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Důležité

Zprávy z městské části Praha 4
Zastupitelstvo městské části Praha 4 na svém zasedání 3. června:
VZALO NA VĚDOMÍ

- prodat pozemek parc. č. 1194/8 o výměře
441 m2, zastavěná plocha a nádvoří, památkově chráněné území, k. ú. Krč, kupujícímu
– Bytovému družstvu Humpolecká 16, se
sídlem Humpolecká 1942/16, Krč, za kupní
cenu celkem ve výši 1.323.000 Kč;

- že MČ Praha 4 disponuje webovou aplikací
Rozklikávací rozpočet v rámci účetního programu Gordic, který běží na stránce http://
rozpočet.praha.cz// a na který je odkaz
z hlavního webu Prahy 4;
- že členství ve spolku Otevřená města, z.s.,
stojí ročně 1,5 Kč na obyvatele, což pro rok
2019 činí cca 192,7 tis. Kč s tím, že poplatek
bude pro rok 2019 ponížen na zbývající část
roku.

ZVOLILO

SOUHLASÍ
- aby se městská část Praha 4 stala členem
spolku samospráv Otevřená města, z. s.,
a schvaluje jeho stanovy;

ROZHODLO
- prodat pozemek parc. č. 1793/5 o výměře
139 m2, zastavěná plocha a nádvoří, památkově chráněné území, k. ú. Nusle, kupujícímu –
Bytovému družstvu 61, se sídlem U Děkanky
1641/2, Nusle, za kupní cenu ve výši
417.000 Kč;

- členy Kontrolního výboru Zastupitelstva
městské části Praha 4: Bc. Lucii Michkovou,
Ing. Olgerda Pukla, Jaroslavu Mörwickovou,
Zdeňka Zieglera, PhDr. Petra Kučeru, Filipa Váchu, JUDr. Viktora Derku a Mgr. Tibora Vansu;
- členy Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 4: Ing. Ondřeje Kubína, MBA,
RNDr. Pavla Fikara, Janu Svatou, Filipa Váchu,
PhDr. Petra Kučeru, Ing. Daniela Kunce, Ing.
Ondřeje Růžičku a Marka Parise, M.A.;
- členy Výboru pro bezpečnost Zastupitelstva
městské části Praha 4: Ing. Hanu Horálkovou,
Tomáše Chaloupku, RNDr. Tomáše Hrdinku,
Ing. Jitku Zykánovou, Bc. Michala Hrozu,
Mgr. Petra Štěpánka, CSc., Mgr. Lukáše Zichu
a Ing. Jana Horu.

Rada MČ Praha 4 na svém
zasedání dne 29. května:

ROZHODLA
- prodloužit o pět let, tj. do 30. 6. 2024, smlouvu o výpůjčce nebytového prostoru, pro účely
Informačního centra a Czech POINTu, náměstí Hrdinů 1634/3, kterou MČ Praha 4 uzavřela
s organizací Zařízení služeb pro Ministerstvo
vnitra;
- udělit spolku Fotografiemi pro radost, z. s.,
se sídlem Nademlejnská 1069/24, Hloubětín, Praha 9, souhlas s pořádáním charitativního sportovního dne „fair play“ na části
pozemku parc. č. 3065 o výměře 2500 m2
z celkové výměry 35 265 m2, ostatní plocha,
sportoviště a rekreační plocha, ochranné
pásmo vodního zdroje 2. stupně, památkově chráněné území, v k. ú. Braník, na dobu
určitou - 15. září 2019;
- vydat hlavnímu městu Praze souhlasné
stanovisko s akcí „Revitalizace Kunratického
potoka v ř. km 0,8 – 1,6, k. ú. Braník – DUR“,
na pozemku parc. č. 2833/22, k. ú. Braník.

PŘEHLED ZASTUPITELSKÝCH KLUBŮ MČ PRAHA 4

Telefonické kontakty na MČ Praha 4:

Zastupitelský klub:

Předseda klubu:

E-mail:

Klub ANO 2011

Irena Michalcová

irena.michalcova@praha4.cz

261 192 111 (ústředna), 800 194 237 (bezplatná informační linka), 800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty), 800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory).

Klub ODS

Ing. Zdeněk Kovářík

zdenek.kovarik@praha4.cz

Klub Piráti a nezávislí

Mgr. Adam Jaroš

adam.jaros@praha4.cz

Klub Praha 4 sobě - Zelení a nezávislí

Mgr. Iva Kotvová

iva.kotvova@praha4.cz

Klub STAN/KDU-ČSL

Mgr. Tomáš Kaplan

tomas.kaplan@praha4.cz

Klub TOP 09

Filip Vácha

filip.vacha@praha4.cz

Informační centra Úřadu mč
Praha 4: nám. Hrdinů 3/1634, tel.: 241 410 806
• Jílovská 1148/14, tel.: 261 192 694 • Hlavní 1402/141,
tel.: 272 651 962 • CzechPOINT, Antala Staška 2059/80b,
tel.: 261 192 358 •

Zeptali jsme se za vás
Dobrý den,
zajímalo by mne, proč se opět rozkopává
Nuselská ulice? Vím, že probíhá její rekonstrukce, ale dělníci znovu vrtají do vozovky
v úseku, který byl již opravený…
Josef S., Nusle
Na vozovce Nuselská v úseku mezi Mendíků
a Mojmírovou probíhají postupně přibližně od
roku 2015 investiční akce více investorů - DP
(nová tramvajová trať), PVS (nové stoky a vodovody), Pražská teplárenská (přeložky teplovodu),
PRE (nové kabely) apod. Vždy na závěr jejich
akce byl povrch obnoven. TSK opravu vozovky,
chodníků a křižovatek zahájila až po dokončení
všech „spodních“ investic a provedla konečnou
úpravu celého prostoru. Bohužel vzhledem
k rozsahu prací jednotlivých investorů, délce
ulice Nuselská, zachování dopravní obslužnosti
a délce stavební sezóny nešlo práce úplně ideálně
zkoordinovat, příkladně jako tomu bylo u oprav
ulic Zenklova nebo Husitská, které byly zcela
uzavřeny, a tím se čas realizace výrazně zkrátil.
Barbora Lišková, mluvčí TSK hl. m. Praha
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Dobrý den, máme pejska. Poplatek za něj
jsme vždy chodili platit na radnici, ale slyšela
jsem, že to je možné udělat také na poště.
Růžena Svobodová, Braník

dalších dotazů kontaktujte správce poplatku na
tel. 261 192 488, 261 192 434 nebo na e-mailové
adrese: eva.sedlakova@praha4.cz a vladimira.
roschlova@praha4.cz

Poplatek ze psa je možné uhradit v hotovosti
v informačních centrech Úřadu MČ Praha 4
nebo přímo na pokladně Úřadu MČ Praha 4
(Antala Staška 2059/80b), ale také bankovním
převodem, na poště poštovní poukázkou typu A.
Při hrazení místního poplatku je nutné vždy
uvést variabilní symbol, který byl přiřazen
poplatníkovi při přihlášení jeho psa. Číslo účtu
pro úhradu je: 19-2000832359/0800.
Základní sazba poplatku činí ročně za prvního
psa (chovaného v bytě) 1.500 Kč a za každého
dalšího 2.250 Kč. V rodinném domě je to za
prvního psa 600 Kč a za každého dalšího 900 Kč.
Poživatelé starobního, invalidního či vdovského důchodu, pokud je jediným zdrojem jejich
příjmu, a poživatelé sirotčího důchodu platí za
prvního psa 200 Kč, a za každého dalšího 300 Kč.
Splatnost poplatku ze psa za II. pololetí je do
31. srpna (týká se sazby 1500 Kč). V případě

