**final-TU‰ĹçK_09 21.8.2009 11:47 Str‡nka 1

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 • ROČNÍK XIX • ZÁŘÍ 2009 • 71 500 výtisků do schránek zdarma
Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261 192 177, 261 192 178, 261 192 473, 261 192 174,
nám. Hrdinů 3, tel.: 241 410 806, Poláčkova 1976/2, tel.: 261 074 099, Novodvorská 151, tel.: 241 494 522, Hlavní 1402/141,
tel.: 272 651 924 a 962, Branická 44, tel.: 244 462 044, K Libuši 7 (MČ Praha-Kunratice), tel.: 244 912 257, 261 192 510

Zahájena
výstavba
hospice
na Spořilově
AKTUALITA

VOLBY

4-VOLNOČASOVÁ

V Podolské
více míst
na parkování

Základní
informace
pro voliče

Programová
nabídka
na září

str. 4

str. 14–19

str. 20-22

**final-TU‰ĹçK_09 21.8.2009 11:05 Str‡nka 2

INZERCE
SC-90106/3

SC-90767/1

2

TUČŇÁK

SC-81819/13

www.praha4.cz

**final-TU‰ĹçK_09 21.8.2009 14:09 Str‡nka 3

EDITORIAL

OBSAH

Strana

AKTUALITY

4–7

SENIOŘI

8, 10

ŠKOLSTVÍ

12–13

VOLBY

14–19

4-VOLNOČASOVÁ: PROGRAMY NA ZÁŘÍ

20–22

SPORT

23

PEL-MEL

24

EKOLOGIE

26–27

DIVADLA

28

RŮZNÉ

30

AKTUALITA

AKTUALITA

V Podolské
více míst
na parkování

Čtyři zrušené
přechody
budou
obnoveny

4
VáÏení a milí ãtenáfii,
zdravím Vás opût po prázdninách. Vûfiím,
Ïe jste si vydatnû na dovolen˘ch odpoãali
a naãerpali sílu k tûm v‰edním vûcem.
Je aÏ s podivem, kolik se toho za poslední mûsíce stalo a stránky na‰eho TuãÀáka
pfietékají nepfiebern˘m mnoÏstvím zpráv.
Doufám, Ïe vût‰inou dobr˘ch. Pro mû patfií
mezi ty nejdÛleÏitûj‰í události léta rekonstrukce na‰ich ‰kol a poloÏení základního
kamene Hospicu v Malovické.
Trápí mû ale jedna vûc, o kterou bych se
s Vámi chtûl podûlit. Zaznamenal jsem, Ïe
nám v nûkter˘ch oblastech mizí drobní
Ïivnostníci a tolik potfiebné sluÏby jako
knihkupectví, opravy obuvi, ale i potraviny
a tak podobnû. Velk˘m dílem to lze klást za
vinu hospodáfiské a finanãní krizi a v‰eobecn˘m poklesem trÏeb. Naopak je toto zlé
období podhoubím pro vznikání dal‰ích heren a nonstopÛ. Chtûl bych Vás ujistit, Ïe
mûstská ãást nemÛÏe nijak ovlivnit, komu
soukromí majitelé nebytov˘ch prostor pronajmou své statky. V pfieváÏné mífie pochopitelnû preferují ty, ktefií mají na zaplacení
nájmu.
Budeme ale o tom mluvit. V Radû, na
zastupitelstvu, s Vámi. Chci udûlat víc pro
to, abychom si dobré Ïivnostníky v na‰í
mûstské ãásti udrÏeli.
Závûrem si je‰tû dovolím poslat Va‰ím
prostfiednictvím pfiání prvÀáãkÛm – aÈ se
jim ve ‰kole dafií a poctivû se uãí.
Pfieji v‰e dobré.

PAVEL HORÁLEK,
STAROSTA
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AKTUALIT Y

V Podolské nyní lépe zaparkujete
V Podolské ulici došlo v červenci ke změně parkovacího režimu, a to především v úseku mezi vodárnou a sokolovnou. Na několika místech bylo dosavadní podélné parkování změněno na šikmé či kolmé.
rovedené úpravy jsou v˘sledkem dopravní
studie, kterou zadala Mâ Praha 4. „Na‰ím
cílem bylo získat v Podolské ulici dal‰í parko-

P

Nûktefií fiidiãi si stále je‰tû nezvykli na nové
dopravní znaãení a zbyteãnû tak blokují nûkolik parkovacích míst.

vací místa, coÏ se bezezbytku povedlo.
Zmûnou jsme docílili nav˘‰ení parkovací
kapacity o více neÏ 60 míst,“ uvedl zástupce
starosty Martin Hudec (ODS, na snímku).
Aby byl nov˘ parkovací reÏim efektivní, je
nutné, aby jej za svÛj pfiijali i fiidiãi. „Stále se
stává, Ïe lidé parkují postaru na místech, kde
byli zvyklí nechávat vÛz stát podélnû. Nyní je
tam ale znaãka ,kolmé stání‘. MoÏná obãany
mate, Ïe na vozovce nevidí nakreslené parkovací pruhy,“ pfiipustil Martin Hudec. Vzápûtí
vysvûtluje, proã k tomu do‰lo. „Po dohodû
s Policií âR jsme je zámûrnû nenakreslili.
Pokud totiÏ lidé budou rozumní a ohleduplní,
zaparkuje na vyhrazeném prostoru mnohem více automobilÛ, neÏ kolik pfiipou‰tûjí pfiíslu‰né
normy v pfiípadû nakreslení parkovacích míst...
Ale znovu opakuji, Ïe je nutná spolupráce
v‰ech fiidiãÛ a nelze zamûÀovat napfiíklad

4 medvědi nabídnou
zábavu pro děti i rodiče
Rodinné centrum 4 medvědi, jehož hlavním partnerem je městská část
Praha 4, vás zve na Den otevřených dveří. Proběhne ve čtvrtek 17. září
(10–18 hod.) v prostorách centra a na přilehlé zahradě.
Ilustraãní foto:
archiv 4 medvûdi

rogram je urãen nejen dûtem a jejich rodiãÛm, ale i tûm, ktefií rodinu teprve plánují ãi
ãekají. Centrum najdete v 1. patfie men‰í budovy Z· Nedvûdovo nám. v Praze 4 – Podolí.
A na co se mohou náv‰tûvníci tû‰it? Dûti si
uÏijí staronovou hernu (se spoustou hraãek,
skluzavkou a bazénkem s míãky), v˘tvarnou
dílnu, zábavnou angliãtinu, spoleãné hraní
a zpívání a hlavnû odpolední bûhání a soutûÏení s cenami.
Pro rodiãe budou po celou dobu k dispozici
provozovatelky i lektofii centra a bude ãas na

P

kolmé stání za ‰ikmé, jak se
nyní obãas stává.“ Uveden˘
reÏim parkování bude radnice i policie sledovat pÛl
roku a pak jej vyhodnotí.
„Zjistíme-li, Ïe fiidiãi mají
problémy s parkováním, pruhy dokreslíme,“ slibuje zástupce starosty a dodává:
„Nûkolik místních obyvatel se mû zeptalo,
proã nelze zaparkovat i na chodníky, které jsou
v urãit˘ch místech dostateãnû ‰iroké. Chodníky
za prvé nejsou v majetku mûstské ãásti Praha 4
a za druhé Technická správa komunikací toto
fie‰ení odmítá s tím, Ïe jsou pod nimi inÏen˘rské sítû. Musely by se nejprve zpevnit, coÏ je
investice v fiádech milionÛ korun, a na tu nejsou v rozpoãtu hlavního mûsta Prahy finance.“
(md)

klidnou v˘mûnu informací. Nebudou chybût
také ukázky semináfiÛ pro rodiãe (pfiedev‰ím
nového Montessori programu) i prezentace zajímav˘ch v˘robkÛ (hraãky, ekologické nádobí,
bio potraviny).
Odpoledne pokfití spolu s náv‰tûvníky roz‰ífiené prostory centra zástupce hlavního partnera – zastupitel Mâ Praha 4 Jan Schneider
(ODS). Více informací na: www.4medvedi.cz
ãi pfies e-mail: info@elaaga.cz.
(rk)

Úspěch veteránky
armila Hummelová z Braníka získala na veteránském mistrovství
Evropy stolních tenistů v chorvatském Porezu dvě medaile – zlatou
a stříbrnou. Ke sportovnímu úspěchu
a příkladné reprezentaci městské
části Praha 4 gratulujeme!
(md)

J

Požadujeme ukončení experimentu v Legerově ulici!
Radnice Prahy 4 i po sérii jednání se zástupci Prahy 2 trvá na tom, aby zkušební provoz v zúžené Legerově ulici byl ukončen. Půlroční lhůta už téměř
vypršela a výsledky jasně ukazují, že kvůli zúžení o jeden pruh se celková
dopravní situace na území Prahy 4 zhoršila.
o prokázaly i v˘sledky dopravní anal˘zy,
kterou zadala mûstská ãást Praha 4. „ Bylo
jasnû fieãeno, Ïe zúÏení ulice je na zkou‰ku.
Souhlasili jsme s tím pouze pod podmínkou, Ïe
pokud se ukáÏe, Ïe to jakkoli zhor‰uje Ïivotní
podmínky obyvatel Prahy 4, v‰echno se zase
vrátí do normálu,“ fiíká starosta Prahy Pavel
Horálek (ODS).
Ze studie „Posouzení vlivu zúÏení Legerovy
ulice na dopravní situaci v Praze 4“ vyplynulo,
Ïe do‰lo k nárÛstu dopravní intenzity na sle-

T
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dovan˘ch alternativních objízdn˘ch trasách na
území Mâ Praha 4 v fiádech desítek procent,
prÛmûrné prodlouÏení cestovní doby na tahu
5. kvûtna – Legerova o nûkolik minut a zhor‰ení dopravní situace v kapacitnû úzk˘ch profilech jednotliv˘ch objízdn˘ch tras.
Na poslední schÛzce zástupcÛ obou stran se
se‰li i dopravní experti, ktefií vypracovávali
studie, aby konzultovali v˘sledky a závûry své
práce.
ProdlouÏení délek kolon smûrem do centra

prokázala i dopravní studie zadaná Mâ Praha
2. „Potvrzuje se to, co fiíkáme od poãátku tohoto experimentu. PraÏská doprava jsou spojité
nádoby. KdyÏ nûkde udûláte pozitivní zmûnu,
jinde se negativnû projeví. ZúÏení Legerovy
ulice se projevilo negativnû u nás na Praze 4
a budeme tak po Magistrátu hlavního mûsta
Prahy a po Mâ Praha 2 poÏadovat, aby se opût
roz‰ífiila a aby tento experiment byl v co nejkrat‰í ãasové lhÛtû ukonãen. I my si pfiejeme
zklidnûní této pátefiní praÏské komunikace, ale
v rozsahu minimálnû od JiÏního Mûsta po
Legerovu. Musíme tak hledat komplexní
fie‰ení této severojiÏní spojnice,“ prohlásil
starosta Mâ Praha 4 Pavel Horálek.
(Ïp)
www.praha4.cz
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AKTUALIT Y

Položen základní kámen Hospice Malovická
Symbolickým poklepáním na základní kámen zahájili stavbu Střediska
praktické výuky pro potřeby hospice Malovická starosta Prahy 4 Pavel
Horálek, poslanec Marek Benda a budoucí provozovatel hospice Josef
Heller.
do‰kolského zdravotního personálu. Rozpoãet
na stavbu, která je zatím
odhadována zhruba na
13 mûsícÛ, ãiní asi
75 mil Kã bez DPH.
„Hospic bude poskytovat nejenom zdravotní, ale i duchovní péãi
a zaji‰Èovat zmírnûní
bolesti a dÛstojné doÏití
nevyléãitelnû nemocn˘m lidem, a to pfiedev‰ím z na‰í mûtské ãásti. Je to samozfiejmû pomoc i pro rodiny, které
se z nûjakého dÛvodu
nemohou nebo nedokáÏou o své blízké postaStarosta Pavel Horálek (vpravo) a fieditel Hospice ·trasburk Josef
rat. Proto si myslíme, Ïe
Heller nad plány budoucího spofiilovského hospice.
je dobré, Ïe se nám podafiilo tuto my‰lenku, se
kterou pfii‰el na pfielomu let 2003/4 b˘val˘ staoto specializované zafiízení ve spofiilovské
rosta Koukal, zrealizovat,“ prohlásil na úvod staulici Malovická, jehoÏ investorem je mûstrosta Pavel Horálek (ODS).
ská ãást Praha 4, bude zaji‰Èovat odbornou péãi
PÛvodní zámûr poãítal s hospicem v DotûÏce nebo nevyléãitelnû nemocn˘m pacientÛm.
minikánském dvofie, ale pfiestavbou by se
ZároveÀ zde bude probíhat praktická v˘uka stfie-

T

ztratil charakter
historického
objektu. Proto
byla vytipována
budova b˘val˘ch jeslí v Malovické ulici,
která pro svÛj
velice ‰patn˘
technick˘ stav
musela
b˘t
zbourána. Na jejím místû tak vyroste v pofiadí
druh˘ praÏsk˘ hospic.
„Bohnick˘ hospic funguje pouze v oblasti
onkologické, na Spofiilovû bude ãást lÛÏek onkologick˘ch a dal‰í lÛÏka na interní a neurologické
terminální stavy. O ty se v Praze je‰tû nikdo
nestará,“ fiekl Josef Heller, fieditel Hospice
·trasburk v Bohnicích a budoucí provozovatel
i spofiilovského hospice.
Poslanec Marek Benda na závûr slavnostního
aktu uvedl, Ïe hospicové hnutí je lidskou odpovûdí na levicové nápady jako je napfiíklad eutanázie. „Je to pokus chovat se k lidem v nevyléãiteln˘ch stavech tak, aby jim bylo na svûtû je‰tû dobfie. A neradit jim, aby co nejrychleji ode‰li
z tohoto svûta a usnadÀovat jim to. V tomto smûru v‰echna ãest provozovateli, radnici a b˘valému starostovi Koukalovi, kter˘ má na vzniku hospice velkou zásluhu.“
(md)
FOTO: ZDENùK K¤ÍÎ

Zapůjčené auto pomáhalo
romû 50tisícového daru pro Jeseník nad Odrou schválila 2. ãervence radnice Prahy 4 zapÛjãení osobního auta Octavia a k tomu
20 tisíc Kã na pohonné hmoty pro Mûstsk˘ úfiad Nov˘ Jiãín.
„Hledali jsme v dobû povodní je‰tû dal‰í moÏnosti, jak pomáhat v oblastech, kde to na zaãátku prázdnin nejvíce potfiebovali,“ fiíká starosta
Prahy 4 Pavel Horálek (ODS).
KvÛli povodním jezdili zamûstnanci úfiadu v Novém Jiãínû po okolí
z místa na místo a zji‰Èovali, na kter˘ch místech a jak velké ‰kody voda
napáchala. „Auto se nezastavilo. PouÏívali ho hlavnû lidé z odboru sociálních vûcí. ¤ekl bych, Ïe jsme s ním udûlali tak nejménû 900 terénních ‰etfiení. Rozhodnû nám to nesmírnû pomohlo,“ vysvûtluje tajemník
MÚ Nov˘ Jiãín Tomá‰ Vindi‰. Teì uÏ se pr˘ v oblasti na‰tûstí Ïivot vrací zpátky do normálních kolejí. „NejhÛfi jsou na tom ti, ktefií pfii povodních pfii‰li o stfiechu nad hlavou.
Právû v tûchto dnech dávají své
domy do pofiádku. Tam je ãeká
je‰tû hodnû práce,“ dodává tajemník MÚ Nov˘ Jiãín.
Tfieba právû tûmto lidem
a je‰tû i dal‰ím, ktefií se stále
pot˘kají s následky povodní, by
mohly pomoci peníze z vefiejné
Do zapÛjãeného automobilu z mûst- sbírky, kterou uÏ v ãervenci
ské ãásti Praha 4 nasedají vedoucí vyhlásila Mâ Praha 4. Peníze
sociálního odboru MÚ Nov˘ Jiãín urãené na pomoc po povodAntonín Urban s pracovnicí odboru ních mÛÏete posílat na zvlá‰tní
Danielou Susíkovou a vyjíÏdûjí za bankovní úãet u âeské spofiilidmi, kter˘m ãervnová povodeÀ telny 036011-2000832359/0800
aÏ do konce roku.
(Ïp)
vzala domov.

K

www.praha4.cz
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KRÁTCE

MČ Praha 4
nebude
zvyšovat nájemné
Pro příští rok 2010 neplánuje městská část Praha 4 využít možnosti
dále zvyšovat nájemné, které je nyní na úrovni 82 Kč/m2. „V souvislosti s ekonomickou krizí, která má
dopad na obyvatele, jsme se rozhodli udělat výjimku a neprohlubovat finanční zatížení domácností.
Příští rok proto nájemné nebude
zvýšeno,“ říká první zástupce starosty Petr Staník (ODS).
zhledem k tomu, Ïe na údrÏbu budov jdou
ãásteãnû i peníze získané z privatizace,
pfiedpokládá radnice, Ïe by finance na základní opravy a údrÏbu domÛ, které zÛstávají ve
vlastnictví mûstské ãásti Praha 4, mûly staãit.
ZároveÀ je nutné zdÛraznit, Ïe i kdyÏ se
mûstská ãást Praha 4 rozhodla nevyuÏít moÏnosti zv˘‰ení nájemného v pfií‰tím roce, nebrání to soukrom˘m majitelÛm domÛ v deregulaci pokraãovat. „Mnozí obãané se bohuÏel mylnû domnívají, Ïe rozhodnutí ostatních vlastníkÛ domÛ zv˘‰it nájemné vychází z rozhodnutí
mûstské ãásti,“ dodává zástupce starosty Petr
Staník.
(pil)

V

● 15. setkání pfiátel Hodkoviãek se uskuteãní v sobotu 19. 9. na hfii‰ti u schodÛ v ulici Nad
Údolím. Akci finanãnû podpofiila radnice
Prahy 4 v rámci grantu „Sousedské vztahy“.
Program pro dûti zaãíná v 15 hod., pro dospûlé
od 18 hod.

