
V Praze dne: .................................................................

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

PODÁNÍ P¤IHLÁ·KY NEZNAMENÁ AUTOMATICKLÉ ZA¤AZENÍ DO KOMISÍ. NA ZÁKLADù VOLEBNÍHO ZÁKONA
MUSÍ B¯T ZOHLEDNùNY DELEGÁTNÍ LISTINY POLITICK¯CH STRAN.
Pfiílohy:

kopie OP*)
kopie prÛkazu zdravotní poji‰Èovny*)
*) nehodící se ‰krtnûte

Pro informaci uvádíme, Ïe formuláfie jsou k dispozici téÏ na www.praha4.cz.

www.praha4.cz

ING.TOMÁ· SMRâEK, VEDOUCÍ ODBORU SPRÁVNÍCH AGEND
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Cirkus
nejmen‰ích v Podolí

akce/inzerce
Dobroãinn˘ bazar
Obãanské sdruÏení Lékofiice
ve spolupráci s FTNsP

Tak jako každý rok v období
masopustu, i letos bychom rádi
pozvali všechny své příznivce na
dětský karneval. Jak už titulek
napovídá, dětský rej se ponese ve
znamení klaunů, krotitelů divé
zvěře, akrobatek, tanečnic
a jiných cirkusových umělců.

Vás ve dnech 18. - 21. 4. 2010 zve na

JARNÍ DOBROâINN¯ BAZAR
DùTSKÉHO OBLEâENÍ, OBUVI
A SPORTOVNÍCH POT¤EB
Ne
Po
Út
St

Tato cirkusová pfiehlídka na‰ich
nejmen‰ích se koná v sobotu
27. bfiezna od 15 hodin ve velkém
sále Podolské sokolovny. Kromû
dobré nálady si dûti s sebou mohou vzít také soutûÏivého ducha,
protoÏe je ãeká bohat˘ doprovodn˘
program. ZároveÀ bychom rádi pozvali v‰echny dospûlé na veãerní
‰ibfiinky, které zaãínají opût ve
velkém sále ve 20 hodin.
V˘bor TJ Sokola Praha Podolí

18.
19.
20.
21.

9–14
9–17
9–17
9–12

příjem věcí
prodej
prodej
vyúčtování a vyzvednutí
neprodaných věcí

Bazar se koná v kapli sv. Václava ve
Fakultní Thomayerově nemocnici v Krči.
Přijímáme max. 30 ks k prodeji a max.
10 ks jako dar.
Kontakt: 261 083 690
E-mail: dobrovolnici@ftn.cz
www.lekorice.com

INZERCE
SC-100052/2

SC-300162/12

SC-100109/1
SC-300238/1

www.praha4.cz
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zdraví/různé
Nový park
Přednášky o první pomoci
Fakultní
Thomayerova
nemocnice s poliklinikou
– O‰etfiovatelská poliklinika
pofiádá 9. bfiezna od 17 do
19 hodin pfiedná‰ku pro vefiejnost na téma: „Kardiopulmonální resuscitace, poskytování první pomoci dospû-

lému i dítûti, nácvik na
modelu“. Místo konání:
Pavilon A1 – Centrum pro
vûdu a vzdûlávání, cena
150 Kã, kapacita: 25 míst.
Dal‰í pfiedná‰ka se uskuteãní 16. bfiezna ve stejném
ãase a na stejném místû na

téma „Situace, se kter˘mi se
mÛÏete setkat (diabetické kóma, epileptick˘ záchvat, otrava…). Cena je opût 150 Kã,
kapacita 50 míst. Pfiihlá‰ky
na tel. ãíslech: 261 082 464,
605 235 784, nebo e-mail:
tatjana.jezkova@ftn.cz. (‰t)