Dobrý den,
bylo by velice milé, kdyby byl při nejbližší revizi
řešení tras autobusů v prostoru kolem nákupního centra Arkády Pankrác řešen přístup k objektu hlavní pošty Prahy 4. Stanice alespoň jedné
autobusové linky by měla být v těsné blízkosti
pošty. Takové řešení by bylo velice prospěšné
hlavně pro starší lidi.
Jiří D., Praha 4
Tento podnět jsme již v minulosti prověřovali.
Případná nová zastávka u pošty by byla velmi
blízko stávající zastávky Zelená liška, odkud je to
k poště jen cca 150 metrů. Posunutí této zastávky
blíž k poště by zcela jistě znamenalo odpor
okolních obyvatel, pro které by se docházková
vzdálenost na tuto zastávku naopak prodloužila.
Filip Drápal, tiskový mluvčí Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID)
www.praha4.cz

slovo na úvod

Milé čtenářky, vážení čtenáři,
velkou část práce starostky zabírá jednání s lidmi, s politiky
z koalice i z opozice, debaty
s představiteli nejrůznějších
organizací z Prahy 4 a v mém
resortu, kterým je školství,
jednání s řediteli našich
mateřských a základních škol.
K samozřejmým povinnostem
patří i setkání s vámi, obyvateli
naší městské části.
Někdy spolu souhlasíme, někdy
ne, ale k demokracii neodmyslitelně patří respekt k názorům
toho druhého a společné hledání
dobrého řešení vašich problémů,
se kterými za mnou přicházíte.
Jsem ráda, že to tak je, a že to
tak může být, protože tomu tak
nebylo vždy a mnozí z vás jsou
pamětníky doby, která otevřené
výměně názorů nepřála. Znovu

jsem si tento fakt připomněla
minulý měsíc na pietním aktu
k uctění památky Milady Horákové. Komunistický režim jiné
názory nepřipouštěl. Buďme
proto, prosím, k sobě tolerantní a ohleduplní. Každodenní
život přináší spoustu drobných,
ale i velkých nepříjemností,
neztrpčujme si ho zbytečnými
malichernostmi.
Vážení spoluobčané, toto vydání Tučňáku je poslední před
letními prázdninami. Užívejte
volno a krásné letní dny se
svými blízkými v klidu a pohodě, odpočiňte si od všedních
starostí a na sluníčku a u vody
načerpejte síly do dalších měsíců. Nad stránkami Tučňáku se
sejdeme opět v září.
Přeji vám krásnou dovolenou.
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Letní inspirace: kam
se s dětmi vydat, když
na prázdniny zůstaly
v Praze?
Opravy: které
komunikace budou
v létě opravovány
a kde čekat dopravní
problémy?
PesFest: v pankráckém
parku se opět sešly
stovky lidí a jejich věrní
čtyřnozí společníci na
oblíbeném festivalu.
Nebezpečný odpad:
kdy a kde je ho možné
odevzdat?

Jezdím jako člověk:
praktické rady pro
bezpečný pohyb
cyklistů a automobilistů
po městě

Naše tipy
InzerceA4_Sestava 1 17.06.2019 18:29 Stránka 1

5. 9.

AKCE POD ZÁŠTITOU MÍSTOSTAROSTY ING. ZDEÒKA KOVÁØÍKA

NUSELSKÁ RADNICE

Dww.designliska.cz
Design: w

19.00 hod Táborská 500/30, Praha 4

DAGMAR
PECKOVÁ
a
konceRt Ze skLadeB nejen antonína dvořáka

MLADÉ TALENTY
naďa stRnadová (vIoLonceLLo)
vILéM jIRsa (housLe)
kLáRa GIBIšová (kLavíR)
jana BostL (kLaRInet)
toMáš BenedIkt sRšeň (akoRdeon)
kLavíRní dopRovod:

kaReL vRtIška
jan jakuB sRšeň

KONCERTY
na Nuselské radnici
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 4

Z A P S A N Ý

S P O L E K

POHÁR SENIORÙ
PRAHY 4 V TENISE
19. 9. 2019 OD 8.30 DO 18,30 H.
TENISOVÝ KLUB KONSTRUKTIVA

Tenisový turnaj ve čtyřhře mužů a čtyřhře žen. Zúčastnit
se mohou senioři, kteří bydlí nebo pracují v Praze 4 nebo
jsou členy sportovních klubů v Praze 4. Podmínka účasti je
věk nad 60 let v roce 2019 (čtyři věkové kategorie: ženy nad
60 let, muži nad 60 let, ženy nad 70 let a muži nad 70 let).
Přihlášky, které jsou k dispozici v informačních centrech
MČ Praha 4, v tenisových klubech Prahy 4 nebo na www.praha4.cz a www.tkk.cz odevzdávejte na stejných místech nebo
zašlete e-mailem na adresu: TKK@TKK.cz.
Přihlašovat se mohou páry i jednotlivci. Přihlášky lze akceptovat do skončení prezence (do 9.15 h.) v den a místě konání
turnaje (19. 9.). Senioři se účastní zdarma.
Pro účastníky turnaje je připravený
doprovodný program a drobné stravování.

vstupenky

v pRodejI od 1. čeRvence 2019
na poBočce cZechpoInt v Budově Úřadu
Mč pRaha 4, antaLa staška 2059/80B
140 46 pRaha 4

cena vstupenky je 150 ,-kč

Zlatá pecka podporuje mladé talenty
projekt pod záštitou 1. náměstka hejtmana pardubického kraje Ing. Romana Línka, MBa
spolupořadatelem koncertu je Městská část praha 4

www.praha4.cz

AKCE JE FINANÈNÌ PODPOØENA
DOTACÍ MÌSTSKÉ ÈÁSTI PRAHA 4
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Kam s dětmi o prázdninách

Koupaliště Lhotka nabízí v úmorných vedrech osvěžení a zábavu pro malé i velké návštěvníky.

I

když tisíce dětí zamíří o letních prázdninách
k prarodičům na venkov či si jedou užít s rodiči mořské vlny, další stovky dítek školou povinných musí zůstat v naší metropoli. Nemusí
ale proto ronit slzy, i v hlavním městě se pro ně
a jejich rodiče najde dost zábavy a příležitostí
k relaxu.
Na úvod si jen připomeňme, co dělá léto létem?
Především voda a les - a oboje Praha nabízí měrou vrchovatou. Vykoupat se a nachytat bronz
lze na biootopovém koupališti ve Lhotce, na
plaveckém stadionu v Podolí a samozřejmě
ve Žlutých lázních, kde funguje půjčovna
koloběžek, in-line bruslí, longboardů, paddleboardů či kajaků. V areálu je možné si zahrát
beachvolejbal, nohejbal, stolní tenis nebo
ruské kuželky.
Pokud opustíme hranice Prahy 4, k nejvyhledávanějším plochám ke koupání a slunění
ve městě patří přírodní Hostivařská přehrada.
Jde o největší (42 ha) vodní plochu v hlavním
městě. Kromě ochlazení ve vodě nabízí dětem
i trampolínu a skluzavku, pro odrostlejší
paddleboardy, beachvolejbal, waterzorbing,
šlapadla a další. Od devíti ráno do osmi večer
4 Tučňák • 7-8/2019

za cenu (tedy standardní pražskou cenu pro
dospělého) 120 korun. S ohledem na výskyt
sinic v minulých letech tu zavedli od června novinku: technologie nízkofrekvenčních
ultrazvukových pulsů, která eliminuje sinice
a modrozelené řasy a zajišťuje co nejoptimálnější možnou kvalitu vody v celé přehradě.

Do lesa je to kousek
Koho omrzí cachtání, může nazout pohorky či
tenisky a vyrazit do pražských lesů. Ty v naší
metropoli zabírají více než 10 % plochy města
a jsou v 26 lokalitách. A které lesy jsou podle
www.lhmp.cz nejblíže přístupné obyvatelům
Prahy 4?
Kamýk - Les se nachází v těsné blízkosti sídlišť,
a je proto vyhledávanou rekreační lokalitou.
Les je snadno dostupný MHD a také ho lze
navštívit na kole - kolem něj prochází dvě
cyklostezky. V lese u hájovny se nachází malý
zookoutek a dětské hřiště. Zajímavostí je také
naučná stezka se sportovními prvky „Neleníme
v zeleni“.
Kunratický les - Lesem prochází několik
značených turistických tras i cyklotras. Nachází

se zde dětská hřiště, altány, velké množství
laviček, piknikové místo s veřejným ohništěm
a naučná stezka s lesnickou tematikou. Zajímavostí je hájovna s výběhy pro daňky a srnce
a také několik jedinců sekvojovce obrovského,
a dokonce metasekvoje čínské.
Les Bohdalec a Tyršův vrch - Jsou dobře
dostupné městskou hromadnou dopravou,
autobusy ze stanic metra Kačerov a Skalka
i tramvají z Muzea. Kolem lesů vede řada
cyklistických tras. K jedné z nejhezčích vycházkových cest v této lokalitě patří udržované cesty a pěšiny na úbočí vrchu Bohdalec.
Z některých míst na kopci je i pěkný výhled
na město.
Lesy v Hodkovičkách - Velmi malebné je zejména údolí Zátišského potoka. Zátišský potok
pramení v sídlišti Novodvorská a jeho celková
délka je 3 km. Na potoce byly v minulosti vybudovány tři rybníky - U Vodotoku, retenční nádrž
Hodkovičky a Zátišský rybník.
Modřanská rokle a Cholupický vrch - jsou
snadno dostupné MHD a také je lze navštívit na
kole – územím vede několik cyklistických stezek.
Jedna stezka prochází přímo celou Modřanskou
www.praha4.cz

TÉMA

h v Praze?

roklí, další pak podél Cholupického potoka přes
Cholupický vrch do Modřanské rokle. Zajímavostí je také naučná stezka Modřanskou roklí
se sedmi zastávkami, na kterých se dozvíte na
jaké rostliny a živočichy je zde možné narazit.
Oblíbeným návštěvním místem je dětské hřiště
nad retenční nádrží Libušská.