Pozvánka na předání
obnoveného sousoší
omník Mistra Jana Husa stojí na
Branickém námûstí jiÏ více neÏ 100 let.
Zub ãasu a nenechavé ruce vandalÛ se
podepsaly na jeho stavu, a tak probûhla jeho
restaurace. Dovolujeme si obyvatele Prahy 4
pozvat ve stfiedu 23. záfií v 16 hod. na pfiedání
obnoveného díla.
TOMÁ· JELÍNEK,
âLEN ZASTUPITELSTVA Mâ PRAHA 4

P
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AKTUALIT Y

Další služby projektu Praha 4 Bezdrátová
Během uplynulých letních měsíců byly v Praze 4 úspěšně spuštěny další tři nové hotspoty. Nové vysílače přenášející signál bezdrátového internetu jsou umístěny na ZŠ Mendíků, ZŠ Poláčkova a na ulici
Ctiradova v Nuslích.
ovinkou je také
spu‰tûní sluÏby
SMS rozhlas. Tato nová sluÏba umoÏÀuje
zasílání dÛleÏit˘ch informací z mûstské ãásti na zaregistrovaná
ãísla mobilních telefonÛ obãanÛ formou
krátk˘ch textov˘ch
zpráv (SMS). SluÏba funguje pro zákazníky
v‰ech tfií ãesk˘ch mobilních operátorÛ. Tato
sluÏba mÛÏe dobfie zastoupit mûstsk˘ rozhlas.
Navíc takto rozesílané zprávy si vás najdou
prakticky kdekoli, coÏ je v˘hodné zejména
pro ty obãany, ktefií tráví vût‰inu dne mimo
na‰i mûstskou ãást. Vãasná informovanost
obãanÛ se jiÏ ukázala jako naprosto nezbytná
zejména pfii krizové komunikaci v pfiípadû
povodní, problémÛ s kontaminovanou pitnou
vodou, ekologick˘ch havárií apod.
Pro pohodlnûj‰í registraci nov˘ch uÏivate-

N

lÛ sítû Praha 4 Bezdrátová bude v polovinû
záfií zfiízena sluÏba Freemail. Vybudováním
freemailového serveru se rozumí bezplatné
zfiízení e-mailové schránky pro uÏivatele sítû
Praha 4 Bezdrátová. Server bude dostupn˘
i bez pfiihlá‰ení k síti.
Jako dal‰í novinka se pfiipravuje sluÏba
„Informace z radnice“, tedy rozesílání tzv.
Newsletteru zaregistrovan˘m obãanÛm Prahy 4. Newsletterem se rozumí vytvofiení
dvanácti ãísel internetového ãasopisu s informacemi z radnice a o akcích 4-Volnoãasové
pomocí technologie PageFlip. Pomocí tohoto
internetového ãasopisu se dÛleÏité a aktuální
informace z radnice dostanou k obãanÛm moderní a oblíbenou formou. První ãíslo internetového mûsíãníku je naplánováno na záfií.
Více informací o uveden˘ch nov˘ch sluÏbách
se dozvíte na portálu projektu na adrese
www.praha4net.cz.
MARTIN PLÍ·EK (TOP 09),
RADNÍ PRO INFORMATIKU

E-boxy usnadní třídění
Městská část Praha 4 se ve spolupráci se společností
ASEKOL rozhodla usnadnit občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení.
aÏd˘ obãan má nyní moÏnost zdarma
odloÏit napfiíklad vyslouÏil˘ mobil, kalkulaãku, telefon ãi drobné poãítaãové vybavení
do k tomu urãené nádoby, tzv. E-boxu. Ty jsou
umístûny v prostoru podatelny Úfiadu mûstské
ãásti Praha 4 v Táborské 376 a ve ãtyfiech informaãních kanceláfiích – v Poláãkovû 2/1976,
Novodvorské 151/1013, Hlavní 1402/141 a na
námûstí HrdinÛ 3/1634. Kolektivní systém
zpûtného odbûru elektrozafiízení ASEKOL následnû zajistí odvoz a ekologickou likvidaci
odloÏen˘ch elektrospotfiebiãÛ.
„Chceme, aby se lidé zaãali chovat více
ekologicky. Kromû usnadnûní tfiídûní drobn˘ch elektrozafiízení je hlavním cílem zv˘‰ení mnoÏství sebran˘ch mal˘ch spotfiebiãÛ.
Ty totiÏ vût‰inou konãí v komunálním od-

K

padu,“ fiekl zástupce starosty Václav
Kri‰tof (ODS).
Pokud se elektrospotfiebiã obsahující zdraví ‰kodlivé
materiály vyhodí spolu s bûÏn˘m odpadem do
popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skonãí
na fiízené skládce nebo ve spalovnû. Tak zcela
zbyteãnû dochází k hromadûní odpadu, kter˘
by mohl b˘t znovu vyuÏit. Naopak pokud je
elektrozafiízení odevzdáno k recyklaci, je zaji‰tûno, Ïe drtivá vût‰ina vyslouÏilého spotfiebiãe
bude opûtovnû vyuÏita. ·etfií se tak pfiírodní
zdroje a Ïivotní prostfiedí.
Podrobnosti o tfiídûní elektroodpadu najdete
na: www.elektrosrot.cz.
(red)

Legalizace parkovacích míst
krácením odboãovacího a zafiazovacího
pruhu a zmûnou vodorovného parkování
na ‰ikmé v ulicích Mikulá‰e z Husi a Na
Pankráci se získalo nûkolik nov˘ch parkovacích míst. „Uveden˘mi zmûnami jsme v podstatû legalizovali dosavadní stav, kdy fiidiãi
v rozporu s vyhlá‰kou parkovali na zakázan˘ch
místech,“ vysvûtlil zástupce starosty Martin
Hudec (ODS) dÛvod úprav. „Parkovací deficit
je v Praze 4 ohromn˘ a my se stále snaÏíme na-

Z

cházet nové moÏnosti, jak fiidiãÛm vyjít vstfiíc.
Nedávno jsme se napfiíklad intenzivnû zab˘vali situací v ulici Klobouãnická. V naãrtnut˘ch
studiích jsme vyzkou‰eli v‰echny moÏné varianty, ale ve v˘sledku by jakákoliv zmûna zapfiíãinila sníÏení poãtu zaparkovan˘ch vozidel.
Silnice není tolik ‰iroká, abychom mohli podle
platné legislativy vyznaãit více parkovacích
míst.“
(md)
www.praha4.cz
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AKTUALIT Y

Čtyři zrušené přechody budou obnoveny
Z osmi přechodů, které byly rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy zrušeny,
by se na území MČ Praha 4 měly čtyři vrátit zpět.
echnická správa komunikací (TSK) pfiislíbila, Ïe budou obnoveny dva pfiechody na námûstí Bratfií SynkÛ v okolí lékárny a následnû se
bude pracovat na navrácení pfiechodu v centrální ãásti námûstí Bratfií SynkÛ a v Táborské ulici
pfied nuselskou radnicí. „Obnova posledních
dvou zmiÀovan˘ch pfiechodÛ bude trvat déle,
protoÏe podle TSK budou na místû nutné stavební úpravy,“ informuje zástupce starosty pro
dopravu Martin Hudec (ODS).
„AlespoÀ ãásteãnû se podafiilo vyjednat navrácení pfiechodÛ na místech, kde byla pro
chodce situace skuteãnû neúnosná. I nadále

T

v‰ak apelujeme jak na magistrát, tak na TSK,
aby se obnovily i zb˘vající ãtyfii pfiechody,“
fiíká starosta Mâ Praha 4 Pavel Horálek (ODS).
Mûstská ãást Praha 4 alespoÀ kvÛli bezpeãnosti
umístila u zru‰en˘ch pfiechodÛ varovné cedule,
které upozorÀují chodce, Ïe v místû uÏ není
pfiechod. Pronájem tûchto znaãek bude stát
do konce záfií necel˘ch 130 tisíc korun.
„Rozhodli jsme se, Ïe kvÛli zaãátku ‰kolního
roku ponecháme varovné znaãky u zru‰en˘ch
pfiechodÛ je‰tû v záfií. Zaãátkem fiíjna je ale na
v‰ech místech jiÏ stáhneme,“ dodal starosta.
(Ïp)

Varovné cedule informující o zru‰en˘ch pfiechodech budou zaãátkem fiíjna staÏeny.

Anketa k Ohradní ulici pokračuje
V letním dvoučísle Tučňáka a na webu www.praha4.cz byla vyhlášena
anketa k otázce vyřešení dopravy v ulici Ohradní, a to zjednosměrněním
ulice ze směru od ulice Baarova.

✄

www.praha4.cz

zástupce starosty pro dopravu Martin Hudec
(ODS).
Uvefiejnûná anketa vzbudila odpor nûkoho
z místních, takÏe byly v ulici vylepeny nepodepsané letáky napadající práci radnice. „Na anonymy se nemá reagovat a ani já s nimi nechci
polemizovat. Jen mne mrzí, Ïe se s námi tito anonymní pisatelé nespojili. Mohli jsme o vûci diskutovat prostfiednictvím e-mailu ãi telefonicky,
jak to udûlali jiní, neanonymní obyvatelé ulice
Ohradní. Pro v‰echny, co chtûjí vûc fie‰it, nûkolik
dal‰ích faktick˘ch údajÛ. Anketû pfiedcházelo vylepení informativních letákÛ v domech (vût‰inou
na dvefiích) v Ohradní, které v‰ak byly zfiejmû nûk˘m strÏeny. Proto je nyní vylepíme znovu.
Vzhledem k tomu, Ïe jsme jiÏ pfiedem – vzhledem
k prázdninám - zvaÏovali prodlouÏení ankety aÏ
do záfií, není to problém. Anonym si také stûÏuje,

Hlasovat v anketû mÛÏete do úter˘ 15. záfií
2009 buì prostfiednictvím níÏe uvedeného hlasovacího kuponu, kter˘ odevzdáte v kterémkoliv
informaãním centru Mâ Praha 4, nebo na recepci
u podatelen v Táborské ulici. Hlasování se téÏ
mÛÏete zúãastit elektronicky na www.praha4.cz
v sekci „Doprava a parkování“.
(md)

✄

odnûtem k této anketû je Ïádost mûstské policie, která na základû místního ‰etfiení pfiíslu‰ného stráÏníka-okrskáfie z O¤ MP Praha 4 poÏádala Odbor Ïivotního prostfiedí a dopravy ÚMâ
Praha 4 o posouzení úpravy dopravního znaãení
v ulici Ohradní, a to mezi ãp. 1 aÏ 47.
„Úpravou je zde my‰lena zmûna obousmûrného reÏimu na jednosmûrn˘ ve v˘‰e uvedeném
úseku. Tím by v dané lokalitû do‰lo ke zkvalitnûní prÛjezdnosti touto komunikací,“ uvedl fieditel
MP Praha 4 René ·t˘br. Toto podání odsouhlasila a podpofiila i Policie âR, bez jejíhoÏ souhlasu
nelze Ïádné zmûny dûlat.
Podáním se musí zab˘vat pracovníci Silniãního správního úfiadu (SSÚ) Prahy 4, coÏ je orgán
státní správy a není nijak podfiízen volen˘m
orgánÛm radnice. Pracovníci SSÚ v podstatû nabízejí dvû varianty – buì zakázat parkování vozidel po jedné stranû a tím sníÏit poãet parkovacích
míst, nebo ulici zjednosmûrnit.
„Vzhledem k tomu, Ïe se jedná o v˘znamn˘
zásah do dopravní situace v ulici Ohradní, rozhodli jsme se, Ïe se jako samospráva do procesu
zapojíme také a udûláme mimo jiné anketu mezi
obyvateli ulice, co by na zjednosmûrnûní fiíkali.
Dûkuji v‰em, ktefií svÛj názor vyjádfiili. Na‰í
snahou je, aby se Ohradní ulicí dalo dobfie a bezpeãnû projíÏdût i zaparkovat. KaÏdopádnû budu
proti jakémukoliv fie‰ení, které by v této oblasti
ubralo místa na parkování. Navíc s Technickou
správou komunikací, správcem a zástupcem
majitele komunikace, jiÏ del‰í dobu jednáme
i o moÏnosti zfiídit více parkovacích stání naproti
domÛm (v místû podle obyvatel nepfiíli‰ vyuÏívaného chodníãku), zmûnou parkování z podélného
na ‰ikmé. Realizace bude samozfiejmû záleÏet
na technick˘ch a finanãních poÏadavcích úprav,
urãitû je ale nelze vzhledem k ‰ífii vozovky
realizovat pfii obousmûrném provozu,“ uvedl

P

Ïe radnice povolila v˘stavbu byznys center bez
dostateãného poãtu parkovacích míst. Je to opût
spí‰e dotaz na dal‰í odbor státní správy – odbor
stavební, ale podle v‰ech m˘ch dostupn˘ch informací mohu pisatele ujistit, Ïe v‰echny nové budovy splnily v tomto bodû obecnû-technické podmínky a nûkde je dokonce i pfiekroãily,“ fiekl
Martin Hudec. „BohuÏel aut je stále více a více,
a proto jsme v koncepci dopravy odsouhlasili, Ïe
budeme poÏadovat po Magistrátu hlavního mûsta
Prahy, aby zpfiísnil vyhlá‰ku pro poãet nov˘ch
parkovacích míst mimo komunikace pfii nové v˘stavbû.“

ANKETNÍ OTÁZKA:
Souhlasíte se zjednosměrněním ulice Ohradní ze směru od ul. Baarova,
a to od čp. 1 do čp. 47 k ul. Na Křivině?
ANO
NE
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SENIOŘI

Podzimní setkání v KC Novodvorská
Na měsíc říjen připravila městská část Praha 4 pro své seniory tradiční
taneční odpoledne v Kulturním centru Novodvorská, které se uskuteční
dne 6. října od 14 hodin.
ro úãastníky je pﬁipraveno malé poho‰tûní
a kulturní program, jehoÏ souãástí je Ïivá
hudba hrající k poslechu i tanci. Vûﬁíme, Ïe pﬁipravovaná akce úspû‰nû naváÏe na cyklus taneãních odpolední, která mûstská ãást Praha 4
pravidelnû poﬁádá, a setká se s kladn˘m ohlasem tûch, kter˘m je urãena – na‰ich seniorÛ.
„Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe opûtovnû prokáÏete svoji neuvûﬁitelnou vitalitu a tû‰íme se na setkání s vámi. Na akci jste zváni s pozvánkou a
dobrou náladou,“ uvedla zástupkynû starosty
Ivana StaÀková (ODS).
Pozvánky na Podzimní setkání, které jsou

P

zároveÀ vstupenkami, se budou vydávat zdarma na odboru sociálním Úﬁadu Mâ Praha 4,
Táborská 378/44, kanceláﬁ ã. 03 – pﬁízemí,
u paní Mary‰kové. V˘dej vstupenek zaãne dne
14. 9. od 8 hodin. Vstupenky budou vydávány
zájemcÛm tak, jak budou pﬁicházet, aÏ do vyãerpání lístkÛ. V‰echny zájemce upozorÀujeme, Ïe poãet vstupenek je s ohledem na kapacitu sálu omezen na 150 kusÛ. Akce je urãena
v˘hradnû obãanÛm star‰ím 60 let a s trval˘m
bydli‰tûm na území Mâ Praha 4. V pﬁípadû
malého poãtu zájemcÛ si mûstská ãást vyhrazuje právo akci zru‰it.
(mt)

Souãástí podzimního setkání bude samozﬁejmû
i moÏnost si zatanãit. Ilustraãní foto: archiv

Krok po kroku aneb jeden krok k pokroku II.
V březnu 2009 spustila MČ Praha 4 svůj historicky první kurz výuky práce s počítačem pro seniory, kteří trvale žijí na území městské části Praha 4. Zájem o kurz byl tak veliký, že jsme se na letošní podzim rozhodli připravit jeho pokračování.
urz, kter˘ bude zahájen v ﬁíjnu 2009 je
opût urãen hlavnû pro ty z Vás, kteﬁí jste
doposud nemûli moÏnost se s poãítaãem seznámit a jste úpln˘mi zaãáteãníky.
Podmínkou úãasti v kurzu je trval˘ pobyt
na území Mâ Praha 4 a pobírání starobního
dÛchodu. Kurz bude trvat 10 t˘dnÛ, vÏdy
jedenkrát t˘dnû v odpoledních hodinách na
základních ‰kolách Mâ Prahy 4.

K

Co více dodat? Snad jenom – pojìte s námi
do toho! A jak se pﬁihlásit? Udûlejte prosím
následující:
1) VyplÀte pﬁiloÏenou pﬁihlá‰ku.

2) Vyberte si jednu z uveden˘ch základních
‰kol, tu která je Va‰emu bydli‰ti nejblíÏe a do
které chcete na kurz docházet. ZakﬁíÏkujte
ji prosím. Pokud potﬁebujete i bezbariérov˘
pﬁístup, vyberte si jednu ze ‰kol, které jsou
v pﬁihlá‰ce uvedeny ãervenû.
3) Pﬁihlá‰ku si vystﬁihnûte.
4) Ve dnech 14.–16. záﬁí 2009, od 9 do
12 hod., bude na Úﬁadû Mâ Praha 4, Táborská 500 (obﬁadní síÀ), probíhat REGISTRACE
zájemcÛ o kurz pro zaãáteãníky. Pﬁijìte s vystﬁiÏenou a vyplnûnou pﬁihlá‰kou. My si Vás
zapí‰eme dle poﬁadí, v jakém k registraci do-

PŘIHLÁŠKA DO KURZU
MČ Praha 4
Jméno: ........................................................................................................
Trvalé bydli‰tû: ..........................................................................................
.....................................................................................................................
Telefon: .................................... Datum narození: ....................................
ZakﬁíÏkujte prosím základní ‰kolu, do které budete docházet na poãítaãov˘ kurz:
❏ Z· Nedvûdovo námûstí 140

❏ Z· Poláãkova 1067

❏ Z· MendíkÛ 1000/1

❏ Z· JiÏní 1750/10

❏ Z· Plamínkové 1593/2

❏ Z· ·kolní 700

❏ Z· Ohradní 1366/49

❏ Z· Jílovská 100

❏ Z· SdruÏení 1080

❏ Z· Filosofská 1166/3

❏ Z· Jeremenkova 1003

❏ Z· Na Chodovci 54/2700

❏ Z· Bítovská 1246/1

❏ Z· Na Planinû 1393

❏ Z· K Sídli‰ti 840
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❏ Z· Na Lí‰e 936/16

❏ Z· Jáno‰íkova 1320

jdete a zde Vám také pﬁedáme dal‰í potﬁebné
informace k povinnému zápisu na té základní
‰kole, kterou jste si vybrali. Zápis na ‰kolách
bude probíhat následující t˘den, kam opût musíte dojít osobnû.