O zdraví vážně/nevážně
Mezi lidmi často kolují zajímavé pověry a fámy, které se týkají toho nejcennějšího,
co máme – našeho zdraví. A protože nejhorší je žít v nejistotě či v nevědomosti,
měsíčník Tučňák nabízí pomocnou ruku. Zašlete nám do redakce (kontakty
najdete na str. 30) otázky, které vám vrtají v hlavě a my je předáme odborníkům
k zodpovězení.
Dotaz: Nedávno jsem se s kamarádkami dostala do sporu, kdyÏ jsem tvrdila, Ïe olizování
víãek ulepen˘ch od jogurtu není zdraví ‰kodlivé. Ony tvrdily opak. Pr˘ se nesmí v Ïádném
pfiípadû olizovat, protoÏe se hliník z víãek vstfiebává do jogurtu... Prosím, co je na tom pravdy?
Bára ·., Podolí
Odpovûì: Ze zdravotního hlediska není olizování hliníkov˘ch víãek nijak ‰kodlivé. Obalové

materiály u potravin totiÏ musí splÀovat pfiísná hygienická kritéria, a proto není tfieba obávat se uvolÀování ‰kodliv˘ch látek do potravin
nebo do lidského organismu. Spí‰e je na místû zhodnotit olizování víãek od jogurtÛ z estetického hlediska...
TAMARA STARNOVSKÁ, VRCHNÍ NUTRIâNÍ TERAPEUTKA
FAKULTNÍ THOMAYEROVY NEMOCNICE

Rehabilitační program
pro obãany s po‰kozením mozku
Od dubna 2010 zahajujeme dal‰í „Rekondiãnû rehabilitaãní program pro osoby po
po‰kození mozku a jejich
rodinné pfiíslu‰níky“. Tímto
programem se snaÏíme podporovat obãany po po‰kození

mozku v obnovení, rozvinutí
a zlep‰ení funkcí, které byly
poranûním naru‰eny. Zafiazení do programu pfiedchází setkání s psycholoÏkou
a krátká diagnostika kognitivních a exekutivních funkcí.

V pfiípadû dotazÛ ãi zájmu
o úãast v programu prosím
kontaktujte Terezu Îílovou
na tel. ã.: 773 540 589,
cerebrum@cerebrum2007.cz.
Více informací najdete na
www.cerebrum2007.cz.

SOUTĚŽ o 5 balíãkÛ potravinov˘ch doplÀkÛ
V ãistém prá‰ku z hlívy ústfiiãné je unikátní kombinace
zdraví prospû‰n˘ch látek, které pomáhají posílit na‰i imunitu a stimulovat regeneraci bunûk. Udûlejte nûco pro své zdraví a zahrajte si o 5 dárkov˘ch balíãkÛ s hlívou ústfiiãnou od
pankrácké spoleãnosti Terezia Company.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
V kolika lékárnách v ČR se prodávají produkty s hlívou ústřičnou společnosti Terezia Company?

●

Vá‰ tip za‰lete nejpozdûji do 10. bfiezna 2010 na e-mail:
dudek@ceskydomov.cz. Vyhrává 5 autorÛ nejpfiesnûj‰ích
tipÛ!
V˘herci z únorového TuãÀáka (správná odpovûì
byla „a“): Vûra Hlou‰ková, Gabriela Melková, Jan Bure‰, Dita
Kfienová a Linda Hroníková.
Gratulujeme!

24

Hektarový Baarův
park, který svou
zelení obohatí MČ
Praha 4 a bude volně
přístupný veřejnosti,
vznikne v dohledné
době u BB Centra.

Náv‰tûvníci si budou moci
zahrát pétanque na jednoduché dráze uvnitfi pû‰í zóny parku, zhoupnout se na
rotující houpaãce nebo si
s kamarády nasimulovat
jednoduchou konferenci díky pod zemí propojen˘m
trubkám, jeÏ povedou zvuk
aÏ na vzdálenost 50 metrÛ.
Spoleãnost PASSERINVEST
GROUP, která do parku investuje 30 milionÛ korun,
má v budoucnu v plánu
zfiídit je‰tû jeden, zfiejmû
o nûco vût‰í park na jiÏní
stranû lokality.
(md)

Taneãní soutûÏ
Hobby centrum 4 pofiádá
v sobotu 20. 3. „Taneãní soutûÏ O pohár starosty mûstské
ãásti Praha 4“. Start je v 9.30
hodin v KC Novodvorská,
soutûÏí se v disco a street stylech, jednotlivci, dua a malé
skupiny dûtí a mládeÏe. Info
L. Jedková, Z. Válek: tel. ã.:
241 731 489, 602 507 510,
www.hobbycentrum4.cz.