Do zahrady i za slepicemi
Botanická zahrada pohladí po duši.

Pozor na letenské slepice, loudí!

Zvířecí kolotoč si vyzkoušíte na Letné.

Příměstské tábory – kdy a kde
Žluté lázně
Od 1. července do 30. srpna se mohou hlásit
zájemci do devíti turnusů tábora Sluníčka se
školkou. Výhodou tábora opět zůstává, že
přijímá také předškolní děti ve věku od 4 až 11
let. dítě si přes den hraje v přírodním prostředí
a večer jde spát domů. Tábor je otevřený každý
všední den od 7.00 do 18.00 hodin, maximální
kapacita na 1 den / 25 dětí. Letošním tématem je
Po stopách českých pověstí a historie. V rámci táborů budou projektové dny například O Bivojovi,
O Libuši, O Ječmínkovi, O Čechovi, O Golemovi,
O Křesomyslu a Horymírovi apod. Info na www.
zlutelazne.cz/pro-deti/primestske-tabory-slunicka-se-skolkou.
Turnusy: 8. 7.–12. 7., 15. 7.–19. 7., 22. 7.–26. 7.,
29. 7.–2. 8., 5. 8.–9. 8., 12. 8.–16. 8., 19. 8.–23. 8.
a 26. 8.–30. 8.
Kunratice
Letošní ročník příměstského tábora se nese
v duchu Lovci pokladů aneb pirátská plavba.
Souběžně bude probíhat Golfový tábor, který je
určen pro všechny příznivce golfu. Přihlásit se
www.praha4.cz

může každý od 3 do 15 let. Místo konání:
ZŠ Kunratice + Golfresort Průhonice. Přihlásit se
můžete na www.tabortabor.cz.
Turnusy: 15.–19. 7., 22.–26. 7., 29. 7.–2. 8.
Braník–Českomoravská vrchovina–Krkonoše
Vždycky jste si přáli podívat se do Narnie, ale
zadní stěna vaší šatní skříně ne a ne povolit?
Nebo jste se chtěli proletět letadlem Boeing
linky 777-200ER, které nikdy nepřistálo zpátky
na zem? Evangelický sbor v Braníku přichystal
tábory právě s těmito možnostmi. Pro mladší
děti od 6 do 10 let je ten s boeingem na Českomoravské vrchovině od 27. 7. do 10. 8. Tábor
o Narnii se koná ve stejnou dobu pod Krkonošemi. Přihlásit se můžete: mladší: www.branicky-tabor.evangnet.cz, starší: www.taborpecka.cz/
princkaspian.php
Kamýk
Turnusy: 29. 7.–2. 8. „Babylónek“–Tajuplný
svět. Určeno pro děti ve věku 5–12 let. Turnus
5. 8.–9. 8. Pojďte s námi do pohádky. Tábor
nejen pro děti navštěvující předškolku ve věku
3–4 let. Turnus 12. 8.–16. 8. Sportovní

Chcete-li svoje potomky trochu poučit
a nasměrovat je třeba i k práci na zahrádce,
vezměte je do botanické zahrady v Troji. Po
celé prázdniny tu probíhá rodinná akce Zahrada všemi smysly. Těšit se můžete na vonná pohlazení pro váš nos i mysl, vyzkoušíte,
jak citlivá jsou vaše chodidla na chodníčku
z přírodních materiálů, prozkoumáte i zdánlivě neviditelné detaily rostlinných struktur,
budete se „prodírat“ bambusovou houštinou, zaposloucháte se do zvuků včelího
úlu a zahrát si můžete na unikátní lithofon.
Koho baví raději zvířátka, může se na ně jít
podívat do blízké zoologické zahrady nebo
si udělat výlet do lesního zookoutku v Malé
Chuchli
V poučování ratolestí můžete pokračovat
třeba i v pražských muzeích. Jedno z nich,
Národní zemědělské muzeum na Letné,
nabízí dva zajímavé bonusy. Z jeho střechy
je krásný výhled na Prahu a kromě toho jsou
zde umístěny i úly, takže s trochou opatrnosti
lze sledovat pilné včely. Naopak dole na zemi
je v těsné blízkosti budovy umístěn historický
prvorepublikový kolotoč s figurkami zvířat,
určený pro děti ve věku tři až šest let, a po
trávníku se doslova na dosah ruky promenádují slepice a výstavní kohout. Pokud si dáte
ve vedlejší restauraci něco k snědku, hbitá
drůbež vás ihned přesvědčí, že umí žebrat
stejně dobře jako váš pes či kočka…
& taneční tábor. Pro všechny pohybuchtivé děti
ve věku 5–10 let. Pořádá MC Balónek, info na
www.mcbalonek.cz.
Budějovická a ZŠ Nedvědovo náměstí
Již šestým rokem Intellectus připravuje pro děti
nejrůznější příměstské tábory programování,
vědeckých pokusů či robotiky. Kromě programu
na Talentpointech se mohou děti těšit i na celodenní výlet a exkurzi do míst, která jsou úzce
spjata s tématem tábora.
Turnusy: 8.–12. 7. Vědcem a programátorem na
týden – biologie, chemie, robotika a programování v praxi, Talentpoint Budějovická; 15.–19. 7.
Programování a základy robotiky pro začátečníky, Talentpoint Nedvědovo náměstí; 15.–19.
7. Programování mobilních aplikací a digitální
grafika, Talentpoint Nedvědovo náměstí; 22.–26.
7. Vyzkoušej si sám–robotika, informatika,
matematika i fyzika v praxi, Talentpoint Budějovická; 5.–9. 8. Nové technologie aneb svět kolem
nás, Talentpoint Budějovická a 19.–23. 8. 2019–
Mikrosvět, záhadný vesmír a roboti, Talentpoint
Nedvědovo náměstí. Více informací o činnosti
Intellectusu je možné nalézt na http://intellectus.cz/ či http://talentpoint.cz/.
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Číslo měsíce

300

dětí z Prahy 4 se letos
zúčastnilo literární soutěže
Malí velcí spisovatelé

Praha 4 umožní obyvatelům
ekologicky vytřídit oleje a tuky
ně velmi náročné. Mimo to jedlé oleje a tuky
výrazně komplikují čištění odpadních vod
v čistírnách.

Jak olej zlikvidovat?

Další informace na straně 11.

Krátce
MČ Praha 4 hledá Podnikatele roku
Nominace do 1. ročníku soutěže Podnikatel Prahy 4,
kterého se mohou zúčastnit fyzické osoby – podnikatelé, kteří vlastní živnostenské oprávnění a mají
sídlo nebo provozovnu na území městské části
Praha 4, skončila 30. června. Nyní je před námi
nejdůležitější fáze ankety, a to samotné hlasování.
To bude spuštěno 15. července a potrvá do
31. srpna. Hlasovat v soutěži můžete pouze jedním
způsobem, a to prostřednictvím webové aplikace
na http://podnikatel.praha4.cz . Pro podnikatele
je možno z jedné e-mailové adresy hlasovat pouze
jednou. Aplikace bude spuštěna (bude viditelná)
až s termínem možnosti hlasování. (red)
Dotace na pořízení retenčních nádrží
zlepší hospodaření s vodou
Praha 4 vyhlásila dotace na podporu akumulace
a využití srážkových vod na území městské části.
Podpora je určena pro vlastníky obytných domů
k retenci dešťové vody a k efektivnímu hospodaření s vodou, snížení odebírané vody z vodovodního
řadu nebo z podzemních zdrojů. MČ Praha 4 tak
pokračuje v konkrétních aktivitách vedoucích
k efektivnímu nakládání s vodou. V minulém
volebním období Praha 4 vybudovala čtyři
podzemní retenční nádrže v areálech základních
škol, které ve srážkově příznivém období vodu
zadrží a během sucha ji poskytnou na zalévání
městské zeleně a kropení ulic. Více informací
o dotacích pro vlastníky obytných domů najdou
zájemci na www.praha4.cz. (red)

Pozvánky
Festival plný knížek
Sedmý ročník knižního festivalu pro děti Bookni
si proběhne v KC Novodovorská od 17. do 19. září.
Na programu jsou besedy se spisovateli, prohlídka
knihovny, dílny, workshopy a divadlo. Vstup zdarma, info na facebook.com/BooknisiMF/. (red)
Tenis pro celou rodinu
MČ Praha 4 zve na tenisový turnaj rodinných dvojic
Family Cup. Uskuteční se v neděli 15. září (8.30 –
19.00 hod.) v areálu TK Konstruktiva, Mezi sklady
107/3. Zúčastnit se mohou zdarma rodiny s trvalým
pobytem v MČ Praha 4 a lidé, kteří jsou členy
sportovních klubů v Praze 4 či zde pracují. Věk není
omezen. Přihlášky jsou k dispozici v informačních
centrech MČ Praha 4, v tenisových klubech Prahy 4
nebo na www.praha4.cz a www.tkk.cz. Vyplněné
je odevzdávejte na stejných místech nebo zašlete
e-mailem na adresu: TKK@TKK.cz do 15. září. (red)
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éměř v každé domácnosti se čas od času
vyskytne menší či větší množství použitých rostlinných olejů a tuků. Jedná se
nejčastěji o zbylý olej po smažení a fritování.
Nejhorší, co kuchařka může s tímto odpadem
udělat, je vylít jej do kuchyňské výlevky nebo
toalety.
Olej odpadní potrubí postupně zanáší, ucpává
a vyčištění odtoku je mnohdy fyzicky i finanč-