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE
O KURZY PRO POKROČILÉ
Registrace do kurzÛ pro pokroãilé se koná
dne 18. 9. 2009 od 8 do 10.30 hodin na Úﬁadû
Mâ Praha 4, Táborská 500 (obﬁadní síÀ).
UpozorÀujeme, Ïe zde je poãet voln˘ch míst
opravdu nízk˘ a kurzy nebudou probíhat na
v‰ech zmínûn˘ch ‰kolách. Podrobnûj‰í informace dostanete pﬁi registraci dne 18. 9. 2009.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
pro začátečníky i pokročilé
Pﬁedpokládáme, Ïe zájem bude velik˘.
Nelekejte se prosím moÏné fronty pﬁi registraci, která díky Va‰emu zájmu pravdûpodobnû
vznikne. Ti, co jiÏ kurz pro zaãáteãníky absolvovali, se samozﬁejmû znovu do zaãáteãníkÛ
pﬁihlásit nemohou. Jakákoliv jiná forma pﬁihlá‰ení nebude platná.
Neposílejte prosím pﬁihlá‰ku po‰tou, nenoste pﬁihlá‰ku na úﬁad dﬁíve, ani telefonické pﬁihlá‰ení není moÏné. Budou zaregistrováni pouze Ti, kteﬁí OSOBNù pﬁijdou v uvedené dny
a ãasy na urãené místo (bod 4). POâET MÍST
JE OPùT OMEZEN A BUDOU MÍT ·ANCI JEN TI NEJRYCHLEJ·Í. Po naplnûní
kapacity nebudeme dal‰í pﬁihlá‰ky u registrace
pﬁijímat. Zájemci, kteﬁí neuspûjí, budou mít
dal‰í pﬁíleÏitost na jaﬁe 2010.
Ti z Vás, kteﬁí se z kapacitních dÛvodÛ nedostali do prvního kurzu, budou muset s pﬁihlá‰kou pﬁijít také. Jejich pﬁihlá‰ky nebudou
automaticky zaﬁazeny do kurzu od ﬁíjna 2009.
LUCIE MICHKOVÁ, ZASTUPITELKA (ODS)
www.praha4.cz
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INZERCE
SC-90754/1

BUSHIDOKAI – PRAHA
MODERNÍ JU-JITSU / JUDO / SEBEOBRANA / FIGHTING / KARATE

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

Mezinárodní semináfie, závody celosvûtovû uznávané zkou‰ky aj.
TJ SOKOL PRAHA KRâ / Za Obecním úfiadem 7, Praha 4
Kontakt: prof. Joachim Spiegler, 6. dan Ju-Jitsu, tel.: 603 462 642
www.ju-jitsu.cz
SC-81958/5

SC-81989/9

SC-90775/1

SC-90684/6

SC-90775/1

SC-81802/5

www.praha4.cz
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Rehabilitační cvičení v Plaveckém stadionu Podolí
V prázdninovém vydání časopisu Tučňák jsme vás informovali o další připravované akci pro seniory, kterou je rehabilitační cvičení ve spolupráci
s Plaveckým stadionem Podolí. Velmi nás těší, že i tato aktivita se u vás
setkala s obrovským zájmem.
ápis do kurzÛ se uskuteãní na Plaveckém
stadionu Podolí, Praha 4, Podolská 74, I.
patro (vstup vedle rehabilitace) a bude probíhat
v termínech:
14. záfií 2009 od 10 hod. do 13 hod.
a od 15 hod. do 17 hod.
15. záfií 2009 od 10 hod. do 13 hod.
16. záfií 2009 od 09 hod. do 12 hod.
Pro pfiihlá‰eného seniora bude zaji‰tûno 5
cviãebních jednotek, v rozloÏení kaÏd˘ t˘den
jedna cviãební jednotka, která pfiedstavuje 45
min. vlastního rehabilitaãního cviãení, tj. po
dobu 5 t˘dnÛ.
Úãastník si pfii zápisu vybere den a ãas jemu
vyhovující z následujícího rozvrhu cviãebních
hodin.

Z

Rozvrh cvičebních hodin
Pondûlí–ãtvrtek:
09.00–09.45
10.00–10.45
11.00–11.45

13.00–13.45
14.00–14.45
15.00–15.45
16.00–16.45

Pátek:
09.00–09.45
11.00–11.45
10.00–10.45
12.00–12.45
Cviãební hodiny v prÛbûhu 5 lekcí nelze mûnit.
Vzhledem k tomu, Ïe tato aktivita je urãena
v˘hradnû pro obyvatele s trval˘m bydli‰tûm na
území Mâ Praha 4, star‰í 60 let (roãník 1949
a níÏe), je nutné pfii nákupu permanentky pfiedloÏit platn˘ obãansk˘ prÛkaz, z nûhoÏ budou
pouÏita následující data:

●
●
●
●

jméno a pfiíjmení
adresa trvalého pobytu
datum narození
ãíslo obãanského prÛkazu
Na základû tûchto údajÛ bude senior zaveden
do evidence a bude mu vystavena prÛkazka pro
rehabilitaãní cviãení, která jej bude opravÀovat
k vyuÏití 5 lekcí LTV, a to na období 5 t˘dnÛ ve
zvolen˘ch dnech a ãasech. Dále senior pfii zápisu sloÏí 150 Kã jako finanãní spoluúãast
a Plaveck˘ stadion Podolí vystaví na tento finanãní obnos pfiíjmov˘ doklad. Cena jedné cviãební jednotky je 60 Kã, av‰ak senior hradí
pouze polovinu, druhá polovina je dotována
Mâ Praha 4.

SENIORSKÁ MÍLE 2009
Občanské sdružení ŽIVOT 90 pořádá 8. ročník běžeckého závodu
Seniorská míle o hodnotné ceny pro seniory a seniorky od 60 let výše,
v kategoriích muži a ženy.

TERMÍN KONÁNÍ: sobota 3. října 2009
START JE V 11.00 HODIN z Kampy, z místa pod obloukem Karlova mostu, cíl
je před vstupem do paláce Žofín. Registrace závodníků v den konání od 9.00 do
10.15 hod. v paláci Žofín, Rytířský sál.
Přihlášky můžete posílat do 1. října 2009:
a) poštou: o. s. ŽIVOT 90, Karolíny Světlé 18, 110 00 Praha 1
b) e – mailem: generace@zivot90.cz
c) telefonicky: 222 333 555
nebo osobně v recepci Domu PORTUS denně od 9.00 do 16.00 hodin.
Přihlásit se můžete i před startem v paláci Žofín.

Dotované plavenky od 14. září
Městská část Praha 4, jak již bylo avizováno v prázdninovém vydání časopisu Tučňák, vzhledem ke kladným ohlasům seniorů a obrovskému zájmu
o plavenky zajistila pro své seniory dalších, a tento rok posledních, 6000
kusů dotovaných vstupenek do Plaveckého stadionu Podolí.
stupenky v cenû 15 Kã
jsou urãeny osobám
star‰ím 60 let s trval˘m
pobytem na území Mâ
Praha 4. Seniofii si mohou
plavenky v poãtu 2 ks na
osobu a mûsíc zakoupit od
14. 9. 2009 v informaãních
centrech Mâ Praha 4, vyjma IC Kunratice. Pfii prvním nákupu plavenek
bude v záfií seniorÛm zdarma vystaven plaveck˘ prÛkaz. Pfii následném nákupu plavenek se
kaÏd˘ zájemce musí tímto prÛkazem prokázat
a nákup bude do prÛkazu zaznamenán oznaãením pfiíslu‰n˘ch kolonek. Pro usnadnûní situace seniorÛ, pro které je sloÏité pokaÏdé se
osobnû dostavit pro plavenky na informaãní
centra, mÛÏe kdokoli z osob seniorovi blízk˘ch
nebo z okruhu jeho pfiátel s platn˘m plaveck˘m
prÛkazem v ruce pro nûj zakoupit mûsíãnû

V
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Samotné cviãení se pak rozbûhne 5. fiíjna
2009 dle v˘‰e uvedeného a zvoleného harmonogramu. Bude probíhat v klimatizované tûlocviãnû Plaveckého stadionu Podolí, na adrese
Praha 4 – Podolí, Podolská 74, I. patro. V zájmu zaji‰tûní kvality cviãení je v jedné skupinû
12 cviãících.
Ve‰keré cviãební náãiní je k dispozici v tûlocviãnû vãetnû cviãebních podloÏek. Cviãební
odûv dle vlastního uváÏení, cviãební obuv
– cviãky, nebo lze cviãit v ponoÏkách ãi bos
(tûlocviãna je vybavena kobercem). Vzhledem
k moÏnosti sprchování nutno mít vlastní
ruãník.
Tato akce je kapacitnû omezena. JiÏ dnes
v‰ak probíhá jednání o dal‰í spolupráci
s Plaveck˘m stadionem Podolí a o moÏnostech
zaji‰tûní nov˘ch kurzÛ v roce 2010 tak, aby
mohl b˘t uspokojen co nej‰ir‰í okruh seniorÛ
z mûstské ãásti Praha 4.
(er)

2 vstupenky. Zavedení plaveck˘ch prÛkazÛ by
mûlo rovnûÏ znemoÏnit zneuÏívání plavenek.
Plavenky budou prodávány do vyãerpání jejich poãtu a zakoupené se jiÏ zpût nevykupují.
„Vûfiím, Ïe právû tato aktivita, která se mezi
na‰imi seniory tû‰í velké oblibû, bude hojnû
vyuÏívána. Nezb˘vá mi neÏ popfiát na‰im seniorÛm pevné zdraví, aby si plavání mohli uÏívat
i nadále,“ uvedla zástupkynû starosty Ivana
StaÀková (ODS, na snímku).
(mt)

(lm)

Výlety Klubu seniorů
lub seniorÛ Branická 43/55 zve zájemce
na 2 poslední v˘lety leto‰ního roku.
Nejprve se vydáme 18. záfií vlakem do
Podûbrad a odtud budeme pochodovat do
Nymburka podél fieky Labe. Zpût do Prahy
opût vlakem. Pfiesn˘ ãas odjezdu se dozvíte
v klubu, kter˘ po prázdninách zaãíná 9. záfií
(14–16 hod.) nebo na tel. ã.: 721 602 607 ãi
737 012 861.
Dále vás zveme na zajímav˘ v˘let 2. 10.
na zámek Chy‰e, kde pÛsobil Karel âapek
jako vychovatel mladého hrabûte LaÏanského. Jako druh˘ bod programu si prohlédneme zámek v Beãovû nad Teplou, kde je
vystaven unikátní relikviáfi sv. Maura. Cena
pro ãleny na‰eho klubu je 380 Kã, pro neãleny o 30 Kã vy‰‰í. Máme nûkolik voln˘ch
míst, mÛÏete si v˘let pfiijet zaplatit do klubu
opût ve stfiedu, a to mezi 14. a 15. hod.
Pro zájemce uvádíme, Ïe v˘letÛ se mohou zúãastnit i seniofii z dal‰ích mûstsk˘ch
ãástí. NejbliÏ‰í stanice poblíÏ na‰eho klubu
je U Staré po‰ty v Braníku, autobusy ãíslo
192, 196, 197, 198, 199.
(mil)

K

www.praha4.cz
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INZERCE
SC-90018/2

SC-90681/1

SC-90782/1

SC-90792/1

SC-90786/1

Inzerce v časopisu TUČŇÁK
Uzávěrka dalšího vydání, tedy
zářijového čísla, je 15. září 2009
Renata Čížková tel.: 777 114 473, 222 980 260
E-mail: cizkova@ceskydomov.cz

www.nasepraha4.cz

SC-90736/1

SC-90788/1

SC-90679/1

www.praha4.cz

TUČŇÁK

| 11

**final-TU‰ĹçK_09 21.8.2009 12:17 Str‡nka 12

DOPRAVA

Změny v autobusové dopravě od 1. září
Od podzimu loňského roku vedla radnice městské části Praha 4 tvrdá
jednání s magistrátní společností ROPID o navrhovaných úpravách v městské hromadné dopravě (MHD). Jednotlivé předkládané změny totiž
radní a zastupitelé vyhodnocovali jako změny zhoršující dosavadní stav
pro obyvatele městské části Praha 4, a proto byly dvakrát komplexně
zamítnuty.

posílení spojení ze Lhotky, Krãe a Michle do
Vr‰ovic a na Vinohrady prodlouÏením linky 150
na Îelivského a jejím vedením pfies Slavii
■ obsluha zastávky âechtická novû obousmûrnû
a novû i v pracovní dny dopoledne linkou 117
– nové pfiímé spojení s Kaãerovem
■ zjednodu‰ení linek v oblasti sídli‰tû Krã (linky 113
a 171 v jednom jízdním fiádu)
■ posílení autobusÛ mezi Smíchovsk˘m nádraÏím
a sídli‰tûm Novodvorská (zejména ve v‰ední dny
ráno a dopoledne)
■ posílení dopravy mezi Spofiilovem a Vr‰ovicemi zejména ve veãerním období, nové pfiímé spojení
Spofiilova s centrem (Vinohrady, ÎiÏkov, Karlín)
linkou 135

114 Zkrácena do trasy Kaãerov–·eberák (spojení
Kunratice–Chodov zaji‰tûno linkou 197)
117 V úseku Zálesí–Nové dvory je linka vedena
pfies Novodvorskou a âechtickou
121 Vybrané spoje v pracovní dny se prodluÏují
o úsek NádraÏí Braník – Na KníÏecí (namísto linky
197)
122 Nová trasa: JiÏní Mûsto–Háje–Ke Katefiinkám–Opatov–Nad Ko‰íkem–NádraÏí Hostivafi–Zentiva–PrÛmyslová–Depo Hostivafi (v provozu
ve ‰piãkách pracovního dne a vybrané spoje
veãer)
124 KaÏd˘ druh˘ spoj je prodlouÏen o úsek
Îelivského – Habrová namísto linky 234
135 Nová trasa: Florenc–Námûstí Míru–Na
M í ã á n k á c h – S l a v i a – S p o fi i l o v – C h o d o v s k á
tvrz–Opatov–Ke Katefiinkám–Háje–JiÏní Mûsto
150 Nová trasa: âechova ãtvrÈ–Poliklinika Modfiany–Labe–Lhotka–Kaãerov–Michelská–Chodovská–Slavia–Îelivského (v provozu ve ‰piãkách
pracovního dne)
153 Nová linka pro spojení oblasti Libu‰e s tramvajemi v Modfianech v trase Sídli‰tû Písnice–U Libu‰ského potoka (v provozu pouze ve
‰piãkách pracovních dnÛ)
154 ProdlouÏení linky o úsek Chodov–Koleje JiÏní
Mûsto v pracovní dny asi do 20 hod.
171 Je zru‰ena a nahrazena posílením linky 113
175 Linka je slouãena s linkou 277 a ve ‰piãkách
pracovních dnÛ prodlouÏena o úsek Skalka–Na
Ko‰íku–Opatov
181 ProdlouÏení linky o úsek NádraÏí Hostivafi–Nad Ko‰íkem–Opatov
189 Linka je novû v provozu i v pracovní dny ráno
ve smûru Sídli‰tû Lhotka
194 Linka je zru‰ena a spojení k metru A je nahrazeno linkou 122
197 nová trasa: Chodov–Volha–Kunratice–Libu‰–Nové dvory–Sídli‰tû Lhotka–Novodvorská–Pfiístavi‰tû–Lihovar–Smíchovské
nádraÏí
(v úseku Sídli‰tû Lhotka–Chodov v provozu pouze
v pracovní dny, na linku 197 jsou pfievedeny spoje
z linky 199)
199 Zru‰ena a nahrazena posílenou linkou 197
212 Zru‰ena a nahrazena prodlouÏenou l. 122
234 Zru‰ena a nahrazena prodlouÏenou l. 124
238 Zru‰ena a nahrazena prodlouÏenou l. 122
260 Zru‰ena a nahrazena prodlouÏenou l. 135
272 Zru‰ena a nahrazena l. 113, 114 a 197
277 Zru‰ena a nahrazena prodlouÏenou l. 175.

Změny na linkách nejen v Praze 4:

Možné dotazy cestujících:

101 Pro zlep‰ení pfiestupÛ na tramvaje jede linka
pfies Koh-i-noor také ve smûru Tolstého
113 Zavedeny vloÏené spoje v úseku Kaãerov
– Sídli‰tû Písnice ve ‰piãkách pracovního dne
(namísto linek 171 a 272), zru‰ena zastávka
Michelsk˘ les

1) Jak se zmûní doprava v oblasti Lhotky
a Novodvorské?
Zde dojde ke zmûnû svazku linek jedoucích do
Braníka a na Smíchov. V‰echny linky novû pojedou
na Smíchovské nádraÏí (Na KníÏecí pojede místo linky 197 novû autobus 121). Linky 197 a 199 se slouãí

a konci ãervence spoleãnost ROPID, která
je zodpovûdná za fie‰ení MHD v celé Praze, pfiinesla dal‰í návrh, kter˘ byl na základû poÏadavku
Mâ Praha 4 zredukován jen na dílãí zmûny a po
takfika mûsíãním projednávání doznal dal‰ích pozitivních úprav. „PoÏadovali jsme po spoleãnosti ROPID,
aby pfiedkládala jen takové dílãí zmûny, které viditelnû pfiinesou zlep‰ení situace v MHD na Praze 4.
Rada Mâ Praha 4, po projednání i v odborn˘ch komisích, konstatovala, Ïe pfiestoÏe nejsou splnûna
v‰echna usnesení Zastupitelstva a Rady v této vûci,
souãasn˘ návrh na rozdíl od pfiedchozích vede alespoÀ k dílãímu zlep‰ení provozu MHD na území Mâ
Praha 4,“ informuje zástupce starosty pro dopravu
Martin Hudec (ODS). „Proto také Rada poÏádala
o tfiímûsíãní zku‰ební provoz a o pfiedloÏení
jeho vyhodnocení.“ Více informací najdete na
www.praha4.cz v sekci „Doprava a parkování“.
Kompletní informace najdete na www.ropid.cz.
A jaké úpravy ROPID provede a proã? Zde je
zdÛvodnûní: Nov˘ model autobusové dopravy pfiedstavuje zlep‰ení a zjednodu‰ení dopravy zejména
v oblasti JiÏního Mûsta s pfiesahem do prÛmyslové
zóny Hostivafi-Male‰ice a také do oblastí Prahy 4 a 10
(Vr‰ovice, Krã, Lhotka, Libu‰). I kdyÏ cestující potkají v ulicích ménû linek, neznamená to v Ïádném pfiípadû ,zhor‰ení’– vytíÏené linky budou jezdit ãastûji.
Zlep‰í se i dodrÏování jízdních fiádÛ díky postupnû
zavádûné preferenci autobusÛ v ulicích. Lidé budou
moci z autobusÛ lépe pfiestupovat na tramvaje, metro,
i na vlaky. Ve‰keré zmûny vycházejí z dlouhodob˘ch
potfieb prokázan˘ch pfiepravními prÛzkumy a byly
projednány s úfiady pfiíslu‰n˘ch mûstsk˘ch ãástí.