Krátce

●

Krátce

■ MC Balónek pořádá bazar jarního a letního oblečení v termínu 14.–17. března, bližší
informace na www.mcbalonek.cz. Dalšími
zajímavými akcemi jsou programy s ekologickou tematikou – Sluníčková rytmika a Šikovný
brouček 22. 3., nebo Velikonoční výtvarná
dílna 25. 3.
■ Husitské centrum, o. p. s., Táborská 65,
připravilo pro dospělé zájemce „Celovečerní
kurs smaltování“. Termíny: 25. 2., 3., 10.
a 17. 3., 18–21 hod. Cena kursu 250 Kč.
Potvrzení vaší účasti na telef. číslech:
777 083 302, nebo e-mail: krausova@cao.cz,
brichackova@centrum.cz, či na webových
stránkách: www.monteko.cz/hcentrum.

Nábor dívek a žen do fotbalového oddílu
SK Nusle proběhne 24. března od 16 hod.
akcí „Fotbalový začátek 2010“. Jedná se
o 1. ročník fotbalových a dovednostních
soutěží pro děvčata narozena 1995–2000
a pro kategorii žen starších 15 let. Stačí ve
sportovním oblečení přijít do multifunkčního areálu Na Děkance v Nuslích a mít chuť
sportovat. Bližší informace získáte na tel.:
731 156 822, 720 393 935.

www.praha4.cz
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SC-300210/1

SC-90120/39

SC-300235/1

SC-91185/3

inzerce

SC-300241/1

SC-300259/1

SC-100087/7

I n z e rce v časopisu TUČŇÁK
Uzávěrka dalšího vydání, tedy
dubnového čísla, je 12. března 2010.

Renata Čížková
Tel.: 777 114 473, 222 980 260

SC-300205/1

SC-300161/2

E-mail: cizkova@ceskydomov.cz

SC-300271/1

SC-100064/2

SC-300250/1

SC-300257/1

SC-300146/2

SC-300247/1

www.praha4.cz

SC-300223/2

SC-90547/4

SC-300251/1
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kultura
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. po 19.30
2. út 19.30
3. st 10.30
19.30
4. čt 19.30
5. pá 19.30
6. so 15.00
19.30
9. út 19.30
10. st 19.30
11. čt 19.30
12. pá 19.30
13. so 15.00
19.30
14. ne 15.00
15. po 19.30
16. út 10.30
19.30
17. st 19.30
18. čt 19.30
19. pá 19.30
20. so 15.00
21. ne 15.00
24. st 19.30
25. čt 19.30
26. pá 19.30
27. so 15.00
19.30
28. ne 19.30
29. po 19.30
30. út 10.30
19.30
31. st 19.30

NERUŠIT, PROSÍM
V KORZETU PRO TETU
HVĚZDY NA VRBĚ – Veř. generálka
HABAĎÚRA
HVĚZDY NA VRBĚ – Premiéra
BLBOUN
HVĚZDY NA VRBĚ
HVĚZDY NA VRBĚ
A JE TO V PYTLI!
HVĚZDY NA VRBĚ
JULIE, TY JSI KOUZELNÁ!
JAK VYLOUPIT BANKU
DIVOTVORNÝ HRNEC
DIVOTVORNÝ HRNEC
LUCERNA
ŠUMAŘ NA STŘEŠE
LUCERNA
NERUŠIT, PROSÍM
JAK VYLOUPIT BANKU
HÁDEJ, KDO PŘIJDE…
HVĚZDY NA VRBĚ
SONG PRO DVA
ŠUMAŘ NA STŘEŠE
TŘI SESTRY
ČAJ U KRÁLOVNY
ZÁHADA ANEB ZAPŘENÁ LÁSKA
V KORZETU PRO TETU
V KORZETU PRO TETU
POSLEDNÍ DOUTNÍK
POSLEDNÍ DOUTNÍK
BALADA PRO BANDITU
SONG PRO DVA
HVĚZDY NA VRBĚ