Obyvatelům MČ Praha 4 se kromě možnosti
odevzdání použitého oleje či dalších kuchyňských tuků do sběrného dvora nebo v rámci
mobilního sběru nabízí ještě další řešení. Stačí,
pokud použitý olej slijí do PET lahví a následně vhodí uzavřenou PET láhev do nádoby na
sběr použitého oleje umístěnou na vybraných
stanovištích tříděného odpadu, která jsou nyní
připravována.
„Záměrem MČ Praha 4 je v krátké době
zajistit zkušební provoz těchto nádob na pěti
stanovištích a v případě, že se osvědčí, rozšířit
jejich umístění i jinam,“ říká radní pro životní
prostředí Tomáš Hrdinka (ANO 2011).
Odevzdané kuchyňské oleje se následně
recyklují. Různými postupy je možné odpadní
tuky recyklovat a použít například při výrobě
metylesteru, který se přidává do nafty jako
biopalivo. Další využití těchto tuků je v kosmetickém průmyslu, chemickém průmyslu
a gumárenství. (red)
Místa, kde budou nádoby na olej umístěny:
Stanoviště tř. odpadu č. 62 - Štúrova 25
Stanoviště tř. odpadu č. 288 - Hlavní 11
Stanoviště tř. odpadu č. 232 - Jílovská 424/31
Stanoviště tř. odpadu č. 4 - Nuselská 2/1
Stanoviště tř. odpadu č. 30 - Podolská 116

Geologický průzkum zpomalí metro
Jak jsme již v Tučňáku informovali, na Pankráci
začal avizovaný geologický průzkum, který
má odhalit případné stavební komplikace při
výstavbě trasy metra D. Nyní vám nabízíme
několik zajímavostí z této stavby.
1. Geologický průzkum v celkové sumě za téměř
1,5 miliardy korun bude prováděn zhruba v hloubce 30 metrů a v jednotlivých místech je očekáván
výskyt prvohorních vyvřelých hornin. V širší
oblasti Pankráce totiž v prvohorách probíhala
vulkanická činnost, proto je tato oblast nejen geologicky, ale i stavebně komplikovaná a nestabilní.
2. Během průzkumu budou zhotovitelé z průzkumné štoly provádět pokusné injektáže, aby
zjistili aktuální stav pevnosti nadloží a navrhli
optimální techniku zpevnění hornin, které budou mezi tunelem pro metro D a trasou C,
respektive povrchem. Pokud se ukáže, že
nadloží je slabé či nestabilní, musí se tyto vrstvy
dostatečně zpevnit. Jestli a jak jsou slabé nebo
nakolik jsou stabilní či poškozeny, to ukáže
právě průzkum.
3. Průzkum se bude provádět ve čtyřech
lokalitách: a) mezi ulicí 5. května a nájezdovou
komunikací Na Strži, v místě budoucí přístupové a větrací šachty stanice Pankrác D, b) jižně

od křižovatky Na Strži – Budějovická, v ose
budoucího přestupného tunelu mezi stanicemi
Pankrác C a D, c) mezi ulicemi Jankovská a Na
Strži, v místech budoucí ražby a výstavby pod
tunely trasy C a d) severozápadně od křižovatky Na Strži – Antala Staška u budoucí stanice
Olbrachtova.
4. Během ražeb těsně pod stanicí metra Pankrác, resp. trasou metra C, bude dočasně snížena rychlost průjezdu metra v úseku Pankrác
– Budějovická na 40 km/h. Tím se během ražeb
sníží míra vibrací/otřesů a minimalizují se tak
dopady na nestabilitu podloží. Snížení rychlosti
bude mít pro cestující minimální dopad. (red)

Foto: praha.eu
www.praha4.cz
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Opravy komunikací zkomplikují dopravu v Praze 4

Dělníci by měli být s Nuselskou hotovi do konce září.

V

Praze začaly rozsáhlé prázdninové opravy
silnic a ulic. Hlavní město plánuje opravit
v letních měsících přes šest desítek komunikací, některé z nich i v Praze 4. Informace lze
dohledat na internetové platformě https://opravujeme.to/. Pražané si tak můžou vyfiltrovat,
jaké uzavírky se jich budou týkat, kdy začnou
a jak dlouho budou trvat, nebo se přesně podívat,
kde konkrétní uzavírka začíná a končí. Stránka
je nyní v pilotním provozu a po první sezóně se
dočká výrazných změn, aby poskytovala pohodlnější a rychlejší servis.

Ulice Vídeňská
Úsek: K Zeleným domkům – Dobronická
Plánovaný termín dokončení: 9/2019
Celková rekonstrukce komunikace a chodníků
Vídeňské ulice v daném úseku. V jejím rámci
bude položen nový živičný povrch vozovky
a vydlážděny chodníky z betonové dlažby. Délka
opravy je cca 760 m. Stavba je rozdělena na dvě
etapy a průjezd úsekem bude uzavřen. V 1. etapě
bude umožněn vjezd do ulic K ústavu a Jihočeská bez omezení. Ve 2. etapě zhotovitel umožní
velmi omezenou dopravní obsluhu po staveništi.
DOPRAVNÍ OMEZENÍ:
• Automobilová doprava
Doprava do Kunratic ve směru z Prahy je
vedena po objízdné trase ulicemi Jalodvorská,
Libušská a Dobronická.
Objízdné trasy směr Praha centrum:
- od Jesenice: Vídeňská – vpravo Kunratická
spojka – přímo Kunratická spojka a dále dle
uvážení po vyšší komunikační síti Prahy 11
- z oblasti Hrnčíř: K Labeškám – vpravo Kunratická spojka a dále po vyšší komunikační síti
Prahy 11
- z oblasti Kunratic: Dobronická – vpravo
Libušská – přímo Libušská – Štúrova a dále po
www.praha4.cz

vyšší komunikační síti Prahy 4
- z oblasti Písnice: Libušská – Štúrova a dále po
vyšší komunikační síti Prahy 4
- z oblasti Modřan a Kamýku: Meteorologická – vlevo Libušská – Štúrova a dále po vyšší
komunikační síti Prahy 4.
• MHD
Směr Praha centrum od Šeberáku: linky 193
a 203 jsou vedeny po trase K Libuši – vpravo
K Zeleným domkům – vpravo Vídeňská a dále po
své trase. Směr Kunratice: linky 193 a 203 jsou
vedeny po trase Vídeňská – vlevo K zeleným
domkům – vlevo K Libuši a dále po své trase.
Ulice Táborská
Až do 31. října může trvat dopravní omezení
v Táborské ulici a úplná uzavírka napojení ulic
Petra Rezka, Žateckých a Lounských včetně
souvisejících dopravních opatření. Důvodem je
rekonstrukce kanalizace a vodovodních řadů
v Táborské. Tato akce naváže na již probíhající
postupnou rekonstrukci sítí v této ulici od jejího
napojení do ulice Nuselská.
Realizace větší části prací a související
dopravní omezení jsou záměrně situovány
do období slabšího prázdninového provozu.
Protože rekonstrukční práce znemožní přímé
napojení z oblasti Nuslí na ulici 5. května,
je nedílnou součástí dopravního opatření
na okolních komunikacích umístění návěstí
o tomto omezení v dostatečné vzdálenosti
a předstihu, aby řidiči mohli zvolit vhodnou
objízdnou trasu.
Spořilov
Úsek: Jižní spojka, Sliačská – Spořilovská
Plánovaný termín dokončení: 31. 12. 2019
Demolice stávající a následná výstavba nové
protihlukové stěny. Délka úseku je cca 758 m.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:
Práce probíhají při částečném omezení dopravy –
uzávěra pravého jízdního pruhu, při zachování stávajícího počtu jízdních pruhů v zúženém profilu.
Jižní spojka
Úsek: Na Strži – 5. května ve směru na Barrandovský most. Podél komunikace V Podzámčí.
Plánovaný termín dokončení: 29. 9. 2019
Výstavba nové protihlukové stěny. V rámci
stavebních prací na PHS probíhá také stavba
vodovodních a plynovodních přeložek. Celková
délka stěny je cca 600 metrů.
DOPRAVNÍ OMEZENÍ:
V průběhu výstavby probíhá částečné omezení
jízdního pruhu na komunikaci Jižní spojka směr
Barrandovský most, omezení ulice V Podzámčí
(kyvadlová doprava) a částečné omezení napojovací rampy, které přejde v úplnou uzavírku – jako
objízdná trasa bude sloužit ulice V Podzámčí,
která toho času bude již bez omezení.
Ulice Nuselská
Úsek: most přes Botič – Michelská
Plánovaný termín dokončení: 22. 9. 2019
Součástí projektu je celková rekonstrukce
komunikace. Nově navržené vozovky jsou
s živičným povrchem, parkovací stání z velké
žulové dlažby a chodníky z kamenné mozaiky.
Součástí stavby je i úprava odvodnění. Délka
rekonstruovaného úseku je cca 400 m.
DOPRAVNÍ OMEZENÍ:
Uzavírka po polovinách vozovky, průjezd zachován po tramvajovém tělese.
Do 1. 9. 2019 – uzavírka směr z centra, BUS ul.
Pod Stárkou
2. 9. – 22. 9. 2019 – uzavírka ul. Pod Stárkou,
Nuselská v provozu, vjezd do ul. Pod Stárkou
z ul. Nad Vinným potokem. (red)
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Názory zastupitelů
Nejdřív pořádek, potom
vychytávky