N

Hlavní zlepšení pro Prahu 4:
■
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do jedné pod ãíslem 197. Tato linka bude navíc mezi
Libu‰í a JiÏním Mûstem pfiesmûrována do nové trasy,
pojede pfies Kunratice, ·eberák a Volhu na Chodov.
V úseku Sídli‰tû Lhotka – Chodov pojede jen v pracovních dnech. Na této lince budou novû provozovány také kloubové autobusy, takÏe dojde ke zv˘‰ení
komfortu cestujících. Navíc bude zkrácen souhrnn˘
interval ve v‰ední dny dopoledne mezi Libu‰í
a Smíchovem ze 12 minut na 10. Zastávku âechtická
bude novû obsluhovat v pracovní dny linka 117. âást
ranních spojÛ linky 182 bude pfievedena na linku 189.
2) Dostanu se lépe z Prahy 4 do Vr‰ovic?
Jízdní fiád pátefiní linky 139 sice zÛstane beze
zmûn, ale této velmi vytíÏené lince odlehãíme prodlouÏením linky 150 z Nuslí na Îelivského. Tato
linka sice jiÏ nepojede na Klobouãnickou, ale novû
bude trasována pfies Chodovskou a Slavii. Tím bude
jednak rychlej‰í neÏ linka 139 a jednak se lidé touto
linkou dostanou na nákupy do obchodních center
u zastávek Chodovská a Slavia. Linka 150 i nadále
pojede pouze ve ‰piãkách v‰edních dnÛ.
3) ZÛstane zachována linka 117?
Ano, provoz této linky bude zachován, jen dojde
k mírné úpravû trasy – linka pojede novû pfies
âechtickou a Novodvorskou a nepojede pfies Tempo
a Sídli‰tû Krã, kde je zaji‰tûna dostateãná nabídka
linkami 113, 182, 189 a 215. Navíc dojde na sídli‰ti
Krã ke zkrácení souhrnn˘ch intervalÛ na konci ranní
‰piãky, kdy jezdily autobusy nejplnûj‰í.
4) Zlep‰í se doprava mezi Spofiilovem
a Vr‰ovicemi?
Pátefiní linka 213 zÛstává zachována, místo
polookruÏní linky 260 pojede spolu s linkou 213 do
Vr‰ovic linka 135, která bude mít stejné intervaly jako linka 213. Souhrnné intervaly mezi JiÏním
Mûstem a Slavií budou ve ‰piãkách 3–4 minuty, mimo ‰piãky 6–8 minut a veãer novû 10 minut. Zlep‰ení
veãerního spojení z Vr‰ovic navazuje na loÀské posílení linky 22, která jezdí veãer rovnûÏ kaÏd˘ch 10 minut. Linka 135 bude z Vr‰ovic pokraãovat pfies
Námûstí Míru na Florenc. Zlep‰it by se mûla i pravidelnost tûchto linek díky fiadû nov˘ch preferenãních
opatfiení na trase (BUS pruhy, jízda po tramvajov˘ch
kolejích).
5) Ze zastávky mi pojede ménû linek neÏ dfiív.
Znamená to zhor‰ení?
Pokud nûkde do‰lo k úbytku poãtu linek, neznamená to automaticky prodlouÏení intervalÛ. V mnoha
pfiípadech totiÏ do‰lo pouze k jejich slouãení, takÏe
poãet spojÛ zÛstane zachován, jenom nûkteré z nich
budou mít jiné ãíslo neÏ dosud.
6) Kde se dozvím víc informací a kde seÏenu nové jízdní fiády?
Koncem srpna obdrÏí obãané oblastí dotãen˘ch
zmûnami do po‰tovních schránek informaãní leták,
tûsnû pfied zmûnou jízdních fiádÛ a v prvních záfiijov˘ch dnech budou navíc u stanic metra Kaãerov,
Chodov, Opatov a Háje rozdávat informátofii letáky
vãetnû jízdních fiádÛ. BroÏury se struãn˘mi jízdními
fiády si budou moci cestující vyzvednout zdarma ve
stanicích metra nebo v infocentrech Dopravního podniku. Ve‰keré podrobné informace vãetnû jízdních
fiádÛ budou také k dispozici na webu www.ropid.cz.
(md, ROPID)
www.praha4.cz
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ŠKOLST VÍ/INZERCE

Začíná nový školní rok 2009/2010
V prázdninovém čísle našeho měsíčníku jsem všem našim dětem a pedagogům popřála pěkné prázdniny. Čas pokročil a na dveře klepe nový
školní rok.
ervenec a srpen byly pro dûti ãasem prázdnin
a pro nás dospûlé dobou dovolen˘ch. Jistû to
byly mûsíce plné zajímav˘ch záÏitkÛ, na které
budeme rádi vzpomínat.
Mûstská ãást Praha 4 patfií mezi nejvût‰í v hl. m.
Praze. Je zfiizovatelem dvaceti devíti matefisk˘ch
‰kol, dvaceti základních ‰kol a jedné stfiední ‰koly.
V úter˘ 1. záfií 2009 nastoupí do na‰ich matefisk˘ch ‰kol pfiibliÏnû 1 041 dûtí (loni 1 016), do
prvních tfiíd základních ‰kol pfiibliÏnû 937 dûtí
(loni 966).
Za velk˘ pfiínos reformy ‰kolství povaÏuji skuteãnost, Ïe ‰koly získaly vût‰í samostatnost, profilují se, kaÏdá má vlastní ‰kolní vzdûlávací program
„u‰it˘ na míru“. Základní ‰koly nabízejí dûtem
zejména roz‰ífienou v˘uku cizích jazykÛ, informatiky, nebo se soustfieìují na pfiedmûty nové, jako je

â

v˘chova demokratického ãlovûka. Nov˘ styl uãení
je zamûfien na individuální potfieby jednotliv˘ch
dûtí. Pfiedchozí ‰kolsk˘ systém vyhovoval spí‰e
dûtem prÛmûrn˘m. Nadané i opoÏdûné dûti byly
z bûÏného ‰kolství systematicky vyãleÀovány (do
vícelet˘ch gymnázií nebo do zvlá‰tních ‰kol).
V budoucnu by to mûlo b˘t naopak. Základní ‰kola musí dokázat vyhovût potfiebám v‰ech dûtí.
Víme, Ïe k integraci smûfiují ‰kolské systémy v celé Evropû.
Jde o to, aby na‰e ‰koly „produkovaly“ samostatnû myslící Ïáky a studenty, nikoli chodící slovníky a encyklopedie, jde o to, aby ‰koly mûly dost
manévrovacího prostoru pro pruÏné pfiizpÛsobování se trhu práce. Také jde o to, aby se Ïáci od uãitelÛ dozvûdûli, Ïe i technické obory mohou b˘t
vzru‰ujícím dobrodruÏstvím. V Praze 4 jsme si vû-

Předškolní a základní vzdělávání
Obec je povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na jejím území a pro děti
umístěné na jejím území v dětském domově. Za tímto účelem obec zřídí mateřskou školu.
(§ 179 odst. 2 zákona ã. 561/2004 Sb. – ‰kolsk˘ zákon, upraveno)
ûstská ãást Praha 4 je zfiizovatelem 26 matefisk˘ch
‰kol, 3 matefiské ‰koly jsou souãástí základních ‰kol:
Základní ‰kola a Matefiská ‰kola, MendíkÛ 1, Základní ‰kola a Matefiská ‰kola, SdruÏení 1080 a Kavãí hory – Matefiská
‰kola, Základní ‰kola a Stfiední odborná ‰kola sluÏeb
K Sídli‰ti 840.
S moÏností vyuÏití ustanovení § 23 odst. 3 ‰kolského zákona o povolení v˘jimky do 4 dûtí jsou tfiídy matefisk˘ch
‰kol Prahy 4 zpravidla naplÀovány do poãtu 28 dûtí.

M

Pár čísel o počtu dětí v mateřských školách
Ve ‰kolním roce 2008/2009 docházelo do matefisk˘ch
‰kol 3147 dûtí, z toho 937 pfied‰kolákÛ. Novû bylo k 1. 9.
2009 pfiijato k docházce do M· 1041 dûtí.
Ve ‰kolním roce 2009/2010 bude do M· docházet 3251
dûtí. Je to o 104 dûtí více neÏ v minulém ‰kolním roce.
Pro ‰kolní rok 2009/2010 byly umístûny v M· zfiizovan˘ch Mâ Praha 4 v‰echny dûti zamûstnan˘ch rodiãÛ, dûti
v posledním roce pfied zahájením povinné ‰kolní docházky
a dûti s odkladem povinné ‰kolní docházky.
K docházce do M· nebylo pfiijato 114 dûtí, a to z dÛvodu nízkého vûku nebo z dÛvodu, Ïe rodiãe tûchto dûtí ãerpají matefiskou, popfi. rodiãovskou dovolenou.
Podle informací z evidence obyvatel bude i nadále narÛstat poãet dûtí, které pravdûpodobnû budou docházet do
pfied‰kolního zafiízení. Zv˘‰enou poptávku po umístûní dûtí
do M· bude mûstská ãást fie‰it dal‰ím zprovoznûním tfiíd ve
stávajících matefisk˘ch ‰kolách (pro ‰kolní rok 2010/2011 2
tfiídy v Z· a M· SdruÏení, 1 tfiída v M· Al‰ovy sady, 1 tfiída
v M· Kukuãínova a pro ‰kolní rok 2011/2012 1 tfiída v M·
Boleslavova).
Základní vzdělávání – základní školy
Obec je povinna zajistit podmínky pro plnûní povinné
‰kolní docházky dûtí s místem trvalého pobytu na jejím
území a dûtí umístûn˘ch na jejím území ve ‰kolsk˘ch zafiízeních pro v˘kon ústavní nebo ochranné v˘chovy, které se
v souladu se zvlá‰tním právním pfiedpisem nevzdûlávají ve
‰kolách zfiízen˘ch pfii tûchto ‰kolsk˘ch zafiízeních. Za tímto
úãelem obec zfiídí základní ‰kolu.
www.praha4.cz

Obec zfiizuje zafiízení ‰kolního stravování slouÏící
dûtem a ÏákÛm ‰kol, které zfiizuje. (§ 178 odst. 1,
§ 179 odst. 1 zákona ã. 561/2004 Sb. – ‰kolsk˘ zákon,
upraveno).
Poãty ÏákÛ ve tfiídách základních ‰kol upravuje
§ 4 vyhlá‰ky ã. 48/2005 Sb., o základním vzdûlávání a nûkter˘ch náleÏitostech plnûní povinné ‰kolní docházky.
Tfiídy Z· mohou mít nejménû 17 ÏákÛ, nejvy‰‰í poãet ÏákÛ ve tfiídû je 30, s moÏností vyuÏití povolení v˘jimky do 4
ÏákÛ to mÛÏe b˘t aÏ 34 ÏákÛ ve tfiídû za pfiedpokladu, Ïe zv˘‰ení poãtu ÏákÛ není na újmu kvalitû vzdûlávací
ãinnosti ‰koly a jsou splnûny podmínky bezpeãnosti
a ochrany zdraví. Reáln˘ stav je v‰ak jin˘. Základní ‰koly
dostávají objem mzdov˘ch prostfiedkÛ pro pracovníky ‰koly
podle poãtu ÏákÛ ve tfiídách. V souãasné dobû je prÛmûrn˘
poãet ÏákÛ ve tfiídách Z· v hl. m. Praze asi 25. Tento poãet
se jeví jako únosn˘ jak z hlediska financování ‰kol, tak
i z hlediska pedagogického.

domi dÛleÏitosti vzdûlávání, a proto na‰e ‰koly
ve vzdûlávání dûtí v‰estrannû podporujeme.
Na‰e budoucnost je
velmi závislá na kvalitû
vzdûlání, ‰ikovnosti na‰ich lidí a jejich jazykové
vybavenosti.. To je jedna
z mála „karet“, kterou
mÛÏeme „hrát“ jako ãlenská zemû Evropské unie.
Stojíme pfied dilematem, zda budeme „v˘vozcem“ mozkÛ a nápadÛ v oborech nové ekonomiky,
anebo se zamûfiíme na praktickou realizaci pofiekadla o zlat˘ch ãesk˘ch ruãiãkách. Obojí je moÏné, znamená to v‰ak jiné poÏadavky na ná‰ ‰kolsk˘
systém. Zahraniãní pfiíklady potvrzují, Ïe se i vy‰‰í finanãní investice do ‰kolství vyplatí. Bude-li
nûco doopravdy urãovat úspû‰nost na‰í spoleãnosti v mezinárodním mûfiítku za pût, deset, padesát
let, bude to pouze systém a v˘sledky na‰eho ‰kolství. Od toho se bude odvíjet v‰echno ostatní.
V‰em ÏákÛm pfieji dobré uãitele a chuÈ do uãení, pedagogÛm pfieji zdraví, pevné nervy a hodnû
sil v nároãné a odpovûdné práci.
IVANA STA≈KOVÁ,
ZÁSTUPKYNù STAROSTY Mâ PRAHA 4
INZERCE

Závěr
V porovnání s loÀsk˘m ‰kolním rokem je patrn˘ mírn˘
nárÛst poãtu dûtí v 1. tfiídách základních ‰kol ve ‰kolním roce 2009/2010 (+ 88 dûtí). První den ‰kolního roku
2009/2010 usedne do lavic na‰ich základních ‰kol pravdûpodobnû 7930 ÏákÛ, coÏ je asi o 30 ÏákÛ ménû neÏ
v minulém ‰kolním roce.
Ze závûrÛ demografické studie F. Koschina (V·E,
leden 2007), kterou nechala mûstská ãást Praha 4 pro ‰kolské úãely zpracovat, vypl˘vá, Ïe souãasn˘ pokles poãtu ÏákÛ v základních ‰kolách se po roce 2010 zastaví. Poté dojde
k postupnému zvy‰ování aÏ do roku cca 2020, kdy pfiedpokládan˘ maximální poãet ÏákÛ (cca 10 700) v‰ak nepfiesáhne celkovou kapacitu základních ‰kol zfiizovan˘ch mûstskou
ãástí Praha 4, tj. asi 12 000 míst v Rejstfiíku ‰kol a ‰kolsk˘ch
zafiízení. Z tohoto dÛvodu nemusí mûstská ãást Praha 4 jako
zfiizovatel pfiistupovat v rámci schválené ‰kolské koncepce
k opatfiením fie‰ícím nedostateãnou kapacitu, jak je tomu
v oblasti pfied‰kolního vzdûlávání. Naopak i pfies avizovan˘
nárÛst poãtu ÏákÛ v základních ‰kolách bude jejich souãasná kapacita vyuÏita asi na 88 %.
(sag)
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Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2009 Sb. ze dne 9. července 2009 vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen
„Poslanecká sněmovna“) na území České republiky, které se konají ve dvou dnech,
v pátek 9. října 2009 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 10. října 2009 od 8.00
hodin do 14.00 hodin.
pÛsob 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 (dále jen „zákon“), a vyhlá‰ka Ministerstva vnitra ã. 233/2000 Sb.,
o provedení nûkter˘ch ustanovení zákona, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „vyhlá‰ka“), a ústavní zákon ã. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké
snûmovny.
Poslanecká snûmovna má 200 poslancÛ, pfiiãemÏ podle ãl.16 odst.1 Ústavy âeské republiky a ustanovení § 24 zákona jsou poslanci 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. Ústavní zákon ã. 195/2009
Sb., o zkrácení pátého volebního období
Poslanecké snûmovny stanovil, Ïe volební období Poslanecké snûmovny zvolené v roce
2006 skonãí v roce 2009 dnem voleb do
Poslanecké snûmovny.
V mûstské ãásti Praha 4 se bude hlasovat
ve 129 volebních okrscích. Starosta mûstské
ãásti Praha 4 na základû ust. § 14c písm. f) zákona poskytuje kaÏdé politické stranû, politickému hnutí a koalici, jejichÏ kandidátní listina
byla zaregistrována, informace o poãtu a sídle
volebních okrskÛ zvefiejnûním na úfiední desce
mûstské ãásti Praha 4 nejpozdûji 30 dnÛ
(zkrácení) pfiede dnem voleb, tj. do 9. záfií
2009 (stfieda).
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 20 dnÛ pfiede dnem voleb, tj. nejpozdûji do 19. záfií 2009
(sobota), 1 ãlena a 1 náhradníka do okrskové
volební komise. Delegováním ãlenÛ a náhradníkÛ se rozumí doruãení jejich seznamu starostovi. Termín prvního zasedání okrskov˘ch
volebních komisí je stanoven od 21. záfií do
25. záfií 2009.
Voliãe Mâ Praha 4 informujeme o tom, Ïe
volební okrsky ã. 271, ã. 273, ã. 281 a ã. 282
(pÛvodní volební místnosti Základní ‰kola
Jitfiní 185, Hodkoviãky) budou i pfii volbách
do Poslanecké snûmovny Parlamentu âR z dÛvodu rozsáhlé rekonstrukce ‰koly pfiemístûny
do Základní ‰koly Filosofská 1166/3, Braník.
K dal‰í zmûnû do‰lo u volebních okrskÛ
ã. 220, ã. 221, ã. 222 a ã. 223, kde volební
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místnosti byly v Husitské teologické fakultû,
Pacovská 350/4, Krã. Vzhledem k technick˘m
úpravám ve ‰kole a stíÏnostem obãanÛ na nedostupnost volebních místností, které se
nacházely ve 2. a 3. patfie objektu této ‰koly,
bylo rozhodnuto o pfiemístûní tûchto volebních
okrskÛ a to 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
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.
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, pfiíp. tel.
kontakt 261 192 152, 261 192 233.
Voliãi, ktefií nejsou v mûstské ãásti Praha 4
pfiihlá‰ení k trvalému pobytu a budou napfi.
v dobû konání voleb na jejím území v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péãe,
policejní cele, v místû v˘konu vazby nebo
v˘konu trestu odnûtí svobody nebo volit na voliãsk˘ prÛkaz, budou zapsáni do zvlá‰tního seznamu voliãÛ. Zvlá‰tní seznam vedou rovnûÏ
zastupitelské úfiady pro voliãe, kter˘ má bydli‰tû mimo území âeské republiky, a to na základû jeho písemné Ïádosti o zápis, 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.
Hlasování do Poslanecké snûmovny
Parlamentu âR probíhá ve volebních místnostech na území âeské republiky a ve volebních místnostech zfiízen˘ch pfii zastupitelsk˘ch a konzulárních úfiadech âeské
republiky v zahraniãí, s v˘jimkou konzulárních úfiadÛ veden˘ch honorárními konzulární-