B ře z n ová p re m i é ra : H V Ě Z DY N A VR BĚ
Legendární bigbítov˘ retro-muzikál v duchu
60. let v reÏii Pavla ·imáka. Spolu s Ïivou kapelou
na scénû pod vedením Ondfieje Brouska se ocitnete
v pfiíbûhu stfiedo‰kolaãek, které v srpnu 1968 nacviãují druÏební koncert, na nûmÏ bude pfiítomen i sovûtsk˘ generál. „Ztracená generace“ mlad˘ch lidí se
pfiitom setká s fiadou krutû humorn˘ch a bizarních
situací své doby. Hlavní role Jitky se zhostí mladá
drÏitelka Thálie Petra Hfiebíãková. VraÈte se s námi
do známé atmosféry dívãích ‰kolních ‰aten, tûlocviãny, studentsk˘ch lásek, dobového Ïargonu a nadûjí
v „lep‰í zítfiky“… V dal‰ích rolích se mÛÏete tû‰it
na Marka Holého, Milo‰e Vávru, Ctirada Götze,
Daniela Rouse, Pavlínu Vojáãkovou, ZdeÀka
Palusgu, Zuzanu Vejvodovou, Martinu ·Èastnou,
Annu Remkovou, Ivu Pazderkovou, Pavla Neãase,
Dennyho Ratajského, Jifiího Racka, Luká‰e
Peãenku, Matûje KuÏela a dal‰í…
Premiéra: 4. bfiezna v Divadle Na Fidlovaãce

www.sue-ryder.cz

KOMORNÍ
FIDLOVAČKA

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

5. pá
6. so
10. st
11. čt

19.30
19.30
19.30
19.30

12. pá
16. út
17. st
18. čt
20. so
24. st
26. pá
27. so

19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
15.00

ŽENA V ČERNÉM
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
ROK MAGICKÉHO MYŠLENÍ
BENEFICE ANEB
ZACHRAŇTE SVÉHO AFRIČANA
KOUZELNÁ NOC
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
KOUZELNÁ NOC
MILÁČCI A MILODARY
ŽENA V ČERNÉM
ROK MAGICKÉHO MYŠLENÍ
MILÁČCI A MILODARY
BENEFICE ANEB
ZACHRAŇTE SVÉHO AFRIČANA

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

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

2. út

7. ne 14.00 MIMUJ! – pohádka MIM, o. s.
9. út 19.00 TO NAJLEPŠIE Z RND
– divadelně-hudebně-filmová koláž
10. st 19.00 TO NAJLEPŠIE Z RND – PREMIÉRA
– Naivné divadlo z Bratislavy
11. čt 19.00 PROLHANÁ KETTY – komedie
12. pá 19.00 ČTVERYLKA aneb
ŠTIKA K OBĚDU – komedie
13. so 16.00 OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ – komedie
14. ne 14.00 BROUHÁDKA – pohádka
14. ne 17.00 S TVOJÍ DCEROU NE – komedie
15. po 19.00 1 + 1 = 3 – konverzační komedie
17 st 19.00 O LÁSCE čili PARLE-MOI D’AMOUR
– komedie
18. čt 19.00 KLÍČE NA NEDĚLI – komedie
19. pá 16.00 FATÁLNÍ BRATŘI – komedie
20. so 19.00 JAKEOVY ŽENY – komed. PREMIÉRA
21. ne 14.00 JAK PAN SLEPIČKA A PANÍ
KOHOUTKOVÁ MALOVALI VAJÍČKA
– DIV. ROMANETO
22. po 19.00 KDYŽ TY, TAK JÁ TAKY, MILÁČKU
– komedie
23. út 19.00 VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
– komedie
24. st 19.00 ČOCHTAN VYPRAVUJE
– Divadelní spol. Josefa Dvořáka
25. čt 19.00 ZDRAVÝ NEMOCNÝ – komedie
26. st 19.00 JAKEOVY ŽENY – komedie, II. PREM.
28. ne 19.00 PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME
– komedie
29. po 19.00 DÁMSKÁ ŠATNA – komedie
30. út 19.00 VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM,
KDYŽ TEČE VODA – komedie
31. st 19.00 VRÁTÍŠ SE KE MNĚ PO KOLENOU
– komedie S. Remundy a I. Janžurové

3. st
7. ne
8. po
9. út
10. st
11. čt

13. so
14. ne
17. st
18. čt
21. ne

Na Jezerce 1451, 140 00 Praha 4-Nusle

22. po

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

23. út

1. po
2. út
3. st
5. pá
6. so
7. ne
8. po
9. út
10. st
11. čt
12. pá
13. so
14. ne
16. út
18. čt
19. pá
21. ne