Tomáš Hrdinka
(ANO 2011),
radní MČ Praha 4

Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych se jako
nově zvolený radní pro
životní prostředí vyjádřil
k současnému stavu naší
městské části, vašim
každodenním podnětům
a výhledu do blízké budoucnosti. V problematice životního prostředí tu vidím hned několik
důležitých úkolů. Zejména, a je to tak i nějak
logické, budu apelovat na to, aby se větší úsilí
než dosud věnovalo každodenní péči a úklidu
veřejných prostranství, veřejných parků, kontejnerových stání, a nezapomínejme, čistotě ulic
a především chodníků.

Nabízím otevřený dialog
V uběhlém období se moji předchůdci jistě
věnovali záslužným věcem, nicméně jsem nabyl
dojmu, že přílišné soustředění se na „módní“
témata v souvislosti s řešením probíhající změny klimatu trochu upozadilo každodenní správu
a péči o veřejná prostranství, co se všeobecné
čistoty a pořádku týká. Některé takové nápady
má jistě cenu v budoucnosti rozvíjet, ale za
dvou podmínek. S dostatečným finančním
pokrytím jejich realizace, a co je důležitější, až
jako nadstavbu pro období, kdy budeme mít tzv.
zameteno před vlastním prahem. Věřím, že to
mí předchůdci v tomto smyslu neměli jednoduché a snažili se nějakým způsobem vám,
občanům naší městské části, naslouchat, ale já
tomu tak budu činit s o to větší intenzitou, a to
prostřednictvím otevřeného dialogu s vámi.

Vyjít všem vstříc není lehké
Každý měsíc dostávám skrz veřejný portál
na webu naší městské části desítky podnětů,
které si často vzájemně „protiřečí“. Typickým
příkladem jsou podněty ohledně pravidelné
seče trávy; pro mnohé (pro většinu) je příliš
vysoká a občané si oprávněně stěžují třeba i na
několikatýdenní skluz jarních sečí, jehož příčinou je velikost travních ploch naší městské části
a pro růst trávy příznivé počasí, kterého jsme
byli v posledních týdnech všichni svědkem. Pak
jsou tu ale i občané, kterým naopak seče vadí,
a to nikoliv kvůli hluku, ale z pohledu adaptace města na změnu klimatu a projevy sucha,
kterým jsme v posledních pěti horkých letech
vystaveni. Vyšší tráva v sobě lépe zadržuje
vláhu, poskytuje útočiště hmyzu a nedovolí tolik
vysychat půdě, snižuje se prašnost. A na nás je
pak rozhodnutí, co s tím. Racionálním řešením
je například pravidelná seč v ploše (zvláště pak
v obytné zástavbě) a kolem stromů a na strmých
svazích pak nechat trávu růst. A buďme, prosím, trpěliví, ne všechno jde bohužel zařídit ze
dne na den. I tak se budu těšit na vaše podněty.
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Jak si nepokazit
závěr dovolené

Lucie Michková (ODS),
zastupitelka MČ Praha 4

Letní prázdniny jsou
časem dovolených
a zasloužené relaxace.
Jsou ale také časem shonu
těsně před odjezdem, kdy
na poslední chvíli balíme
vše nejnutnější. Známe
to všichni. Již se vidíme
na pláži či verandě naší chaloupky a na některé
důležité věci týkající se naší domácnosti prostě
zapomeneme. Pojďme si spolu připomenout zásady, které je vhodné dodržovat, aby nás po návratu
z dovolené nečekalo nepříjemné překvapení v podobě vykradeného nebo vyhořelého bytu či domu.
Každý se sice rád pochlubí, že bude odjíždět na
vysněnou dovolenou, není ale vhodné takovou
informaci kdekoliv veřejně sdělovat, vyvarujme
se zejména informací o našem odjezdu na sociálních sítích. Těsně před samotným odjezdem
určitě nezapomeňme uzavřít všechna okna,
nenechávejme otevřené ani tzv. ventilačky. Je
vhodné odpojit elektrospotřebiče ze zásuvek,
případně vypnout elektřinu úplně. Velká část požárů v bytech či domech totiž vzniká závadou na
elektroinstalaci. Uzavřít přívod vody také není od
věci. Nezatahujme závěsy, žaluzie nebo rolety,
lze tak snadno poznat, že nikdo není delší čas
doma. Na zahradách rodinných domů nenechávejme volně nic, co by mohlo napomoci dostat se
do domu, například žebřík. Je také vhodné domluvit se s příbuznými nebo se sousedy, kterým
důvěřujeme, a nechat jim od bytu či domu klíče
s tím, že nám ho čas od času zkontrolují. Poprosme je případně také o vybírání vaší schránky.

Vedro psům nesvědčí
Jsem zakladatelkou psího festivalu PesFest, který
má za cíl pomoci opuštěným a týraným psům, ale
také užít si prima den s celou rodinou. V horkých
letních měsících myslím na zvířata častěji. Pes
si vysoké teploty v létě neužívá. Je to dáno jeho
od lidí rozdílnou termoregulací, nemá schopnost
se potit a ochlazuje se zrychleným dýcháním.
Je tedy vhodné s tím počítat při našich letních
túrách, mít s sebou pro pejska vždy vodu na pití
a dopřát mu na naší trase dostatek přestávek, kdy
si může odpočinout ve stínu. Samozřejmě je nutné
vyvarovat se při procházkách rozpáleného betonu.
Nepříjemnou letní kapitolou jsou každoročně
se opakující případy psů uzavřených v horku
v autech na parkovištích. Auto se stává rozpálenou
pecí již během pár minut. Pokud sami v horkém
počasí narazíte na psa uzavřeného v automobilu,
prosím, zkuste nejdříve sehnat majitele. Pokud se
to v krátkém čase nepodaří nebo již pejsek bude
jevit známky přehřátí, volejte ihned na linku 156
nebo 158. Hlídka se dostaví na místo během pár
minut, zhodnotí situaci a případně pejska z auta
vysvobodí.
Vážení sousedé, vám dospělým přeji bezstarostnou a klidnou dovolenou a dětem prázdniny
plné zábavy a zážitků. Ať se vám léto vydaří.

Kam s ním?
Jitka Zykánová
(TOP 09),
zastupitelka MČ Praha 4
Kdyby Jan Neruda nenapsal svůj fejeton před
více než 130 lety, ale
dnes, možná by v něm
neřešil starý slamník,
ale to, co rozčiluje nás
– odstavená vozidla v různém stupni rozkladu
neboli vraky, které na ulicích straší a překážejí
leckdy celé roky. Mistr Neruda to tehdy elegantně vyřešil a slamníku se v mezích zákona
zbavil, ale co my?
V současnosti je boj s vraky obtížný a málo
účinný. Zatímco slamník pozná každý, tak s jistotou určit vrak podle toho, jak jej definuje zákon, není snadné. Podezřelá vozidla musí proto
nejprve ohledat, často i opakovaně, pracovníci
Správy služeb hlavního města Prahy, kteří mají
odtahy v kompetenci, a na základě jejich šetření
pak musí příslušný silniční správní orgán
v městské části rozhodnout, zda jde, či nejde
o vrak. Což bývá zapeklité, neboť ne každé
dlouho stojící vozidlo viditelně zchátrá natolik,
že je „zjevně technicky nezpůsobilé k provozu
na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo
opravu podstatných částí mechanismu nebo
konstrukce silničního vozidla“, jak praví zákon.
Auta vyrobená z kvalitních plechů dokážou
předstírat provozuschopnost i po mnoho let,
zatímco bujně obrůstají rostlinstvem, které je
usvědčuje, ale na to je zákon krátký.