mi úfiedníky. Voliãi jsou zapsáni ve stál˘ch
seznamech voliãÛ (dále jen „seznam“), popfiípadû ve zvlá‰tních seznamech voliãÛ (dále jen
„zvlá‰tní seznam“). KaÏd˘ voliã mÛÏe b˘t zapsán pouze v jednom seznamu voliãÛ. Voliãem
je státní obãan âeské republiky, kter˘ alespoÀ
druh˘ den voleb dosáhl vûku nejménû 18 let.
Volební místnost musí b˘t pro kaÏd˘
volební okrsek vybavena volební schránkou,
pfienosnou volební schránkou, dostateãn˘m
mnoÏstvím hlasovacích lístkÛ, prázdn˘ch obálek opatfien˘ch úfiedním razítkem, psacími
potfiebami, v˘pisy ze stálého seznamu a zvlá‰tního seznamu. Ve volebních místnostech budou pro úpravu hlasovacích lístkÛ urãeny
zvlá‰tní prostory, oddûlené tak, aby byla
zaji‰tûna tajnost hlasování. Poãet tûchto prostor
urãil starosta mûstské ãásti Praha 4 s pfiihlédnutím k poãtu voliãÛ ve volebním okrsku. Na
objektu, ve kterém se nachází volební místnost,
se vyvûsí státní vlajka a ve volební místnosti se
na dÛstojném místû umístí velk˘ státní znak.
Ve volební místnosti musí b˘t na viditelném
místû vyvû‰eny hlasovací lístky oznaãené
nápisem „vzor“, prohlá‰ení kandidáta o vzdání
se kandidatury nebo prohlá‰ení zmocnûnce
o odvolání kandidáta, pokud byla doruãena do
48 hodin pfied zahájením voleb; pfii zji‰Èování
v˘sledkÛ voleb se k hlasÛm odevzdan˘m pro
takového kandidáta nepfiihlíÏí; dále pfiípadná
informace o tiskov˘ch chybách na hlasovacích
lístcích s uvedením správného údaje. Volební
místnost musí b˘t pro kaÏd˘ volební okrsek
rovnûÏ vybavena zákonem ã. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu âeské republiky
a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch dal‰ích
zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, kter˘
musí b˘t voliãÛm na jejich Ïádost zapÛjãen
k nahlédnutí.
Voliã hlasuje osobnû, zastoupení není moÏné. Voliã po pfiíchodu do volební místnosti
prokáÏe okrskové volební komisi svou
totoÏnost a státní obãanství âeské republiky
platn˘m obãansk˘m prÛkazem, nebo platn˘m
cestovním, diplomatick˘m nebo sluÏebním pasem âeské republiky anebo cestovním prÛkazem. Po záznamu ve v˘pisu ze stálého seznamu nebo zvlá‰tního seznamu voliã obdrÏí od
okrskové volební komise nebo zvlá‰tní okrskové volební komise prázdnou úfiední obálku. Na
Ïádost voliãe mu okrsková volební komise
nebo zvlá‰tní okrsková volební komise dodá
za chybûjící, ‰krtané nebo jinak oznaãené
hlasovací lístky jiné. NeprokáÏe-li voliã svou
www.praha4.cz
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Ilustraãní foto: archiv
totoÏnost a státní obãanství âeské republiky
potfiebn˘mi doklady, nebude mu hlasování
umoÏnûno. Voliãe, kter˘ není zapsán ve v˘pisu
ze stálého seznamu voliãÛ a kter˘ prokáÏe své
právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková
volební komise dopí‰e do v˘pisu ze stálého
seznamu voliãÛ dodateãnû a umoÏní mu
hlasování.
Voliã mÛÏe poÏádat o vydání voliãského
prÛkazu ode dne vyhlá‰ení voleb, tj. 9. ãervence 2009, a to písemn˘m podáním opatfien˘m
ovûfien˘m podpisem voliãe, doruãen˘m nejpozdûji 7 dnÛ pfiede dnem voleb, tj. 2. fiíjna
2009, Úfiadu mûstské ãásti Praha 4, kter˘ stál˘
seznam voliãÛ vede, nebo osobnû do okamÏiku
uzavfiení stálého seznamu voliãÛ, tj. 7. fiíjna
2009 do 16.00 hodin. Úfiad mûstské ãásti Praha 4 v místû trvalého pobytu voliãsk˘ prÛkaz
nejdfiíve 15 dnÛ pfiede dnem voleb, tj. 24. záfií
2009, 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 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 okrskowww.praha4.cz

vé volební komisi; ta jej pfiiloÏí k v˘pisu ze
zvlá‰tního seznamu voliãÛ.
Institut voliãského prÛkazu zakotven˘ pro
volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu
âeské republiky v § 6a zákona o volbách do
Parlamentu zaji‰Èuje voliãi, kter˘ má zájem
hlasovat ve volbách do Poslanecké snûmovny
a kter˘ v dobû voleb nebude na území volebního okrsku, kde je veden ve stálém seznamu voliãÛ nebo zvlá‰tním seznamu voliãÛ vedeném
zastupitelsk˘ch úfiadem, aby mohl uplatnit své
aktivní volební právo jinde. Procedura, která
byla zákonem o volbách do Parlamentu pro
vydávání voliãského prÛkazu stanovena, musí
zajistit nejen moÏnost uplatnûní volebního
práva voliãe, ale musí také zabránit zneuÏití
daného institutu neoprávnûnou osobou. Proto
je poÏadováno ovûfiení podpisu voliãe na Ïádosti o vydání voliãského prÛkazu v pfiípadû,
kdy o jeho vydání neÏádá osobnû, a dále na
plné moci k vydání voliãského prÛkazu, pokud
voliã k jeho pfievzetí povûfií jinou osobu.
Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké
snûmovny jsou vyti‰tûny samostatnû pro kaÏdou politickou stranu, politické hnutí a koalici.
Na kaÏdém hlasovacím lístku je uvedeno ãíslo
urãené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí
tvofiit úplnou ãíselnou fiadu, a to v pfiípadech,
kdy kandidátní listina politické strany, politického hnutí nebo koalice nebyla zaregistrována
ani na základû pfiezkoumání soudem. Hlasovací lístky jsou opatfieny otiskem razítka

krajského úfiadu. Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voliãÛm nejpozdûji
3 dny pfiede dnem voleb, tj. 6. fiíjna 2009.
V pfiípadû, Ïe dojde k jejich po‰kození nebo
ztrátû anebo voliã zjistí, Ïe nemá k dispozici
v‰echny hlasovací lístky, je moÏné poÏádat
ve volební místnosti okrskovou volební komisi
o vydání nové kompletní sady hlasovacích
lístkÛ.
Po záznamu ve v˘pisu ze stálého seznamu
voliãÛ nebo zvlá‰tního seznamu voliãÛ obdrÏí
voliã od okrskové volební komise prázdnou
úfiední obálku opatfienou úfiedním razítkem,
pfiípadnû novou sadu hlasovacích lístkÛ. Poté
vstoupí voliã do prostoru urãeného pro úpravu
hlasovacích lístkÛ. Voliãi, kter˘ se neodebral
do prostoru urãeného pro úpravu hlasovacích lístkÛ, okrsková volební komise nebo
zvlá‰tní okrsková volební komise hlasování
neumoÏní. V prostoru urãeném pro úpravu
hlasovacích lístkÛ vloÏí voliã do úfiední obálky
1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, kter˘
vkládá do úfiední obálky, mÛÏe pfiitom zakrouÏkováním pofiadového ãísla nejv˘‰ u 4 kandidátÛ uveden˘ch na témÏe hlasovacím lístku
vyznaãit, kterému z kandidátÛ dává pfiednost.
Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají
na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na pfiedepsaném tiskopise, nebo které
nejsou vyti‰tûné nebo rozmnoÏené zastupi-
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telsk˘m úfiadem, hlasovací lístky, které jsou
pfietrÏené a hlasovací lístky, které nejsou
vloÏeny do úfiední obálky. Po‰kození nebo
pfieloÏení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho
platnost, pokud jsou z nûho patrny potfiebné
údaje. Hlas voliãe je neplatn˘, je-li v úfiední
obálce nûkolik hlasovacích lístkÛ. Po opu‰tûní prostoru urãeného pro úpravu hlasovacích
lístkÛ vloÏí voliã úfiední obálku s hlasovacím
lístkem pfied okrskovou volební komisí do volební schránky.
Jak jiÏ bylo uvedeno, voliã hlasuje osobnû,
zastoupení není pfiípustné. V prostoru urãeném pro úpravu hlasovacích lístkÛ nesmí b˘t
nikdo pfiítomen zároveÀ s voliãem, a to ani
ãlen okrskové volební komise nebo zvlá‰tní okrskové
volební komise. S voliãem,
kter˘ nemÛÏe
sám upravit hlasovací lístek pro tûlesnou
vadu anebo nemÛÏe ãíst nebo psát, mÛÏe
v prostoru urãeném pro úpravu hlasovacích lístkÛ b˘t pfiítomen jin˘ voliã, nikoliv v‰ak ãlen okrskové volební komise nebo zvlá‰tní okrskové volební komise, a hlasovací lístek za
nûho upravit a vloÏit do úfiední
obálky a popfiípadû i úfiední
obálku vloÏit do volební
schránky.
Voliã mÛÏe jiÏ v souãasné dobû poÏádat
ze závaÏn˘ch, zejména zdravotních
dÛvodÛ Úfiad
mûstské ãásti
Praha 4, odbor správních agend,
Tá b o r s k á
350/32 a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu volebního okrsku,
pro kter˘ byla okrsková volební komise zfiízena. V takovém pfiípadû okrsková volební komise vy‰le k voliãi dva své ãleny s pfienosnou volební schránkou, úfiední obálkou a hlasovacími
lístky. Pfii hlasování postupují ãlenové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Mimo území âeské republiky
nelze do pfienosné volební schránky hlasovat.
JestliÏe se bude voliã v dobû voleb do
Poslanecké snûmovny dne 9. a 10. fiíjna 2009
zdrÏovat v zahraniãí, má 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 se-
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znam 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 30. srpna
2009.
Pro Ïádost o zápis do zvlá‰tního seznamu
voliãÛ vedeného zastupitelsk˘m úfiadem není
Ïádn˘ formuláfi. V pfiípadû, 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. Na
základû ustanovení § 6a odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu mÛÏe voliã poÏádat
o vydání voliãského prÛkazu ode dne vyhlá‰ení voleb, tj. od 9. ãervence 2009, a to písemn˘m podáním opatfien˘m ovûfien˘m podpisem voliãe, doruãen˘m nejpozdûji 7 dnÛ pfiede
dnem voleb, tj. 2. fiíjna 2009, zastupitelskému

úfiadu, nebo osobnû do okamÏiku uzavfiení
zvlá‰tního seznamu; zastupitelsk˘ úfiad voliãsk˘ prÛkaz nejdfiíve 15 dnÛ pfiede dnem voleb,
tj. 24. záfií 2009, 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 na jím uvedenou adresu. 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 (poslednû uvedené
neplatí v pfiípadû voleb do
Evropského
parlamentu; pfii tûchto
volbách je nutné
toto potvrzení pfiedat
pfiede dnem voleb pfiímo obecnímu úfiadu).
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. Na základû ustanovení § 6a odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu mÛÏe voliã poÏádat o vydání voliãského prÛkazu ode dne vyhlá‰ení voleb, tj. 9. ãervence 2009, a to písemn˘m podáním opatfien˘m ovûfien˘m podpisem voliãe, doruãen˘m nejpozdûji 7 dnÛ pfiede
dnem voleb, tj. 2. fiíjna 2009, obecnímu úfiadu,
nebo osobnû do okamÏiku uzavfiení stálého
seznamu (tj. 2 dny pfiede dnem voleb); obecní
úfiad voliãsk˘ prÛkaz nejdfiíve 15 dnÛ pfiede
dnem voleb, tj. 24. záfií 2009, 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
na jím uvedenou adresu. S voliãsk˘m prÛkazem lze pfii volbách do Poslanecké snûmovny
hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na
území âeské republiky nebo jakémkoliv
zvlá‰tním volebním okrsku v zahraniãí.
Seznam zastupitelsk˘ch úfiadÛ, u kter˘ch je
moÏné podat Ïádost o zápis do zvlá‰tního
seznamu voliãÛ nebo Ïádost o voliãsk˘ prÛkaz
vãetnû kontaktÛ na nû, je k dispozici na
www.praha4.cz
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internetov˘ch stránkách Ministerstva zahraniãních vûcí.
Podle ustanovení § 19 odst. 3 a 4 zákona
o volbách do Parlamentu pﬁi samotném aktu
hlasování voliã po pﬁíchodu do volební místnosti prokáÏe svou totoÏnost a státní obãanství
âeské republiky platn˘m cestovním, diplomatick˘m nebo sluÏebním pasem âeské republiky
anebo cestovním prÛkazem nebo platn˘m
obãansk˘m prÛkazem. Po záznamu ve v˘pisu
ze zvlá‰tního seznamu obdrÏí od zvlá‰tní
okrskové volební komise prázdnou úﬁední
obálku a kompletní sadu hlasovacích lístkÛ volebního kraje, kter˘ byl vylosován Státní
volební komisí a pod kter˘m budou podﬁazeny
v‰echny zvlá‰tní volební okrsky (§ 27 zákona
o volbách do Parlamentu).

NeprokáÏe-li voliã svou totoÏnost a státní
obãanství âeské republiky, nebude mu hlasování umoÏnûno. Voliã, kter˘ se dostavil do volební místnosti s voliãsk˘m prÛkazem, je povinen tento prÛkaz odevzdat zvlá‰tní okrskové
volební komisi; ta jej pﬁiloÏí k v˘pisu ze zvlá‰tního seznamu (§ 19 odst. 5 zákona o volbách
do Parlamentu).
DÛleÏitá informace pro voliãe, kteﬁí budou
volit v zahraniãí na voliãsk˘ prÛkaz. Státní
volební komise na svém 77. jednání dne 15.
ãervence 2009 urãila losem podle § 8 odst.
2 písm. i) 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, Královéhradeck˘ kraj
krajem, kterému budou podﬁazeny v‰echny

zvlá‰tní stálé volební okrsky v zahraniãí pro
volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu
âeské republiky konané ve dnech 9. a 10. ﬁíjna
2009.
Formuláﬁe „Pﬁihlá‰ka za ãlena okrskové
volební komise pro volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âR, které se budou konat
9. a 10. ﬁíjna 2009“ a „ Îádost o voliãsk˘
prÛkaz“ jsou k dispozici na webu Úﬁadu
mûstské ãásti Praha 4 www.praha4.cz odkud
lze tyto formuláﬁe i vytisknout.

Voličský průkaz
Ve volbách do Poslanecké snûmovny
Parlamentu âeské republiky bude moÏno volit
na voliãsk˘ prÛkaz. Voliãi, kter˘ nebude moci
volit ve volebním okrsku, v jehoÏ stálém se-

Mûstská ãást Praha 4, Úﬁad mûstské ãásti, odbor správních agend, Táborská 350/32, 140 45 Praha 4

Žádost o vydání voličského průkazu
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 9. a 10. října 2009
Jméno a pﬁíjmení voliãe: ..............................................................................................................................
Datum narození: ...................................................... Tel. kontakt: ..............................................................
Trval˘ pobyt: ................................................................................................................................................
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: 24. 9. 2009–7. 10. 2009 do 16.00
hodin);
úﬁední hodiny:
pondûlí a stﬁeda
8.00–17.30 hodin
úter˘, ãtvrtek a pátek
8.00–12.00 hodin
zaslání doporuãenû na adresu (uveìte prosím ãitelnû pﬁesnou adresu vãetnû PSâ)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
V Praze dne: .............................................

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

§ 6a odst. 2 zák. č. 247/1995
Sbírky, o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o volbách do
Parlamentu“).
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním,
opatřeným ověřeným podpisem
voliče, doručeným nejpozději 7
dnů přede dnem voleb tomu, kdo
stálý seznam nebo zvláštní seznam
vede, nebo osobně do okamžiku
uzavření stálého seznamu nebo
zvláštního seznamu: obecní úřad
nebo zastupitelský úřad voličský
průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem
voleb předá osobně voliči nebo
osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání voličského
průkazu, anebo jej voliči zašle.