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
17.00
20.00
22. po 19.00
23. út 19.00
24. st 19.00
25. čt 19.00
26. pá 19.00
30. út 19.00

PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
LÁSKY PANÍ KATTY
ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
MANDRAGORA
ŽENITBA
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
NA DOTEK
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
MUSÍME SI POMÁHAT – premiéra
MUSÍME SI POMÁHAT
MUSÍME SI POMÁHAT
NA DOTEK
LÁSKY PANÍ KATTY
PETROLEJOVÉ LAMPY
CHARLEYOVA TETA
CHARLEYOVA TETA
CHARLEYOVA TETA
SKLENKA SHERRY
ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
PETROLEJOVÉ LAMPY
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
MUSÍME SI POMÁHAT
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ

24. st
25. čt
28. ne
29. po
31. st

19.30 GENERÁLKA ANEB ZPÍVEJ,
ABYS NEMUSEL BREČET
– Divadlo Rity Jasinské
19.30 RESTAUROVANÉ FILMY
JANA ŠPÁTY – Filmový klub
15.00 KOCOUR V BOTÁCH – Pohádka
18.00 TEREZA KUČEROVÁ – KRESBY
– Vernisáž
20.00 JIŘÍ SCHMITZER – Koncert
19.30 3 SEZONY V PEKLE – Filmový klub
19.00 PŘEDNÁŠKA O ARCHITEKTUŘE
S DAVIDEM VÁVROU
– Kam se jezdí na dovolenou…
15.00 ASTRO BOY
– Filmový klub pro děti
15.00 VELIKONOČNÍ POHÁDKA
19.30 PANIKA V MĚSTEČKU
– Filmový klub
19.00 ČTYŘI KU TŘEM – Bardolíno
a Kopovo kvarteto, koncert
15.00 CESTA ZA POKLADEM
– Muzikál pro děti
19.30 BESÍDKA 2010
– Představení Divadla Sklep
19.30 BESÍDKA 2010
– Představení Divadla Sklep
19.30 BÍLÁ STUHA – Filmový klub
19.30 Mlýny – Divadlo Sklep
15.00 O PRINCEZNĚ
S DLOUHÝM NOSEM
19.00 SAM SHEPARD – MÁMENÍ MYSLI
– ZUŠ Modřany
19.30 NA STOJÁKA
– Stand up komedy show
– Divadelní představení

VÍKENDOVÉ DÍLNY
VE ZNAMENÍ VELIKONOC
20. so 10–13 hod. ZDOBENÍ PERNÍČKŮ
s Markétou Křesinovou,
tel.: 605 721 044
14–17 hod. DRÁTOVANÉ KRASLICE
s Markétou Křesinovou,
tel.: 605 721 044
27. so 10–13 hod. VELIKONOČNÍ TISKÁNÍ
se Zuzanou Krakčovičovou,
tel.: 606 622 320

www.praha4.cz

BRANICKÉ DIVADLO NABÍZÍ:
NETRADIČNÍ ABONMÁ, které neomezí Váš výběr programový
ani časový. Za pouhých 1000,- Kč získáte 12 poukázek na
poloviční slevu, 12 vstupenek na kterýkoliv program pořádaný
BD. DÁRKOVÉ KARTY: 6 poukázek na volnou vstupenku do
BD (2000,- Kč). POLOVIČNÍ SLEVY: PRO DĚTI, STUDENTY
A DŮCHODCE (OMEZENÝ POČET VSTUPENEK NA JEDNOTLIVÁ
PŘEDSTAVENÍ).
Akce se koná za podpory grantů MČ PRAHA 4
a HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

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

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

GALERIE:
VLADIMÍRA HONSOVÁ / SETKÁNÍ S IRSKEM
Výstava představuje více než 50 fotografií.
1. po 15.00 BRANICKÉ DUO
Lidová hudba k poslechu a tanci, vstupné 30 Kč, taneční páry (dvojice) 50 Kč.
11. čt 17.00 KAPSKO – BÍLÁ VÝSPA ČERNÉ AFRIKY
Přednáška RNDr. J. Hofmanna. Divadelní sál, vstupné 30 Kč, senioři 20 Kč.