Něco se chystá
Je na čase, aby s tím zákonodárci něco udělali.
V situaci, kdy se každé parkovací místo počítá,
mi shovívavost právních předpisů vůči neodpovědným majitelům nepojízdných aut opravdu
hodně vadí. Teď však svitla naděje, že se věci
– a tím i vraky – dají do pohybu. V poslanecké
sněmovně leží dokonce dvě novely zákona
o pozemních komunikacích, které problematiku
vraků řeší. Jednu z nich již projednal a doporučil hospodářský výbor a ta teď míří do druhého
čtení. Po letech tápání a zdlouhavých řešení
by mohla konečně pomoci. Kromě skutečných
vraků by totiž na komunikacích nesměla být odstavena ani vozidla, kterým chybí identifikační
číslo (VIN kód), ani ta, která mají více než
6 měsíců prošlou lhůtu technické kontroly nebo
je technická či silniční kontrola před stejnou
dobou posoudila jako technicky nezpůsobilá.
K této novele existuje pozměňovací návrh, na
kterém se podíleli i právníci pražského magistrátu, a ten promarněnou lhůtu zpřísňuje na tři
měsíce. Ať bude schválena kterákoli varianta
(doufám v tu kratší), tak oproti současné právní
úpravě, která žádnou lhůtu nestanovuje, to bude
krok vpřed. Pak už bude jen na odpovědných
institucích, aby se s vraky rychleji vypořádaly.
A kam s nimi? Na vrakoviště.
www.praha4.cz

Názory zastupitelů
Budovatelský patos a pokrytecký „boj“ s klimatickou změnou
v Praze
Marie Jelínková (nezávislá za Piráty), zastupitelka MČ Praha 4
Dopravní stavby se staly
mantrou politických plánovačů. Pokrok a blaho
lidu odvisí od toku miliard do dopravních
investic. Metro D, nové tramvajové linky, nové
kapacitní křižovatky... Všechny projekty spojuje
jedno – bezohlednost vůči životnímu prostředí.
Nové stanice metra D likvidují veřejnou zeleň.
Jde o téměř 7 tisíc stromů a 6,5 hektaru keřů.
Nejen stanice metra, ale i zařízení staveniště, to
vše je umístěno na úkor „nezastavitelné“ zeleně
- sídlištní, krajinné, izolační, ale i parkové včetně Havlíčkových a Riegrových sadů či náměstí
Bratří Synků.
Územní rozhodnutí z roku 2013 se obrovskou
ztrátou zeleně alibisticky nezabývá. K omezení
zbytného kácení nedošlo a pozemky pro náhradu, které požadovala studie EIA hodnotící vlivy
na životní prostředí, neexistují. Kompenzace
ztráty tisíců m3 zelené hmoty ochlazující a čistící pražské ovzduší se tak odehraje v typické
frašce popínavých liján, květinek a zákrsků v betonu. Investice do metra D se musí ekonomicky
vyplatit, proto se připravuje rovněž mohutná
komerční zástavba v okolí budoucích stanic. Ta
společně s P+R zlikviduje zbytky zeleně. V minulém roce již zmizel pietní parčík mladých lip
na křižovatce u Antala Staška a má mimo jiné
zmizet i háj při ulici Na Strži.

Strom je čističkou vzduchu
Osvědčený znalec Samuel Burian napsal, že
stromy mají zanedbatelnou ekologickou hodnotu, nepůvodní druhy (např. topol, javor) ocenil
nulou. V těžce znečištěném pražském ovzduší podle šikovného znalce ekologická újma
pokácením desítek dospělých zdravých stromů
nevzniká, neb nejde o druhy původní dubo-habřiny, které tu před stovkami let rostly. Zdá se
vám to absurdní? Leč úředníky MČ Praha 4
i MHMP akceptované.
Jeden vzrostlý strom je výkonnou klimatizací
a čističkou vzduchu, která bezúdržbově funguje
desítky let. Absorbuje asi 150 kg oxidu uhličitého ročně, snižuje efekt městského tepelného
ostrova o 2-8 stupňů, je účinným filtrem prachových částic, zadržuje vodu v krajině, je prevencí
povodní.
Metro D do Písnice je dobrou myšlenkou, ale
špatně zpracovanou. Přinese další nárůst osobní
automobilové dopravy v důsledku zahuštěné
zástavby a obrovskou trvalou ztrátu zeleně.
Letitý projekt šel cestou nejmenšího odporu –
zabrat a zlikvidovat obecní zeleň. Je čas ho změnit, a nikoli dogmaticky prosazovat v zastaralé
a zdraví Pražanů ohrožující podobě.
www.praha4.cz

Klimatická změna jako
výzva pro naši generaci

Podivný prodej pozemků pod
garážemi na Budějovické?

Petr Štěpánek (Praha 4
sobě/SZ), zastupitel MČ
Praha 4

Ondřej Růžička
(STAN/KDU-ČSL),
zastupitel MČ Praha 4

Každý rodič říká, že se
pro vlastní děti dokáže
uskromnit. Přesně tohle
čeká naší generaci. Od
doby první průmyslové
revoluce žila každá další
generace lepší život než ta předešlá. Hodně se
o to lidstvo zasloužilo vlastní pracovitostí a cílevědomostí, aplikací vědeckých poznání do praxe a tohou po pokroku. Část těchto aktivit však
byla na úkor životního prostředí, kdy mnohde
měla charakter drancování přírodních zdrojů.
Dnes, po desítkách let výzkumů, víme, že spalování fosilních paliv dostává do ovzduší tolik
kysličníku uhličitého (CO2), že dochází k rychlému oteplování planety. Zatímco v minulosti
bylo potřeba pro takové výkyvy v teplotě Země
statisíců až miliónů let, dnes se tak děje v rozmezí několika generací. Na rozdíl od dávných
časů, kdy se při pomalém tempu změny teplot
stačila příroda přizpůsobit i takovým cyklům,
jako střídání dob ledových a meziledových,
růst teploty o dva až čtyři stupně Celsia během
jednoho lidského života nedává mnoha druhům
živočichů a rostlin šanci se adaptovat.

Po změně koalice na
radnici naší městské
části se začaly objevovat
podivné návrhy na prodej
pozemků pod garážemi.
Jeden konkrétní pozemek
se nachází v ulici Olbrachtova. Tam rada schválila
záměr prodeje pozemku pod garáží s cenou na
úrovni cenové mapy, tj. cca 3000 Kč/m2. Zajímavé na tom je, že související a další okolní pozemky patří městské části a tímto prodejem se tato
spojitá plocha roztrhá na menší kusy. Rád bych
se zeptal členů rady a předkladatele tohoto materiálu (místostarosty Michala Hrozy), zda-li by on,
pokud by byl majitelem těchto pozemků, je tímto
způsobem rozkouskoval, a pokud ano, zda by je
taktéž nabídl za cenu dle cenové mapy, která se
výrazně liší od ceny tržní. Jinými slovy, jestli by
on sám prodal takový pozemek za cca 65 000 Kč?
Já jako zastupitel se ptám, zda současná koalice
hodlá tímto způsobem (prodejem pozemků pod
garážemi) nadále rozbíjet souvislé pozemky ve
vlastnictví městské části. Domnívám se, že by si
městská část měla takovéto pozemky ponechat ve
svém vlastnictví, jelikož garáže nejsou z pohledu
budoucnosti „trvalou“ stavbou. Pozemky by se
tak po uvolnění daly využít různým způsobem,
například pro širší veřejnou vybavenost. Nerad
bych se totiž dočkal v blízké budoucnosti toho,
že je budeme vykupovat zpět výrazně dráž, jako
tomu bylo v případě koupaliště Lhotka.

Ještě je čas jednat
Naštěstí nám naše vědomosti a ekonomický
potenciál dávají možnost vše napravit. Ještě je
čas restrukturovat naši ekonomiku a energetiku
tak, abychom přestali do atmosféry pumpovat
miliardy tun CO2 každý rok. Určitě to bude znamenat změnu spotřebitelského chování a trochu
skromnosti na naší straně.
Každá jízda veřejnou dopravou místo autem,
každá cesta vlakem místo letadla se počítá.
Každé zateplení domu a každý ušetřený kubík
plynu za vytápění znamená méně skleníkových
plynů. Na úrovni národního hospodářství již
není volání po ukončení spalování uhlí v elektrárnách radikálním krokem, ale ekonomickou
a ekologickou nutností. Většina rozvinutých
zemí má cíle vyrovnané bilance sklenínkových
plynů do roku 2050 nebo i dříve.

Uskrovněme se pro
budoucnost našich dětí
Každý z nás by měl činit i každodenní rozhodnutí s ohledem na životní prostředí, do něhož
vyrůstají naše děti. Každá káva do vlastního
kelímku namísto jednorázového znamená za
rok obrovskou úsporu zdrojů. Uskrovněme se
tedy pro budoucnost našich dětí. Při troše dobré
vůle zjistíme, že to ani nemusí moc bolet. Kafe
ve vlastním šálku tak bude chutnat lépe, než to
z kelímku, který skončí v koši. Jen tak neskončí
v koši celá naše planeta.