Místo pro ovûﬁení podpisu: ..............................................................
UPOZORNùNÍ PRO VOLIâE
1. Písemné podání opatﬁené ovûﬁen˘m podpisem voliãe musí b˘t doruãené nejpozdûji 7 dnÛ pﬁede dnem voleb, tj. do 2. 10. 2009 (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 23. 9. 2009 na adrese: Úﬁad mûstské ãásti Praha 4, odbor správních agend, Táborská 350/32, nebo v informaãních kanceláﬁích
Mâ Praha 4. Od 24. 9. 2009 do 7. 10. 2009 (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 9. a 10. ﬁíjna 2009
........................................................
Îádost pﬁijata:
(den, jméno)
........................................................
Odeslal voliãsk˘ prÛkaz ã.:
(den, jméno)
www.praha4.cz

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

........................................................
Pﬁijal voliãsk˘ prÛkaz ã.:
(den, jméno)
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znamu, popﬁípadû zvlá‰tním seznamu vedeném
podle § 6 odst. 5 písm. a) je zapsán, vydá
obecní úﬁad, tj. Úﬁad mûstské ãásti Praha 4, popﬁípadû zastupitelsk˘ úﬁad, na jeho Ïádost voliãsk˘ prÛkaz a poznamená tuto skuteãnost do
stálého seznamu, popﬁípadû zvlá‰tního seznamu a do jejich v˘pisÛ pro okrskovou volební
komisi a zvlá‰tní volební komisi.
Voliã mÛÏe poÏádat o vydání voliãského
prÛkazu ode dne vyhlá‰ení voleb, tj. od
9. ãervence 2009, a to:
a) písemn˘m podáním opatﬁen˘m ovûﬁen˘m podpisem voliãe, doruãen˘m nejpozdûji 7 dnÛ pﬁede dnem voleb, tj. 2. ﬁíjna
2009, tomu, kdo stál˘ seznam nebo zvlá‰tní
seznam vede, tj. Úﬁad mûstské ãásti Praha 4,
odbor správních agend, Táborská 350/32,
nebo
b) osobnû na Úﬁadu mûstské ãásti Praha 4,
Táborská ã. 350/32, pﬁízemí vpravo, kanceláﬁ ã. 174 do 23. 9. 2009 (vãetnû), nebo
c) osobnû do 23. 9. 2009 (vãetnû) na v‰ech
informaãních kanceláﬁí Mâ Praha 4, kde zároveÀ podpis na Ïádosti ovûﬁí, nebo
d) osobnû na deta‰ovaném pracovi‰ti Úﬁadu
mûstské ãásti Praha 4, odbor správních
agend, Jílovská 1148/14, kde se vydávají

OP a CP a kde se budou od 24. 9. 2009
vydávat voliãské prÛkazy do okamÏiku
uzavﬁení stálého seznamu, tj. 7. ﬁíjna 2009,
(do 16.00 hodin).
Obecní úﬁad, v na‰em pﬁípadû pouze deta‰ované pracovi‰tû Úﬁadu mûstské ãásti
Praha 4, odbor správních agend, Jílovská
1148/14, nebo zastupitelsk˘ úﬁad vydá voliãsk˘ prÛkaz nejdﬁíve 15 dnÛ pﬁede dnem voleb,
tj. 24. záﬁí 2009:
a) osobnû voliãi
b) nebo osobû, která se prokáÏe plnou mocí
s ovûﬁen˘m podpisem voliãe, kter˘ Ïádá
o vydání voliãského prÛkazu
c) nebo jej za‰le voliãi na poÏadovanou
adresu.
Voliãsk˘ prÛkaz opravÀuje k zápisu do v˘pisu ze zvlá‰tního seznamu ve dnech voleb do
Poslanecké snûmovny v jakémkoli volebním
okrsku, popﬁípadû zvlá‰tním volebním okrsku
v zahraniãí. Znovu proto upozorÀujeme voliãe,
pokud voliã zasílá Ïádost o vydání voliãského prÛkazu po‰tou, musí b˘t podpis Ïadatele úﬁednû ovûﬁen. Úﬁednû ovûﬁen˘ podpis
voliãe se vyÏaduje i v pﬁípadû, Ïe jeho Ïádost
o vydání voliãského prÛkazu doruãí na
ÚMâ Praha 4 jiná osoba.

P¤IHLÁ·KA
za ãlena okrskové volební komise pro volby do Poslanecké snûmovny
Parlamentu âR, které se budou konat 9. a 10. ﬁíjna 2009
.........................................................................................................................................................
Pﬁíjmení
Jméno (popﬁ. jména)
Titul
.........................................................................................................................................................
Datum a místo narození
Zdravotní poji‰Èovna
.........................................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu
.........................................................................................................................................................
PSâ
Státní pﬁíslu‰nost
.........................................................................................................................................................
Adresa pro doruãování písemností v pﬁípadû, Ïe není shodná s adresou trvalého pobytu
.........................................................................................................................................................
PSâ
Pevn˘ telefon
.........................................................................................................................................................
Mobil
E-mail
Oblast, ve které byste chtûli pracovat, oznaãte:
Braník, Krã, Novodvorská, Nusle, Pankrác, Michle, Podolí, Spoﬁilov, Lhotka, Hodkoviãky,
Zábûhlice (pﬁíp. dopi‰te název ‰koly)

V Praze dne ..............................................

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

PODÁNÍ P¤IHLÁ·KY NEZNAMENÁ AUTOMATICKÉ 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
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Voliã samozﬁejmû mÛÏe poÏádat u obecního
nebo zastupitelského úﬁadu o vydání voliãského prÛkazu osobnû a vyhotovit Ïádost na tomto úﬁadû, potom není tﬁeba, aby byl jeho podpis
na písemné Ïádosti úﬁednû ovûﬁen, neboÈ pﬁíslu‰n˘ pracovník na obecním úﬁadû nebo zastupitelském úﬁadû, kterému voliã Ïádost pﬁedává,
mÛÏe nahlédnutím napﬁ. do platného obãanského prÛkazu nebo platného cestovního pasu
pﬁedloÏeného voliãem ovûﬁit jeho totoÏnost
a uãinit o tom záznam.
UpozorÀujeme znovu voliãe mûstské ãásti
Praha 4, Ïe voliãské prÛkazy se budou
vydávat od 24. 9. 2009 do 7. 10. 2009 do
16.00 hodin pouze na deta‰ovaném pracovi‰ti Úﬁadu mûstské ãásti Praha 4, odbor
správních agend, Jílovská 1148/14, kde se
vydávají obãanské prÛkazy a cestovní pasy.
Úﬁední hodiny:
pondûlí a stﬁeda
8.00–17.30 hodin
úter˘, ãtvrtek a pátek
8.00–12.00 hodin.
Na Úﬁadu mûstské ãásti Praha 4, Táborská
ã. 350/32, pﬁízemí vpravo, v kanceláﬁi ã. 174,
na v‰ech informaãních kanceláﬁích a na deta‰ovaném pracovi‰ti Úﬁadu mûstské ãásti Praha 4,
odbor správních agend, Jílovská 1148/14 jsou
k dispozici formuláﬁe na vyplnûní písemného
podání. Formuláﬁ není povinn˘, pouze doporuãující.
Ve‰keré dotazy k voliãsk˘m prÛkazÛm
pro volby do Poslanecké snûmovny
Parlamentu âR lze získat na tel. ãíslech:
261 192 675, 261 192 233, 261 192 152,
261 192 411 a od 24. 9. 2009 i na tel. ãíslech:
261 192 674 nebo 261 192 679.

Práce v okrskových volebních
komisích MČ Praha 4
Prezident republiky Václav Klaus vyhlásil
dne 9. ãervence 2009 sv˘m rozhodnutím
ã. 207/2009 Sb. volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky na dny
9. a 10. ﬁíjna 2009. Dne 9. ﬁíjna (pátek) se
bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin
www.praha4.cz
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VOLBY
a dne 10. fiíjna 2009 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Poté se
volební místnosti uzavfiou a zaãnou se sãítat
hlasy.
Volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu
âeské republiky 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 (dále jen
„zákon“), a vyhlá‰ky Ministerstva vnitra
ã. 233/2000 Sb., o provedení nûkter˘ch ustanovení zákona, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
(dále jen „vyhlá‰ka“), a ústavního zákona
ã. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního
období Poslanecké snûmovny.
âlenem okrskové volební komise (dále
jen „OVK“) 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.
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 20 dnÛ pfiede dnem voleb, tj. nejpozdûji do 19. záfií 2009
(sobota), 1 ãlena a 1 náhradníka do okrskové
volební komise. Delegováním ãlenÛ a náhradníkÛ se rozumí doruãení jejich seznamu starostovi. Termín prvního zasedání okrskov˘ch
volebních komisí je stanoven od 21. záfií do
25. záfií 2009.
Pro ty, ktefií se chtûjí aktivnû zapojit do
práce v okrskové volební komisi (dále jen
„OVK“), kter˘ch je v Mâ Praha 4 vytvofieno celkem 129, 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) zaslat nebo osobnû pfiedat p. Michalu
Sládeãkovi na Úfiadu mûstské ãásti Praha
4, Táborská 350/32, v kanceláfii ã. 174,
tel. ã.: 261 192 411, 261 192 148,
b) nebo odeslat na e-mail:
michal.sladecek@praha4.cz
c) nebo osobnû pfiedat v jednotliv˘ch informaãních centrech Mâ Praha 4,
d) nebo osobnû odevzdat na deta‰ovaném
pracovi‰ti odboru správních agend ÚMâ
Praha 4, Jílovská 1148/14, kde se vydávají obãanské prÛkazy a pasy,
e) nebo odeslat na odbor správních agend
Úfiadu mûstské ãásti Praha 4, Táborská
350/32.
Pro informaci uvádíme, Ïe ãlenovi OVK
www.praha4.cz

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v MČ Praha 4 pro
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 9. a 10. října 2009
Sídlo volebního okrsku

âíslo volebního okrsku

Poãet
volebních
okrskÛ

Základní ‰kola Táborská 421/45, Nusle

154, 155, 156, 158, 159

5

Obchodní akademie Svatoslavova 333/4, Nusle

157, 160, 161

3

Obchodní akademie Svatoslavova 333/6, Nusle

162, 163, 164

3

Základní ‰kola MendíkÛ 1000/2, Michle

165, 185, 186, 187

4

Základní ‰kola SdruÏení 1080/2A, Nusle

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

7

Gymnázium Na Vítûzné pláni 1160/1, Nusle

173, 174, 175

3

Literární akademie Na Pankráci 420/54, Nusle

176, 177, 178, 179, 180

5

Základní ‰kola Plamínkové 1593/2, Nusle

181, 182, 183, 184

4

Základní ‰kola Ohradní 1366/49, Michle

188, 189, 190, 191, 192

5

Základní ‰kola Na Lí‰e 936/16, Michle

193, 194, 195, 196

4

Gymnázium Budûjovická 680/17, Michle

197, 198, 199, 231, 232

5

Základní ‰kola Bítovská 1246/1, Michle

200, 201, 202

3

Základní ‰kola Na Chodovci 2700/54, Zábûhlice

203, 204, 205, 206

4

Gymnázium Postupická 3150/4, Zábûhlice

207, 208, 209, 210, 211

5

Základní ‰kola JiÏní IV. 1750/10, Zábûhlice

212, 213, 214, 215, 216

5

Jazyková základní ‰kola Horáãkova 1100/14, Krã

217, 218, 219,
220*), 221*)

5

*

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

222*), 223*),

Základní ‰kola Poláãkova 1067/3, Krã

224, 225, 226, 227

6

*

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

Základní ‰kola Na Planinû 1393/13, Krã

228, 229, 230

3

U Krãského nádraÏí 86/38, Krã

233

1

Základní ‰kola Jáno‰íkova 1300/6, Krã

234, 236, 237,

Stfiední odborná ‰kola Bohemia Regia

238, 244, 245

6

235, 239, 240, 241, 242

5

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

243, 246

2

Základní ‰kola Filosofská 1166/3, Braník

247, 248, 280

Základní ‰kola Jáno‰íkova 1320/2, Krã

271*), 273*), 281*), 282*)

7

*

) zmûna sídla – rekonstrukce Z· Jitfiní 185

Základní ‰kola Nedvûdovo námûstí 140/13, Podolí

249, 250, 251, 252,
253, 254, 255

7

Gonãarenkova 1003/29, Braník

256, 257, 261, 262

4

Základní ‰kola K Sídli‰ti 840/2, Podolí

258, 259, 260

3

Stfiední ‰kola technická, Zelen˘ pruh 1294/52, Krã

263, 264

2

Základní ‰kola Jeremenkova,

Základní ‰kola ·kolní 700/5, Braník

265, 266, 267,
268, 269, 270

Základní ‰kola Jílovská 1100/16, Braník

6

272, 274, 275, 276,
277, 278, 279

pfiíslu‰í za v˘kon funkce pfii volbách do
Poslanecké snûmovny Parlamentu âR zvlá‰tní
odmûna ve v˘‰i 1300 Kã, zapisovateli OVK ve
v˘‰i 1500 Kã a pfiedsedovi OVK ve v˘‰i
1600 Kã. V jednání je nav˘‰ení odmûny
o 500 Kã.

7

Dûkujeme za Vá‰ zájem a tû‰íme se na
spolupráci.
ING. TOMÁ· SMRâEK,
ÚMâ
PRAHA 4

VEDOUCÍ ODBORU SPRÁVNÍCH AGEND
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VOLNÝ ČAS

Návrat z prázdnin si zpříjemněte se 4-Volnočasovou
Pro zpříjemnění opětovného pracovního a školního koloběhu po návratu
z prázdnin a dovolených pro vás 4-Volnočasová připravila spoustu
zábavných, sportovních a kulturních aktivit.
iÏ druhou záfiijovou sobotu, 12. záfií, pofiádáme
pro milovníky in-line bruslí závody s názvem
„Bruslíme na ãtyfice“. Závody probûhnou od 10
hodin v aleji na cyklistické stezce v Braníku.
V sobotu 19. záfií odpoledne se budou konat rovnûÏ v Braníku, ale tentokrát v ulici Na Mlejnku,
Závody na kolobûÏkách. Tato akce je urãena nejen
dûtem, soutûÏit mÛÏe kaÏd˘!
Poslední záfiijovou sobotu, 26. záfií, probûhne jiÏ
nûkolikát˘ roãník oslav na‰í historie, Svatováclavské velebení, které vás pfiivítá jako jiÏ
tradiãnû v parku Na Jezerce, a to v sobotu 26. záfií
od 10 do 18 hodin. V bohatém nejen historickém
programu se vám pfiedstaví fiada umûlcÛ, dobov˘ch
postav, fiemesel a vyProgres
stoupení a v podveãer
nebude chybût ani atraktivní koncert.
Ve ãtvrtek 24. záfií
ve spoleãenském sále
Kulturního centra Novodvorská zahájí koncertní sezonu rocková legenda z Brna, kapela
Progres. Tato hudební skupina tû‰í srdce a sluch
sv˘ch posluchaãÛ jiÏ více neÏ 40 let.

J

Jifií Dûdeãek

Poslední záfiijov˘ den, ve stfiedu 30. záfií, vystoupí v Kulturním centru Spofiilov básník, zpûvák
a pfiekladatel Jifií Dûdeãek s kapelou.

Pro děti divadla a soutěže
Dûtskou divadelní sezonu zahájí v sobotu
19. záfií divadlo Mazec! v Kulturním centru
Spofiilov akcí s názvem Dûtsk˘ den, blechy ven (od
15 hod.). Na vystoupeních divadla Mazec!
se baví dûti i dospûlí, v‰ichni diváci se mÛÏou
zúãastnit dûní na jevi‰ti a dokonce získat za
vystoupení drobné odmûny.
V nedûli 20. záfií v Kulturním centru Novodvorská zaãne ve dvû hodiny odpoledne slavná
pohádka Prasátka a vlk domácího souboru
Extrém. Poté bude následovat zábavné dûtské odpoledne se soutûÏemi
a krátk˘mi divadelními
v˘stupy, a to aÏ do páté hodiny odpolední.
Souãástí budou také
dvû v˘tvarné dílny, kde
si úãastníci budou moci vyrobit a odnést domÛ dekorativní pfied-

mûty z korálkÛ a z omalovan˘ch fólií a ze soutûÏí
pûkné vûcné ceny.
V pondûlí 21. záfií se bude v divadelním
sále Kulturního centra Novodvorská konat
Muzikálov˘ veãer. PrÛvodkynû veãerem L˘die
Havláková uvede slavné muzikálové melodie vãetnû písní A. L. Webera. Hostem veãera bude
Ladislav Îupaniã, ãlen Hudebního divadla
Karlín.
Bûhem prodlouÏeného posledního záfiijového víkendu se kromû jiÏ zmiÀovaného Svatováclavského velební v parku Na Jezerce odehrají
v sobotu 26. záfií v Kulturním centru Spofiilov dvû
pohádky, Hrneãku, vafi! a O Paleãkovi, a v˘tvarná
dílna Jaroslavy Holasové z Jaromûfie. V nedûli 27.
záfií se v Kulturním centru Novodvorská zabydlí
koãky, kocoufii, my‰i, blechy a bernard˘ni z pohádky Koãiãiny kocoura Damiána, kterou nám zahraje Pavla ¤íhová z Ateliéru Abrakadabra z PístÛ
u Nymburka.
4-Volnoãasová s novou sezonou roz‰ífiila
nabídku pofiadÛ pro seniory. V záfií to budou pfiedná‰ky o ájurvédû, o homeopatii a o ochranû
majetku a bezpeãí (pfiedná‰et bude zástupce
Útvaru prevence kriminality Policie âR).
Baby klub Lentilka roz‰ifiuje své sluÏby pro vefiejnost. Volná herna pro dûti a jejich rodiãe bude od
záfií otevfiena od 9 do 15 hod. JiÏ od pondûlí 31. srpna bude moÏné se pfiihlásit na pfiedná‰ky
na rÛzná témata ãi na kurzy v˘tvarn˘ch technik, napfiíklad korálkování, batika, pletení z pedigu
apod. Bûhem tûchto akcí je v Lentilce pro maminky
zaji‰tûno hlídání dûtí.
Cestovní kanceláfi Adventura nabídne ve
stfiedu 16. záfií v Kulturním centru Spofiilov
besedu o Mexiku a Guatemale a v úter˘ 29. záfií
v Kulturním centru Novodvorská besedu o Etiopii.
(jir)

Rekreaãní objekt Vápenka.
VáÏení pfiátelé,
pfiestoÏe se nám poãasí na Vápence pfiíli‰ nevydafiilo, chvílemi bylo tak, chvílemi onak a obãas jsme musely bûhat mezi kapkami de‰tû,
myslím, Ïe mohu i za kamarádky napsat, Ïe se nám pobyt moc líbil
a byly jsme moc spokojené. Krkono‰e jsou krásné za kaÏdého poãasí
a pobyt v pfiírodû, navíc ve spoleãnosti pfiátel, je hotov˘ balzám na
du‰i. O to víc, Ïe ubytování bylo pfiíjemné, kuchafii (kuchafiky?) ‰ikovní, moc dobfie vafiili a celkovû se k nám ve‰ker˘ personál choval
velmi vstfiícnû, ochotnû a s pochopením, Ïe uÏ zkrátka nejsme Ïádné
mladice. Tímto bych jim chtûla v‰em podûkovat a souãasnû i Úfiadu
mûstské ãásti Praha 4 za dotaci na pobyt. Bez nûj by se mnohé z nás
musely nad pobytem v Krkono‰ích hodnû rozm˘‰let.
Myslím, Ïe rozhodnutí zakoupit Vápenku bylo dobré. AlespoÀ my
tfii vás za nû chválíme. I za Jaru‰ku Rokosovou a J. BlaÏkovou.
S pozdravem
Marie TÛmová
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SPORT/INZERCE
SK Tempo Praha znovu mistrem ČR v minigolfu
Na letošním XXXI. ročníku mistrovství ČR v minigolfu, které se odehrálo
v závěru července v minigolfovém kombi areálu v Rakovníku, měla svého
zástupce i městská část Praha 4.
portovní Klub Tempo Praha má totiÏ své hfii‰tû
na sídli‰ti Novodvorská. SK Tempo Praha dokázal zopakovat svÛj loÀsk˘ triumf a úspû‰nou sezonu