15. po 15.00 BRANICKÉ DUO
Využijte možnosti poslechu lidové hudby a tance v nekuřácké restauraci
Domova, vstupné 30 Kč, taneční páry (dvojice) 50 Kč.

25. čt 17.00 ZÁPAS MNÍŠKU S OSUDEM
Přednáška RNDr. Pavla Mrázka z cyklu „Pražské okolí“ s obr. projekcí. Divadelní
sál, vstupné 30 Kč, senioři 20 Kč, členové Sdružení Sue Ryder zdarma.

24. st 17.00 VEČER INDICKÉ KUCHYNĚ
Večer plný tradičních pokrmů, ukázek bollywoodského tance a přehlídka Sárí.
Rezervace u Veleny Obstové na velena.obstova@sue-ryder.cz, tel. 773 977 018
nebo prostřednictvím elektronického formuláře na www.sue-ryder.cz.

30. út

ROBERT SCHUMANN A JOHANNES BRAHMS
– Houslové sonáty
Navštivte další koncert oblíbené dvojice Jan Siřínek (housle) a Lukáš Vendl
(klavír). Divadelní sál, vstupné 30 Kč, senioři 20 Kč.
18.00

Výtěžek z veškerých akcí je určen na podporu Domova Sue Ryder, o. p. s., který poskytuje sociální služby seniorům v obtížné zdravotní či sociální situaci.
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SC-100057/2

SC-300203/1

SC-100056/2

SC-300213/1

inzerce

SC-300184/2

SC-300202/1
SC-300207/1
SC-91352/3

SC-300253/1

SC-300252/1

SC-100111/14

SC-100063/2

SC-90863/6

SC-300224/2

Ing. JAN MELŠ

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

WHIRLPOOL • IGNIS • TATRAMAT
OPRAVY v bytě zákazníka
Tel: 272 761 234 • 602 366 328

SC-91442/3

SC-91390/3

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

SERVIS PRAČEK

SC-300236/1

SC-91267/4

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

SC-90890/5

SC-300199/1

MALÍŘI, LAKÝRNÍCI, ÚKLID

SC-91446/3

SC-91365/3

SC-91135/3

SC-300249/1

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

SC-100130/17

www.praha4.cz

SC-90878/6

SC-100118/2

SC-300248/1
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ekologie
Bezplatné
štěpkování

„Na základě dobrých zkušeností
z minulých let MČ Praha 4 zajistila
pro občany žijící na jejím území na
konec března a začátek dubna 2010
bezplatné štěpkování dřevního
odpadu do průměru 13 cm,“
informoval zástupce starosty
Václav Krištof (ODS).

Oblast k. ú. PODOLÍ
27. bfiezna 2010
09.00–09.30
09.45–10.15
10.25–11.00
13.00–13.30
13.45–14.15
14.25–15.00

ul. V Kfiovinách x Srázná
ul. V Ondfiejovû x Na Vrstvách
ul. Doudova x Na Lysinû
(u podolského hfibitova)
ul. Pod Dûkankou (u garáÏí)
ul. Na Zlatnici x Na Podkovce
ul. U Vápenné skály x U Kublova

Oblast k. ú. NUSLE a k. ú. MICHLE
27. bfiezna 2010
09.00–09.20
09.30–09.50
10.00–10.20
13.00–13.20
13.30–13.50
14.00–14.20
14.30–14.50

ul. Nad Nuslemi x V Luhu
ul. U DruÏstva Repo
ul. DruÏstevní ochoz
(u matefiské ‰kolky)
ul. Psárská x Hadovitá (u garáÏí)
ul. Pekárenská x Poboãná
(pod svahem)
ul. Na Kaãerovû x Kaãerovská
ul. Na Záhonech x Na Lí‰e

Prosíme, nenoste vûtve na stanovi‰tû
po uvedeném termínu, pfiedejdete tak
zbyteãnû neekonomicky vynaloÏen˘m nákladÛm na jejich odstranûní.
(OÎPAD)
(dubnov˘ harmonogram v pfií‰tím ãísle)