Dominikánský dvůr
Nové vedení Prahy 4 bohužel nedorazilo na
příslušné komise magistrátu, kde se rozhodovalo
o budoucnosti Dominikánského dvora, a v důsledku toho započatý projekt výstavby střední
školy v tomto areálu ustrnul na bodu mrazu.
Dominikánský dvůr a celý Braník čekají smutná
léta. Bohužel, vedení magistrátu vzhledem k neúčasti kompetentních radních na komisích nevidělo podporu projektu ze strany nového vedení
radnice Prahy 4, a proto projekt nebyl schválen.

Magistrát podpořil mou
vizi retenčních nádrží
Jsem velmi rád, že se nám podařilo na Magistrátu
Hlavního města Prahy prosadit dotaci na výstavbu retenční nádrže při základní škole Na Planině.
Velké díky patří radnímu pro životní prostředí
Petrovi Hlubučkovi, který tento projekt podpořil.
Další velká dotace, o kterou na magistrátu rozhodli kladně na základě žádosti starého vedení
čtyřkové radnice, je financování zateplení školy,
a tedy i nové fasády na základní škole Na Planině.
Vážení sousedé, dále se budu zasazovat o pokračování mnou započaté revitalizace Kunratického
potoka, aby se okolí tohoto potoka stalo klidnou
relaxační zónou.
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Setkání neziskových organizací
V Nuselské radnici se uskutečnilo setkání
neziskových organizací na téma Koordinace
systému integrovaných a podpůrných služeb.
Do zajímavého sdílení zkušeností se zapojilo
celkem 35 organizací nejen z Prahy 4. Účastníci,
mezi kterými nechyběl místostarosta Prahy 4
Josef Svoboda (nez.), si vyslechli zajímavé
příspěvky pracovníků z pražského magistrátu,
Domova Sue Ryder, Modrého klíče, Dětského
krizového centra a Naděje. (red)

Zahradní slavnost ve Zvonku oživila Krč
Diakonické pracoviště Zvonek v Krči, které
poskytuje sociální služby lidem s postižením, začátkem června pořádalo příjemnou zahradní akci
pro veřejnost. Sešli se lidé z okolí, aby společně
uvítali léto, oslavili kulaté 30. narozeniny Diakonie a Dětský den. Na programu byla také osvěta
ohledně první pomoci a externích defibrilátorů.
Ty jsou nově k dispozici na třech pracovištích
střediska Diakonie Praha, kam patří i Zvonek.
Hry a skákací hrad pro děti, živí králíčci Hopáci
z Braníka, výborné občerstvení a gril, hudba
i slunné počasí doladily fajn atmosféru. (red)

Máme mistry v přehazované!
V Liberci proběhlo historicky první celostátní
finále v přehazované za účasti 16 družstev z celé
republiky. Prahu reprezentoval jediný tým ze ZŠ
Jeremenkova a vedl si velice úspěšně, získal totiž
první místo! Tým nastupoval ve složení: Matyáš
Klíma, Tadeáš Kohout, Olina Řezáčová, Klára
Ojrzyńska, Jan Mašek, David Budil, Ema Šebová,
Sebastian Miškovský a Jakub Chaloupka. Doprovod úspěšného družstva zajistili učitelé tělocviku
Jitka Tomanová a Daniel Tkadlčík. (red)
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PesFest se opět vydařil
Již tradiční setkání milovníků psů se uskutečnilo v parku Na Pankráci. Festival PesFest opět nabídl
pestrý program, ve kterém nechyběly psí vystoupení, ukázky agility, psí poradna, soutěže a stánky
s chovatelskými potřebami. Na závěr akce, kterou moderovala Patricie Solaříková, byl vyhlášen i psí
sympaťák, kterému ocenění předala zakladatelka PesFestu a zastupitelka MČ Praha 4 Lucie Michková (ODS). (red)

Divadlo Na Jezerce rozdávalo radost
V pediatrické klinice Thomayerovy nemocnice, v Klokánku v Láskově ulici a v základních školách
Táborská, Mendíků a Sdružení, tam všude si mohou hrát děti se speciálním pexesem. Kartičky s obrázky hereckých hvězd Divadla Na Jezerce jim věnoval principál Jan Hrušínský za účasti místostarosty
pro kulturu MČ Praha 4 Michala Hrozy (TOP 09). „V rámci letošního Dne dětí jsme se rozhodli řídit
heslem Divadlo Na Jezerce rozdává radost. Rozvíjet zájem nejmladších diváků o divadlo je jedním
z našich hlavních cílů, snažíme se o to zábavně, radostně a s úsměvem,“ podotkl Jan Hrušínský. (red)
www.praha4.cz

obrazem z Prahy 4

Malí velcí spisovatelé převzali ceny

Soutěž Malí velcí spisovatelé se konala již počtvrté a množství prací překonalo očekávání organizátora MČ Praha 4. Až 300 dětí ze základních škol v Praze 4 zaslalo svá díla do dvou soutěžních kategorií – literární a výtvarné. Výtvarná část soutěže měla letos premiéru, ilustrátoři měli za úkol ilustrovat
jednu nebo více básní z dosud nevydané sbírky básníka Jiřího Kukaně Dopis Robinsonovi. V prostorách Nuselské radnice pak místostarosta Michal Hroza (TOP 09) a další členové poroty předali nejlepším spisovatelům a výtvarníkům ocenění, a ti si navíc mohli v rámci slavnostního vyhlášení dojít pro
podpis Jaroslava Němečka, autora populárního Čtyřlístku, který byl spolu s manželkou porotcem výtvarné soutěže. (red)

Primátorky nabídly dřinu i euforii
Veslařské svaly se daly znovu do pohybu při 106. ročníku závodu Axa Primátorky. Na Vltavě byly
k vidění strhující souboje i slzy radosti a zklamání. V závodě kategorie osmy starších žákyň triumfoval složený tým KVM Mělník + ČVK Pardubice + KVS Štětí a vítězkám pogratuloval místostarosta
Prahy 4 Zdeněk Kovářík (ODS), který nad závodem převzal záštitu. (red)
Děti si v Podolí zasoutěžily
U podolské sokolovny proběhly tradiční sportovní akce pro děti. Dětský den Sokola - Podolí pro
malé a akce SRZŠ Hledáme Podolskou hvězdičku pro velké. Teplé počasí přilákalo dohromady
přes 200 dětských soutěžících, kteří zaplnili obě
hřiště. (red)

www.praha4.cz

Praha 4 si připomněla lidickou tragédii
Zničení středočeské obce Lidice a vyvraždění
mnoha jejích obyvatel nacisty 10. června roku
1942 si u „Záhonu 40 růží pro Lidice“ v ulici Za
Zelenou liškou připomněla městská část Praha 4.
Věnec v národních barvách zde položil místostarosta Michal Hroza (TOP 09). Od tragické události letos uplynulo 77 let. Pietní místo nazvané
„Záhon 40 růží pro Lidice“ vytvořili v roce 1982
obyvatelé ulice a blízkého okolí z neudržovaného
pozemku mezi domy. V současné době je místo
v péči MČ Praha 4, která umístila do záhonu kámen s pamětní deskou, která všem kolemjdoucím
připomíná tragédii Lidic a jejich obyvatel. (red)
Tučňák • 7-8/2019 11

lidé z Prahy 4

Sochař a restaurátor Andrej Šumbera:

„Oživme kulturní život v Praze 4!“

Korunovační klenoty prošly jeho rukama.
Foto: archiv AŠ

Š

Restaurátorství obnáší i práci ve výškách. Foto: archiv AŠ

ikovné ruce sochaře a restaurátora Andreje
Šumbery (63) se již zasloužily o znovuobnovení krásy našich korunovačních klenotů
či relikviáře sv. Maura v Bečově nad Teplou.
Nyní by rád pozvedl na vyšší úroveň i kulturní
dění v Praze 4.

na Staroměstském náměstí a na sv. Václavu
na Václavském náměstí…
K pomníku Jana Husa se z odborného hlediska
rád vracím, byla to zajímavá práce. A u sochy
svatého Václava stále nevíme, zda třeba za
měsíc nespadne…

by se třeba domluvit na kulturním partnerství
s jinými městy či s hudebními školami na
koncertech či výtvarných sympoziích v našich
parcích. Zkrátka si myslím, že o kultuře se musí
hlasitěji mluvit i jí věnovat více času, potažmo
finančních prostředků.