S

zakonãil ziskem zlat˘ch medailí. O tento vynikající
úspûch se zaslouÏili hráãi: Martin Jeãn˘, kapitán
t˘mu, Josef Vozár, Milan Jeãn˘, Zdenûk Majkus,

Milan Lipmann, Pavel Souãek, Michal Sedláãek,
Eva Libigerová a Petr Fríd. Nesmíme zapomenout
ani na Karla Molnára, kter˘ pomáhal t˘mu jako
kouã. Díky vítûzství bude SK Tempo Praha reprezentovat Prahu 4 i za hranicemi na‰í republiky. Ve
dnech 1.–3. 10. 2009 se sjedou do lichten‰tejnského
Vadúzu nejlep‰í t˘my z Evropy, aby se v turnajové
minigolfové Lize mistrÛ mezi sebou utkaly o titul
nejlep‰ího klubu Evropy.
(go)

INZERCE

SC-90715/1

SC-81760/5

SC-81731/5

www.praha4.cz
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PEL-MEL

Nefrologická ambulance
rozšířila svoji činnost
a základû velkého zájmu
obãanÛ Prahy 4 o vy‰etfiení
v nefrologické ambulanci v Hemodialyzaãním stfiedisku Dialcorp v rámci Dne ledvin jsme se
rozhodli roz‰ífiit své sluÏby.
Nefrologická ambulance kromû pacientÛ se zhor‰enou funkcí ledvin vy‰etfiuje pacienty po
opakovan˘ch infekcích moãoDopravní spojení do stfiediska v˘ch cest, pacienty s obtíÏnû
Dialcorp: ze stanice metra C Kaãe- léãiteln˘m vysok˘m tlakem,
rov autobusy 106, 139, 150 do stani- po‰kození ledvin u pacientÛ
ce Hadovitá, ze stanice metra C s diabetem, pacienty s opakovaMuzeum tramvají ã. 11 do stanice n˘m nálezem krve nebo bílkoviny v moãi. Objednat se mÛÏete
Michelská.
na tel. ã: 241 410 472, 241 485
888 (lze i bez doporuãení praktického lékafie). Stfiedisko najdete v ulici
Ohradní 1368/4, na sídli‰ti, v budovû b˘val˘ch jeslí proti základní
‰kole.
(mã)

Gratulace
k narozeninám

N

Přijďte si zahrát fotbal na Tempo!
C Tempo Praha pofiádá ve dnech 2. a 8. záfií 2009, vÏdy od 16.00 hodin, akci nazvanou Fotbalová abeceda. Jedná se jiÏ o sedm˘ roãník
fotbalov˘ch soutûÏí pro kluky i dûvãata do 12 let. A je úplnû jedno, jestli jiÏ fotbal v nûkterém fotbalovém klubu hrají, nebo zda naopak teprve
pfiem˘‰lejí, jestli by fotbalov˘ míã mohl b˘t jejich nov˘m kamarádem.
Staãí, aby se ve sportovním obleãení dostavili na hfii‰tû FC Tempo Praha
v ulici Ve Lhotce a mûli chuÈ sportovat. Jako obvykle budou pro v‰echny úãastníky pfiipraveny drobné sladkosti a vûcné ceny. BliÏ‰í informace o Fotbalové abecedû i ãinnosti FC Tempo Praha mÛÏete získat na
www.fctempo.cz nebo na tel. ãíslech: 603 860 444, 606 855 136.

F

Paní
Jiřina Petřeková
z Podolí
oslavila
v dobré duševní kondici

101. narozeniny.
Především zdraví popřáli oslavenkyni zástupci městské části Praha 4 a rodinní příslušníci.

Vítání nových občánků
oslední pfiedprázdninové vítání obãánkÛ se konalo ve ãtvrtek
25. ãervna 2009. Vítala ãlenka Zastupitelstva Mâ Praha 4 Alice
Smetánková. Podûkování Stfiední odborné ‰kole sluÏeb pod vedením
paní uãitelky Mûfiínské a M· Bezová za pfiíjemné vystoupení dûtí.
Pfiivítáni byli: Jaroslav Dvofiák, David Kolafiík, Barbora Kozlerová,
Matûj Krákora, Julie Krãmáfiová, Daniel Krumlovsk˘, Jakub Klein,
Tereza Johnová, Agáta âiháková, Matou‰ David Kukaãka, Ivo Kypta,
Vojtûch Lazák, Laura Lázniãková, Barbora Lukavská, Pavlína
Maleãková, Petr Málek, Tereza Mandátová, Jan Ma‰ek, Aneta Îìárská,
David Michl, Veronika Milcová a Luká‰ Milota.
LUCIE ¤E¤ÁBKOVÁ, ODDùLENÍ PR A VOLNOâASOV¯CH AKTIVIT

P

Podzimní program Klubu přátel umění
o letní pfiestávce zaãnou v Klubu seniorÛ v Praze 4 v ul. Podolská ã.
31 s podporou Mâ Praha 4 a Nadace âHF opût koncerty,
od 1. fiíjna vÏdy ve ãtvrtek v 15 hodin.
1. fiíjna bude beseda se znám˘m moderátorem Ale‰em Cibulkou, 15.
fiíjna bude zahájen cyklus klavírních koncertÛ z díla Antonína Dvofiáka
(Dr. Gérard Langer), 29. 10. koncert vynikajících studentÛ praÏské konzervatofie. Dal‰í koncerty budou 11. 11., 26. 11., 5. 12. a 17. 12.
V¯BOR KLUBU P¤ÁTEL UMùNÍ

P

Ukázky tenisu zdarma
enisová ‰kola Tallent pÛsobící po celé Praze pfiipravuje pro dûti na záfií 2009 ukázkové odpoledne zdarma
pfii Z· a M· Jeremenkova, K Milíãovu, Po‰epného námûstí a Rakovského, na kterém se mohou seznámit se základy tenisu. V rámci
doprovodné soutûÏe dûti získají i vûcné ceny a diplomy. Informace
na www.tallent.cz nebo na tel. ã: 224 815 871, 603 527 172.
(rs)

T

Klub maminek Balónek
24. 9. v 10.00 hod. – DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í v Klubu maminek Balónek – ukázkové hodiny pfiipravovan˘ch krouÏkÛ pro dûti a rodiãe – pfiijìte se podívat, vybrat si a zapsat se na vámi vybrané krouÏky.
● 24. 9. v 15.30 hod. – INDIÁNSKÉ LÉTO aneb táborák na pfiivítanou
po prázdninách – zábavné odpoledne pro dûti i rodiãe, k tradiãnímu
táboráku nám zahraje skupina „Marná snaha“, dal‰í ukázky aktivit
pro dûti i rodiãe.
Více informací najdete také na internetové adrese: www.mcbalonek.cz
nebo e-mailem na: mcbalonek@centrum.cz, tel.: 241 712 071.
●
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SC-90565/3

SC-90186/2

INZERCE

SC-90188/2

SC-90120/38

SC-81462/5

SC-81770/5

SC-81939/31

SC-81674/8

SC-90781/1

SC-90364/15

SC-90784/1

SC-90790/1

ZASKLENÍ LODŽIE
VÁ M Š E T Ř Í T E P L O A P E N Í Z E
SYSTÉM POSUVNÝCH SKEL A OTOČNÝCH TVRZENÝCH SKEL

NEJVĚTŠÍ VÝROBCE V ČR!

Zaskleno více než
5 0 0 0 0 balkonů

ZDARMA VOLEJTE 800 101 005

SC-90789/1

tel.: 274 818 721, fax: 274 822 827
info@optimi.cz, www.optimi.eu

SC-90664/3

OPTIMI, spol. s r.o.
Dubečská 4/74, 100 00 Praha 10

SC-81162/5

MONTÁŽE PROVÁDÍME PO CELÝ ROK!

www.ceskydomov.cz
www.praha4.cz
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EKOLOGIE

Postarejte se
o svého psího přítele!
K problematice výskytu psích
exkrementů toho již bylo napsáno mnohé. Zanechávat psí
exkrementy na veřejně přístupných plochách svému osudu
je projevem bezohlednosti
a značné nezodpovědnosti vůči
svému okolí a ostatním lidem.
to hlavnû vÛãi tûm nejmen‰ím – dûtem. Ty se vût‰inou ve své pfiirozené potfiebû v‰e prozkoumat a v‰ude ‰lápnout dostávají ãasto aÏ do pfiímého kontaktu se zneãi‰tûním, které po psech jejich chránûnci neuklidí. To,
Ïe takové „setkání“ mÛÏe pro malé dítû znamenat i urãité zdravotní
riziko, je zfiejmé. Pfiesto se stále znaãná ãást majitelÛ psÛ k úklidu v˘kalÛ
staví nejen vlaÏnû, ale zcela lhostejnû. Argument „já platím poplatek a uklidit má tedy obec“ je velmi ãast˘. Jedná se pfiitom o dvû rozdílné vûci: povinnost platby (formou danû) a povinnost uklidit mnou (m˘m psem) zapfiíãinûn˘ nepofiádek. Z logiky vûci není ostatnû reálné, aby za kaÏd˘m psem
pobíhal metafi pfiipraven˘ „zasáhnout“ v pfiípadû potfieby.
Jak k úklidu napomáhá mûstská ãást Praha 4? V pfiípadû mûstské ãásti Praha 4 jsou pro pejskafie napfiíklad dostupné papírové sáãky umístûné
v zásobnících vestavûn˘ch do odpadkov˘ch ko‰Û nebo
samostatnû umístûn˘ch. „Takov˘ch zásobníkÛ je
v Praze 4 v souãasné dobû na 235 a dal‰í jsou postupnû doplÀovány,“ fiekl zástupce starosty Václav Kri‰tof
(ODS). KaÏd˘ mûsíc je do zásobníkÛ vloÏeno pfiibliÏnû na 99 tisíc sáãkÛ. Ty si lze vyzvednout i v informaãních centrech mûstské ãásti, v budovû úfiadu.
Chybûjící sáãek rovnûÏ není argumentem pro nezaji‰Václav Kri‰tof
tûní úklidu. SluÏba mûstské ãásti není vázána na poplatky ze psa, a proto je zcela nadstandardního charakteru. KaÏd˘ majitel
psa by tedy na tuhle situaci mûl b˘t pfiipraven a pfii vycházce se sáãky
pfiedzásobit. Sáãky se zneãi‰tûním je moÏné vhodit do kteréhokoliv odpadkového ko‰e v ulicích.
Kdo uklidí po nezodpovûdn˘ch majitelích psÛ? Vlastnû v‰ichni.
Prostfiedky investované mûstskou ãásti na zabezpeãení úklidu jsou vefiejného charakteru. A pro zachování alespoÀ zãásti optimálního prostfiedí je potfieba tyto neãistoty odstranit. „V Praze 4 se tak dûje pfii pravidelném úklidu
chodníku. Ten ov‰em na mnoha místech neprobíhá kaÏd˘ den, a tak neãistoty na plochách zÛstávají i del‰í dobu. âastûj‰í úklid se t˘ká pfiedev‰ím
centrálních ãástí mûstské ãásti s vy‰‰í frekvenci pohybu lidí.“ ÚdrÏba je
navíc doplnûna o vyuÏití mobilních vysavaãÛ urãen˘ch speciálnû pro odstraÀování „psího“ zneãi‰tûní a zãásti zahrnuje i zelené plochy pfiilehlé
k chodníku. Úklid pfiímo v travnat˘ch plochách je ov‰em velmi problémov˘ a vesmûs v celkovém rozsahu nerealizovateln˘.
Co lze udûlat pro zlep‰ení situace? Neb˘t hlavnû lhostejn˘ k ignorování základních lidsk˘ch norem, mezi které by úklid zneãi‰tûní,
které zpÛsobím (zpÛsobí pes), mûl patfiit. Nepomáhá-li pfiímá domluva,
lze kontaktovat stráÏníka Mûstské policie hl. m. Prahy, nejlépe místního
okrskáfie. Nelze vûfiit tomu, Ïe podobn˘ vztah, jak˘ mají nûktefií majitelé psÛ
ke svému okolí a vlastnû i k ostatním spoluobãanÛm, mají i ve sv˘ch domácnostech. „Vefiejnû pfiístupné plochy jsou právû naz˘vány vefiejn˘mi
proto, Ïe mají slouÏit v‰em a nikdo by na nich nemûl b˘t omezován, coÏ
se v pfiípadû v˘skytu psích neãistot dûje,“ dodává Václav Kri‰tof. Dne
1. ãervence 2008 nabyla úãinnosti obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 8/2008 Sb.
hl. m. Prahy, o udrÏování ãistoty na ulicích a jin˘ch vefiejn˘ch prostranstvích (vyhlá‰ka o ãistotû).
Pokud majitel neuklidí po svém psu exkrementy, dopustí se poru‰ení
§ 47 odst. 1 písm. d) zákona o pfiestupcích, podle nûjÏ se pfiestupku proti
vefiejnému pofiádku dopustí ten, kdo zneãistí vefiejné prostranství nebo zanedbá povinnost úklidu vefiejného prostranství, mÛÏe mu stráÏník Mûstské
policie hl. m. Prahy uloÏit na místû blokovou pokutu aÏ do v˘‰e 1000 Kã.
V pfiestupkovém fiízení lze uloÏit pokutu aÏ do v˘‰e 20 000 Kã.
(‰im)

A
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MIMOŘÁDNĚ PŘISTAVOVANÉ KONTEJNERY
NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 4
Termín
pfiistavení

Stanovi‰tû

21. 9. 2009
21. 9. 2009
21. 9. 2009
22. 9. 2009
22. 9. 2009
22. 9. 2009
23. 9. 2009
23. 9. 2009
23. 9. 2009
24. 9. 2009
24. 9. 2009
24. 9. 2009
29. 9. 2009
29. 9. 2009
29. 9. 2009
30. 9. 2009
30. 9. 2009
30. 9. 2009
1. 10. 2009
1. 10. 2009
1. 10. 2009
5. 10. 2009
5. 10. 2009
5. 10. 2009
6. 10. 2009
6. 10. 2009
6. 10. 2009
7. 10. 2009
7. 10. 2009
7. 10. 2009
8. 10. 2009
8. 10. 2009
8. 10. 2009
12. 10. 2009
12. 10. 2009
12. 10. 2009
13. 10. 2009
13. 10. 2009
13. 10. 2009
14. 10. 2009
14. 10. 2009
14. 10. 2009
15. 10. 2009
15. 10. 2009
15. 10. 2009
19. 10. 2009
19. 10. 2009
19. 10. 2009
20. 10. 2009
20. 10. 2009
20. 10. 2009
21. 10. 2009
21. 10. 2009
21. 10. 2009
22. 10. 2009
22. 10. 2009
22. 10. 2009
26. 10. 2009
26. 10. 2009
26. 10. 2009
29. 10. 2009
29. 10. 2009
29. 10. 2009

Pfiímûtická (u ãistírny)
Kremnická (parkovi‰tû)
Gonãarenkova x V Kfiovinách (u separu)
Kaplická (u matefiské ‰koly)
Tajovského
Mezivr‰í x Nad ·álkovnou
Branická (záliv naproti garáÏím
Zálesí na silnici u ãp. 561 (u separu
Jeremenkova x Sitteho
Pujmanové (Amfora)
Na Lánech x V Zápolí (u garáÏí)
U Botiãe – u ãp. 1389
Jeremenkova x Podolská (u telefonní budky)
Hlavní x Choratická
V Mokfiinách (u mÛstku pfies Záti‰sk˘ potok)
DruÏstevní ochoz (u samoobsluhy)
Pacovská x Herálecká I
Jílovská (u Alberta)
Nad Lesním divadlem x Nûmãická
Jiskrova x Na Mlejnku
Podle Náhonu (pod schody)
Na Chodovci x Hrusická (na parkovi‰ti u zastávky MHD)
Horáãkova x Bartákova
V Zálomu x Na Jezerce
Hurbanova (smyãka – u trafaãky)
Pod Vr‰ovickou vodárnou I (u ‰koly)
·túrova (b˘valá ubytovna ãp. 1701)
Roseãská – u separu
Nad Kostelem
Choceradská ãp. 3039
Dolnokrãská x Nad Obcí I
Tavolníková x Jalodvorská
Dvorecká x Jeremenkova (u separu)
Matek (u stanovi‰tû tfiídûného odpadu)
Soudní x Na Veselí
Za Ml˘nem – smyãka
Podolská x Vodárenská
Nûmãická (u trafaãky) x Zálesí
Na Hfiebenech II – parkovi‰tû
Psárská (u separu)
Severozápadní VI x Severozápadní V
Stallichova
Ve Lhotce (u sbûrny)
âiklova (u separu)
Táborská – u ãp. 615
Vavfienova
Zapadlá x Zelen˘ pruh
Sedlãanská x Krumlovská
Valtínovská x Hornokrãská
Murga‰ova
Jihov˘chodní IX (u trafaãky)
Nad Nuslemi x V Luhu
Na Záhonech (u separu)
Nad Obcí II (ve slepém konci)
Vrbova (u garáÏí)
Vápencová x Na Kavãích horách
Novodvorská – u ãp. 150
Hudeãkova x Perlitová
Ke Hlásce
MagistrÛ (u parkovi‰tû)
Malovická
Trnková x Pasteurova
Krajová x Na Záhonech

www.nasepraha4.cz
www.praha4.cz
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EKOLOGIE
Harmonogram mobilního sběru
nebezpečného odpadu na území
MČ Praha 4
Trasa A – 16. 9., 28. 10.
1.
2.
3.
4.
5.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trasa E – 18. 11.
1.
2.
3.
4.