Zelená linka
ž i vo t n í h o p ro s t ře d í
Nejste lhostejní ke svému okolí? Máte
podněty a postřehy k údržbě veřejné zeleně, nebo k životnímu prostředí na
Praze 4? Pak zavolejte zdarma na
Zelenou linku životního prostředí, tel.:
800 131 290.
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MČ Praha 4 – velkoobjemové kontejnery
BŘEZEN 2010

MČ Praha 4 – velkoobjemové kontejnery
DUBEN 2010

Stanovi‰tû

Stanovi‰tû

Zavezení dne

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

01
01
01
01
02
02
02
03
03
03
03
04
04
04
08
08
08
08
09
09
09
09
10
10
10
11
11
11
11
15
15
15
15
16
16
16
16
17
17
17
17
18
18
18
18
22
22
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
25
25
25
25
29
29
29
29
30
30
30
30
31
31
31
31

Zavezení dne

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

01
01
01
01
06
06
06
06
07
07
07
07
07
08
08
08
08
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
19
19
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
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SC-91264/3

SC-300242/1

inzerce

SC-100089/2

SC-300240/1

www.praha4.cz
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zábava/kontakty
Ze Ïivota tuãÀákÛ

OSMISMĚRKA
Kdysi jsem byl
trochu namy‰len˘,
ale nyní jsem
naprosto...
(TAJENKA).

LEGENDA:
AMPUTATE, ANETA, ASTOR, AUTOR,
BAZAR, BEÁTA, BENTONIT, BORCI,
BOTAS, BREST, DOM¯·LIVEC,
EKRAN, ELENA, ELMAR,
EMBRANE, EMPÍR, FARMÁ¤,
FRKAT, HÁDES, HAFAT,
IBSEN, INSTRUKCE,
IRIAN, IRSKO,
KAMA·E, KAMPA,
KART¯¤, KDEÎE,
KECATI,
KERTAK,

SUDOKU
KOPOV,
KO·ER,
KREVETA,
KYTOVEC,
LINEÁL, LINOLEA,
LUTERSKÁ, MASTODON,
MLÁDù, MOUKA, NAHÁâI,
NAIVNOST, NEGATIV,
NULÁK, OMEZENOST, OM¯TI,
ORAZÍTKOVAT, PIETA, POHÁR,
POKÁL, PROFESORKY, PYTEL,
RIVAL, ROVNO, SAPIK, SKOPAL,
SNIVO, STÁLÍ, STÖTT, SVùTLANA, TAKATI,
TAKÎE, TùSNO, TI·IT, TLUâKA, TNOUT,
TURISTKA, TYâKA, UREUS, UVRTAT,
VALOM, VùNOVATI, ZALINY, ZÁVITNÍK.

Střední

Měsíčník MČ Praha 4 zdarma do schránek

Těžké

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

INFORMAČNÍ CENTRA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4: Táborská 376/40, tel.: 261 192 177, 261 192 178,
261 192 473, 261 192 174 • nám. Hrdinů 3, tel.: 241 410 806 • Poláčkova 1976/2, tel.: 261 074 099 • Novodvorská
151, tel.: 241 494 522 • Hlavní 1402/141, tel.: 272 651 924 a 962 • Branická 44, tel.: 244 462 044 • K Libuši 7
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Kontakty na redakci, inzerci a distribuci
INZERTNÍ MANAŽER:
ŠÉFREDAKTOR:

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

Řešení

Osmismûrka TAJENKA: bez chybiãky
Stránka vznikla ve spolupráci s vydavatelstvím VIP Adresa,
více křížovek v časopisech

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

STÍŽNOSTI A PODNĚTY K DISTRIBUCI:

www.ceskydomov.cz

Anna Saricheva

Zde jsou ceníky, podmínky inzerce a termíny vydání

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

www.nasepraha4.cz

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

Uzávěrka inzerce pro další vydání Tučňáka je 12. března 2010.
KONTROLA DISTRIBUCE ČASOPISU: v rámci pravidelné kontroly distribuce si Vás, čtenářky a čtenáře Tučňáka, dovolujeme
požádat o spolupráci. V případě, že neobdržíte časopis, oznamte tuto skutečnost buď e-mailem na adresu: noviny@praha4.cz,
nebo telefonicky na číslo 261 192 199. Nezapomeňte vždy uvést ulici a číslo Vašeho domu.
Děkujeme.
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