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

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

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

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

www.praha4.cz

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

MČ Praha 4 – velkoobjemové kontejnery
ZÁŘÍ 2009

MČ Praha 4 – velkoobjemové kontejnery
ŘÍJEN 2009

Stanovi‰tû

Stanovi‰tû

Zavezení dne

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

1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
7
7
7
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
10
10
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
16
17
17
17
17
17
21
21
21
21
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
29
29
29
29
30
30
30
30

Zavezení dne

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

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

Na Jezerce 1451, 140 00 Praha 4-Nusle
Tel.: 261 224 832 • GSM: 736 623 965
E-mail: kristian.jezerka@quick.cz
www.divadlonajezerce.cz
9.
10.
14.
15.
16.
18.
21.
22.
24.
25.
28.
29.
30.

st 19.00
čt 19.00
po 19.00
út 19.00
st 19.00
pá 19.00
po 19.00
út 19.00
čt 19.00
pá 19.00
po 19.00
út 19.00
st 19.00

ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
MANDRAGORA
NA DOTEK
SKLENKA SHERRY
NA DOTEK
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
PETROLEJOVÉ LAMPY
ŽENITBA
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ

Receptem na dobrou náladu je komedie Jevana-Brandona Thomase Charleyova teta, jejíÏ
inscenaci pfiipravuje Divadlo Na Jezerce s Radkem Holubem v titulní roli. Sluhu Brasseta
si zahrají nûkdej‰í pfiedstavitelé tety, Lubomír Lipsk˘ a Jan Hru‰ínsk˘. Premiéra bude ve
ãtvrtek 15. fiíjna 2009.
DIVADLO DOBE·KA
Jasná I. 1181/6 147 00 Praha 4
Tel.: 244 468 173 • Fax: 244 468 167
dobeska@divadlodobeska.cz
rezervace@divadlodobeska.cz
www.divadlodobeska.cz
STUDIO DOBE·KA:
kurzy • zábava • relaxace
www.divadlodobeska.cz/studio
7. po 18.00 NEUSLUŽICKÉ PLENÉRY
– vernisáž Již tradiční výstava obrazů
9. st 19.30 FILMOVÝ KLUB – Hranice ovládání
Osamělý muž v podání
Isaacha De Bankolé
14. po 19.00 ČAJ O PÁTÉ
– ZUŠ Modřany: Jan Bouchner,
16. st 19.30 FILMOVÝ KLUB
– Po přečtení spalte
19. so 15.00 FILMOVÝ KLUB PRO DĚTI
– Doba ledová III
20. ne 15.00 ZLATÁ RYBKA
Pohádka o zlaté rybce, hodném
rybáři a rybářově chamtivé ženě
21. po 19.30 BESÍDKA 2009
Tradiční představení divadla Sklep
v novém podání
22. út 19.30 VÝBĚR Z BESÍDEK
23. st 19.30 FILMOVÝ KLUB
– Architekt odpadu
29. út 20.00 JANANAS A DOUBLE BUBBLE
– koncert
30. st 19.00 FILMOVÝ KLUB
– Na půdě aneb
Kdo má dneska narozeniny?
Promítání a diskuse za účasti režiséra
STUDIO DOBEŠKA – kurzy: zápis od 7. září,
začátek kurzů 14. září.
Předprodej na září začíná 31. 8. 2009
Předprodej přes internet 17. 8. 2009

B R A N I C K É D I VA D L O N A B Í Z Í :
Kfiesomyslova 625, Praha 4
Pokladna tel.: 241 404 040
Obchodní oddûlení
Tel.: 261 215 722
Tel./fax: 261 215 721
E-mail: fidlovacka@fidlovacka.cz
www.fidlovacka.cz
9. st 10.30 V KORZETU PRO TETU
– veřejná generálka
10. čt 19.30 V KORZETU PRO TETU
– premiéra
11. pá 19.30 SONG PRO DVA
12. so 15.00 V KORZETU PRO TETU
19.30 V KORZETU PRO TETU
14. po 19.30 BLBOUN
15. út 19.30 ZÁHADA ANEB ZAPŘENÁ LÁSKA
16. st 19.30 NERUŠIT, PROSÍM
17. čt 19.30 V KORZETU PRO TETU
18. pá 19.30 SONG PRO DVA
19. so 15.00 HOSTINEC
U KAMENNÉHO STOLU
20. ne 15.00 LUCERNA
21. po 19.30 ŠUMAŘ NA STŘEŠE
22. út 19.30 A JE TO V PYTLI!
23. st 19.30 SONG PRO DVA
24. čt 19.30 TŘI SESTRY
25. pá 19.30 V KORZETU PRO TETU
26. so 15.00 POSLEDNÍ DOUTNÍK
27. ne 15.00 DIVOTVORNÝ HRNEC
29. út 19.30 HABAĎÚRA
30. st 15.00 ČAJ U KRÁLOVNY

www.praha4.cz
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15. út 19.00 PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME
– komedie
16. st 19.00 HERCI V NESNÁZÍCH
aneb DNES HRAJEME CYRANA
– komedie Divadla společnosti Háta
17. čt 19.00 VRÁTÍŠ SE KE MNĚ PO KOLENOU
– bláznivá komedie.
OBNOVENÁ PREMIÉRA
21. po19.00 SMÍŠENÉ (PO)CITY
– komedie plná ozdravujícího humoru
s mistrně zvládnutým dialogem
a dějem naplněným láskou.
22. út 19.00 1 + 1 = 3 – konverzační komedie,
plná noblesního anglického humoru.
23. st 19.00 S TVOJÍ DCEROU NE
– situační komedie plná slovního
humoru a bláznivých zápletek.
24. čt 19.00 OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ
– komedie o věčném střetu mužského
ženského principu. V režii P. Hartla
hrají: J. Krausová, K. Roden, M. Roden.
29. út 19.00 PŘÍLIŠ DRAHÁ MATHILDA
– detektivní tragikomedie. Tři lidé, dva
světy, jeden pařížský byt.
30. st 19.00 VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM,
KDYŽ TEČE VODA
– komedie R. Andersona.

KOMORNÍ FIDLOVAâKA
Boleslavova 13, Praha 4, 140 00
Rezervace vstupenek
1 hod. pfied pfiedstavením – pfiím˘ tel.: 241 404 268
Pokladna pro obû scény tel.: 241 404 040
Obchodní oddûlení tel./fax: 261 215 721, tel.: 261 215 722
E-mail: fidlovacka@fidlovacka.cz
www.fidlovacka.cz
17.
23.
24.
25.
30.

čt 19.30
st 19.30
čt 19.30
pá 19.30
stř 19.30

MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
VENUŠE NOSÍ XXL
ROK MAGICKÉHO MYŠLENÍ
MILÁČCI A MILODARY

www.sue-ryder.cz

GALERIE: 1. 9. – 30. 9. „KRÉDO ŽIVOTA“
Výstava obrazů kameramana a profesora Jaromíra Šofra
k životnímu jubileu.
1. út

15.00

10. čt 17.00

BRANICKÉ DUO
Využijte možnosti poslechu lidové hudby
a tance v nekuřácké restauraci Domova.
OD BENEŠOVSKÉ CESTY
DO ZAHOŘANSKÉHO DOLU
Přednáška RNDr. Pavla Mrázka z cyklu
„Pražské okolí“ s obrazovou projekcí.

16.–18.
TRADIČNÍ BAZAR OBLEČENÍ
st + čt 10.00–17.30 Oblečení, knihy, domácí potřeby, látky,
pá 9.00–12.00 záclony. Pytel za 60Kč.

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

21. po 15.00

BRANICKÉ DUO
Využijte možnosti poslechu lidové
hudby a tance v nekuřácké restauraci
Domova.

21. po 18.30

MUSICA PRO SANCTA CECILIA
Koncert Klubu přátel Domova v podání
vokálně instrumentálního souboru
Musica pro Sancta Cecilia (stará hudba
od gotiky až po baroko)

23. st 17.00

VEČER RAKOUSKÉ KUCHYNĚ
Přijďte si užít další večer plný
jedinečných pokrmů, nápojů
a neopakovatelné atmosféry, s ukázkou
tradiční kultury.

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.

www.praha4.cz
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SC-90801/1

INZERCE

CVIČENÍ PRO ZRALÉ ŽENY
PREVENTIVNĚ ZDRAVOTNÍ ZAMĚŘENÍ

Každé pondělí a čtvrtek v 17 hodin

začínáme 1. a 5. října 2009
v tělocvičně Základní školy Poláčkova 1067, Praha 4
za DBK – 5 min. metro Budějovická

Telefon – večer: 241 773 598, Marcela Janoušková

www.nasepraha4.cz
SC-81785/5
SC-81794/5

SC-81790/5
SC-90573/8

SC-81805/5

SC-81336/4

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

SC-81803/5

WHIRPOOL - IGNIS - TATRAMAT
OPRAVY v bytě zákazníka
Tel: 272 761 234 602 366 328

SC-81806/5

SERVIS PRAČEK

SC-90798/1

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Tel.: 721 386 777

SC-90571/1

SC-90194/4

SC-90412/3

SC-90518/3

SC-81807/5

SC-90523/1

SC-90639/3

Ing. JAN MELŠ

SC-81741/5

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

SC-81792/5

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

SC-90683/1

SC-90768/2

SC-90599/5

MALÍŘI, LAKÝRNÍCI, ÚKLID

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

MALOVÁNÍ OD 20 Kč/m2
BROUŠENÍ PARKET od 220 Kč/m2
SC-90797/3

SC-90780/1

SC-90799/1

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

Fa MILOSLAV JÁCHIM
• Malování a lakování • Nátěry oken a dveří • Štukování zdí •
• Práce i o so+ne • Vše kvalitně za rozumné ceny •

Tel.: 272 734 264, Mobil: 736 733 543

www.praha4.cz
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RŮZNÉ

Co je to obyčejný život?
Když se řekne obyčejný život – co se vám vybaví? Ranní káva, práce, klidný večer s vašimi blízkými, v létě třeba hezká
dovolená u moře, nebo u rybníka?
idé s mentálním a kombinovan˘m postiÏením si obyãejn˘ Ïivot pfiedstavují ve valné
L
vût‰inû dost podobnû. Centrum osobní asistence Asistence POHODA právû tûmto dospûl˘m
lidem pomáhá jejich sen o obyãejném Ïivotû
uskuteãÀovat.
Na‰e asistentky a asistenti docházejí pfiímo
do domácností klientÛ a v jejich pfiirozeném
prostfiedí spoleãnû pracují na zakázce klienta.
Nûkdo si pfieje mít doprovod do cukrárny, nûkdo by se rád nauãil sám cestovat domÛ nebo
k lékafii, nûkdo chce tfieba jen trávit ãas nûkde
jinde neÏ doma a s nûk˘m jin˘m neÏ s rodiãi.
Pochopitelnû si v‰ichni uvûdomujeme, Ïe celodenní a celoÏivotní péãe o ãlovûka s postiÏením je velice nároãná. Proto nabízíme také od-

lehãovací sluÏbu pro rodiãe a opatrovníky.
Na‰e asistentka nebo asistent je v péãi zastoupí a oni získají ãas sami pro sebe. Pokud vy,
nebo nûkdo ve va‰em okolí potfiebuje na‰i
pomoc, klidnû se na nás obraÈte na níÏe uveden˘ch kontaktech.
ZUZANA SIVÁKOVÁ,
MANAÎERKA CENTRA ASISTENCE POHODA
POHODA – spoleãnost pro normální
Ïivot lidí s postiÏením
Na Vûtrovû 23, Praha 4, 142 00
Tel.: 241 405 416, 608 360 427
E-mail: zuzana.sivakova@pohoda-help.cz
www.asistent-pohody.cz,www.pohoda-help.cz
SKYPE: VETROV-Zuzka

Zářijová nabídka Hobby centra 4
Akce
■ 1.–4. Dny otevfien˘ch dvefií Hobby centra
4 – dennû také speciální program (úter˘ – se
sv˘m programem se pfiedstaví modeláfii, poãítaãová uãebna, lezecká stûna, stfieda – budeme
vyrábût z papíru a keramické hlíny, ãtvrtek – je
pfiipravena fiada sportovních soutûÏí, ukázky
deskov˘ch her, prohlídka fitcentra, pátek
– pfiírodovûdné, v˘tvarné a divadelní aktivity),
14–19 hod., info na tel.: 241 731 510, l. 21
■ 3. Roztanãená Flóra – taneãní dílny (hip
hop, disco, africké tance, street, jazz, break
dance aj.) pro v‰echny, dûtsk˘ koutek, soutûÏe
u nákupního centra Flóra, 12–17 hod., info
Z. Válek, info na tel.: 2241 731 489
■ 9. V˘tvarná dílna v knihovnû Hobby centra 4 – pro dûti pfied‰kolního vûku od dvou let
s doprovodem a pro dûti ‰kolního vûku i bez
doprovodu 14–17.30 hod., info K. Hru‰ková,
info na tel.: 2241 731 510, l. 38, 604 708 209
■ 9. PraÏsk˘ den tvofiivosti na Palackého
námûstí (desítky tvofiiv˘ch dílen pro ‰ikovné
i ménû ‰ikovné kluky a holky, dopravní hfii‰tû
a soutûÏe), 14–18 hod., info T. Vopálensk˘, info na tel.: 241 731 510, l. 25
■ 23. V˘tvarná dílna v knihovnû Hobby
centra 4 – pro dûti pfied‰kolního vûku od dvou
let s doprovodem a pro dûti ‰kolního vûku i bez

Fakultní Thomayerova nemocnice
s poliklinikou
– O‰etfiovatelská poliklinika
pofiádá pfiedná‰ky pro vefiejnost na téma:

LAICKÁ PRVNÍ POMOC
Datum: 23. 9. 1. ãást a 19. 10. 2. ãást
âas: 17.00–19.00 hodin
Místo: Pavilon A1, 1. patro
– Centrum pro vûdu a vzdûlávání
Cena: 100 Kã
Kapacita: 25 osob
Pfiihlá‰ky na tel. ãíslech:
261 082 464, 605 235 784,
e-mail: tatjana.jezkova@ftn.cz
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doprovodu 14–17.30 hod., K. Hru‰ková, info
na tel.: 241 731 510, l. 38, 604 708 209
Výlety
■ 11.–12. Cyklistick˘ v˘let do Teplic nad
Metují, T. Vopálensk˘, info na tel.: 241 731
510, l. 25
■ 20. Jednodenní vodáck˘ v˘let po Sázavû,
R. Hejná, info na tel.: 241 731 510, l. 24
■ 24.–28. Projekt Hobby centra 4 v holandském Amsterodamu, Z. Válek, info na tel.:
241 731 489
■ 26. Cyklistick˘ v˘let do K. Pfiívozu,
T. Vopálensk˘, info na tel.: 241 731 510, l. 25
Navštivte
■ Nahrávací studio Hobby centra 4, Klub
Déãko, Pedagogickou knihovnu a Fitcentrum.
■ ·iroká nabídka krouÏkÛ a kurzÛ ve ‰kolním roce 2009/10, www.hobbycentrum4.cz.
DÛm dûtí a mládeÏe Praha 4
HOBBY CENTRUM 4, Bartákova 1200/37,
140 00 Praha 4, info na tel.: 241 731 510, 241
734 024, fax: 241 730 334.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz
www.hobbycentrum4.cz

VO·Z a SZ· v Praze 4, 5. kvûtna 51
Vás srdeãnû zve na

17. „DEN PRO ZDRAVÍ“
Datum: 1. 10. 2009
Od 9. 30 do 14.00 hodin
Místo konání:
budova ‰koly – VO·Z a SZ·,
5. kvûtna 51, Praha 4
Akce je urãena:
dûtem z M·, Z·, v˘chovn˘ch zafiízení,
S·, V· a ‰iroké vefiejnosti
PROGRAM:
■ informace a ukázky
antikoncepãních metod
■ prevence drogov˘ch závislostí
■ kojení a v˘Ïiva mal˘ch dûtí
■ mûfiení krevního tlaku, hladiny glykémie
■ ukázky práce záchranáfiÛ,
policie a hasiãÛ
■ Státní zdravotnick˘ ústav – protikufiácká
poradna, mûfiení cholesterolu, nutriãní
poradna, mûfiení % skrytého tûlesného
tuku
■ prevence nádorov˘ch onemocnûní,
samovy‰etfiení prsu
■ zábavné a pouãné programy pro dûti
– ukázka práce s terapeutick˘mi
loutkami PéÈou a Petru‰kou, prevence
zubního kazu, prevence ploch˘ch nohou,
péãe o novorozence, sexuální v˘chova,
dopravní v˘chova – dûtské fiidiãské
prÛkazy, prevence úrazÛ, první pomoc
pro dûti, soutûÏe, dûtsk˘ koutek
●

CEREBRUM – SdruÏení osob po poranûní mozku a jejich rodin zahajuje od poloviny záfií dal‰í tfiímûsíãní Rekondiãní program
pro obãany po poranûní mozku. Tímto programem se snaÏíme podporovat obãany po
poranûní mozku v obnovení, rozvinutí a zlep‰ení funkcí, které byly poranûním naru‰eny.
V rámci programu nabízíme: trénink kognitivních funkcí, podpÛrnou skupinu, léãebnou tûlesnou v˘chovu (fyzioterapii), rekondiãní plavání, filmové podveãery, setkávání
pro rodinné pfiíslu‰níky a pfiedná‰ky. Více se
dozvíte na: www.cerebrum2007.cz nebo tel.
ã.: 773 540 589.
(red)

Pankrác bude patřit supersportovcům
â Praha 4 ve spolupráci se spoleãností
ECM a internetov˘m serverem pozary.cz
jiÏ poosmé pofiádá 5. záfií od 12 hodin. nejnároãnûj‰í mezinárodní hasiãskou soutûÏ na
svûtû Iron Fireman, která se odehraje mezi
budovami CITY Empiria, CITY Tower a nákupním centrem Arkády Pankrác.
SoutûÏe se zúãastní profesionální hasiãi
z celé Evropy, mezi nimiÏ bude i loÀsk˘ vítûz
IRON FIREMAN® Luká‰ Novák. Disciplíny
jsou stejné jako v minulém roce (napfi. 100
úderÛ do hammer boxu, pfienos 80 kg figuríny
a pfieskok pfies 2m bariéry) a závodníci je musí
absolvovat v plné v˘zbroji. Pro vût‰í atraktivnost se letos bude soutûÏit v paralelním závo-

M

dû a nebude chybût ani v˘stup do 23. patra
budovy CITY Empiria. Pro diváky je pfiipraven zajímav˘ doprovodn˘ program vãetnû
pûtihodinového maratonu zaãínajících rockov˘ch skupin. Více na www.ironfireman.cz
a www.pozary.cz
Závûreãná etapa závodu bûhu do schodÛ
Run-Up 2009 se bude letos konat v nejvy‰‰í
budovû v âR CITY Tower (109 m), kde bûÏci
musí zdolat 28 pater ãítajících 613 schodÛ.
PraÏsk˘ Run-Up se koná 26. záfií od 12 hod.
Diváky ãeká bohat˘ doprovodn˘ program
vãetnû odpoledního koncertu a moÏnosti projít
si stánky partnerÛ akce a zúãastnit se jejich
soutûÏí. Info na www.run-up.cz.
(tu)
www.praha4.cz
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