Jako jeden z mála lidí v naší zemi jste držel
v ruce korunovační klenoty Karla IV. Překvapilo vás na nich něco?
Klenoty mě překvapily výtvarně i technicky.
Po výtvarné stránce je na nich v dobrém slova
smyslu vidět kompozičně zjednodušená práce,
která má svou symboliku a výraz. Díky nim
vyznívají královské efekty na větší vzdálenost
lépe než u jiných korunovačních klenotů.
Po technické stránce je třeba svatováclavská
koruna dobrá skládačka. Je spojená závlačkami
a lze ji velice snadno rozebrat. Je potřeba ale
rozlišovat - koruna a korunovační klenoty jsou
z éry Karla IV., na renesančním žezlu a jablku je
už znát úplně jiná práce.

Cože?! To je na tom tak špatně?
To právě zjišťujeme. Podle výpočtů má jezdecká
socha až čtyři tuny a stojí jen na dvou nohách.
A k těm trnům se nelze dostat, takže nevíme,
v jakém jsou stavu. Zjišťujeme pomocí odhadů
a výpočtů, zda už nepracuje koroze a někde socha nepraská. Je proto nutné přesvědčit Galerii
hl. m. Prahy, která má sochu na starosti, o systematické péči a monitoringu. Riziko zřícení je
potřeba minimalizovat.

Vraťme se zpátky k vaší profesi. Na čem nyní
pracujete?
Není to tak dávno, co jsme se synem a kolegou
vyťukávali 12 královských korun pro film Hlas
pro římského krále. Filmové rekvizity jsem už
dělal po škole, člověk se naučí řemeslo. A nyní
je před námi oprava osmimetrové abstraktní
plastiky Vzlet, která stála u odbočky na letiště.
Zkorodovala, takže jsme ji rozebrali, odvezli
ke mně do stodoly a pracujeme na ní. Chceme
ji vrátit na původní místo nejpozději příští rok
u příležitosti jubilejní vzpomínky na autora,
sochaře Valeriána Karouška, který v roce 1970
zahynul při horolezecké expedici v Peru. Jen
kdyby nás nezdržovala přebujelá administrativa, ta nám vždy sebere polovinu času…

Restauroval jste také relikviář sv. Maura v Bečově nad Teplou. Bylo to hodně náročné?
Ano, odborně a časově to byla nejnáročnější
rekonstrukce. Práce trvaly osm let, ale vyplatily
se. Relikviář je turisty oblíbený a lidé se na něj
rádi dívají.
A v neposlední řadě jste zanechal stopu i na
monumentálních sochách mistra Jana Husa
12 Tučňák • 7-8/2019

Působil jste v kulturní komisi MČ Praha 4.
Jaké je tu kulturní klima vašima očima?
Předně si myslím, že by kultura měla být stejně
důležitou položkou ve státním i obecním
rozpočtu jako kapitoly zdravotnictví, policie či
doprava. Praha 4 není na tom úplně špatně, ale
prostor pro zlepšení tu je. Například na Budějovické „teče“ hodně peněz, jsou zde banky,
nákupní a byznys centra, ale kulturní zastoupení v podobě galerie s kavárnou pod patronací
městské části tady chybí. Nebo v Branické ulici
je dům pro seniory a ti, když vyjdou ven, nenajdou nic, co by je mohlo kulturně zaujmout.
A nemluvím jen o drahých projektech. Stačilo

A nezbytná otázka na závěr – jak se vám žije
v Praze 4?
Od dvaceti let bydlím na Zeleném pruhu, takže
se považuji už za starousedlíka. Když máme
volno, chodíme do branického lesoparku, do
Krčského lesa nebo se projdeme k vodě. Jsem
v Praze 4 spokojený, je tu klid, v rušném centru
bych žít nechtěl. (md)
www.praha4.cz

lidé z Prahy 4

Plavec Pavel Pazdírek přišel o životní úspěch
na olympiádě kvůli studené vodě v Podolí

V ČSSR neměl Pavel Pazdírek na trati 200 metrů motýlek dlouho konkurenci. Foto: archiv PP

N

a vizitce československého reprezentanta
v plavání Pavla Pazdírka (81) by klidně mohlo být vytištěno tučným písmem průkopník
- rekordman. Jako první Čechoslovák získal v bazénu stříbrnou evropskou medaili a k tomu přidal
i 30(!) triumfů na republikovém šampionátu…
S plaváním přitom začal až v pozdním věku,
v 16 letech. „Dneska už by mě trenéři hnali
pryč, děti začínají nejpozději v osmi letech,“
směje se muž, který uplaval první tréninkové
kilometry v Brně. „Tehdy město vlastnilo jen
jeden krytý bazén, který na tréninky nebyl
ideální. Měl kratší konce oválné, a když jsme
si měli nacvičit obrátky, strkali nám do vody
různé zábrany a prkna,“ vzpomíná Pavel
Pazdírek. Přesto se brzy vypracoval mezi
naprostou špičku tuzemského plavání, a to
zvláště poté, co se jako jeden z prvních naučil
při motýlku delfínové prokopnutí nohou. Vyplatilo se mu to náramně, v roce 1958 získal
na mistrovství Evropy v Budapešti na trati
200 metrů motýlek historicky první stříbrnou medaili pro Československo od založení

samostatného státu… Navíc s vylepšeným národním rekordem o neuvěřitelné čtyři vteřiny!

Chybělo pár desetinek…

„Za dva roky nato byla olympiáda v Římě a já si
věřil, že postoupím do motýlkářského finále,“
začíná vzpomínat na poněkud smutnou kapitolu své sportovní kariéry. Pár týdnů před odjezdem do Itálie se ještě zúčastnil závodů v Podolí.
Plavecký stadion byl ale otevřen teprve krátce
a potýkal se s provozními neduhy. „Byla půlka
června, zima, voda studená a zázemí nedodělané, nebylo se kde ohřát. A já z toho všeho nastydl a až do olympiády jsem se potýkal s virózou,“
říká Pavel Pazdírek, kterému na zdraví i formě
nepřidalo ani závěrečné soustředění v Otrokovicích. „Trénovali jsme ve veřejném bazénu, na
jehož konci byla voda sotva po kolena, nešlo
udělat obrátky. A ta její barva, jako když si
dáte kafe…,“ popisuje předolympijské útrapy.
I přesto pod pěti kruhy zabojoval, ale na lepší
než 9. místo to nestačilo. „Finále mi uteklo o pár
desetinek,“ krčí smutně rameny.

Panelákové problémy
Již v době konání olympiády byl členem Dukly Praha
a zůstal jí věrný až do odchodu do důchodu. V červeno-žlutých barvách získal další republikové tituly
a po skončení vrcholové kariéry pracoval v armádním
sportu. „Do práce jsem už jezdil z Pankráce, kde bydlím od roku 1966. Žijeme v paneláku v šestém patře
a máme krásný výhled na Prahu. Jen ten interiér je
katastrofa,“ říká poněkud nazlobeným hlasem Pavel
Pazdírek a pokračuje: „Kromě výtahů, které byly
vyměněny před dvěma lety, máme všechno původní!
Lina na chodbách – katastrofa, poštovní schránky –
další katastrofa, domovní zvonky – ještě větší. Když
na mne někdo zazvoní, musím se vyklonit z okna
a pro návštěvu sjet výtahem, místo toho abych otevřel
domovním telefonem,“ stěžuje si a dodává: „Jsme
společenství vlastníků s asi 150 byty a domluvit se na
změnách je zřejmě nadlidský výkon.“ Jinak ovšem na
Prahu 4 nedá dopustit. „Líbí se mi hlavně zdejší příroda. Když jsem byl mladší, jezdil jsem na kole podél
Vltavy do Modřan nebo do Kunratického lesa. A také
jsem rád za vznik Klubu olympioniků Prahy 4,
který se schází jednou měsíčně v restauraci na
Kavčích horách a máme tu možnost si popovídat,“
uzavírá svoje vyprávění Pavel Pazdírek. (md)

Provozovna roku
Divadlo Na Jezerce těší ocenění diváků
V loňském ročníku
ankety Provozovna roku Prahy 4
již poněkolikáté
zvítězilo v kategorii „Kulturní zařízení“ Divadlo
Na Jezerce. Jeho principála Jana Hrušínského to
samozřejmě potěšilo, ale na vavřínech neusíná.
Vaše divadlo sbírá ocenění Provozovna roku
Prahy 4 jako na běžícím páse. Čím si to
vysvětlujete?
„Ničím si to nevysvětlujeme, jsme rádi, že nás
v Praze 4 lidé vnímají pozitivně a že Divadlo
www.praha4.cz

Na Jezerce tolik diváků oslovuje. Pravda je, že
nás ocenění občanů Prahy 4 těší, ale nezpychli
jsme. Děláme všechno proto, abychom přízeň
návštěvníků neztratili.“
Kam jste si vystavil vyhranou plaketu v podobě tučňáka?
„Je jich už víc, poslední dva drží dveře v kanceláři pěkně u zdi. Mohlo by se to zdát nepatřičné,
ale není tomu tak, neboť každý, kdo do naší
kanceláře vchází, vítězné tučňáky hned spatří.“
Nyní budou divadelní prázdniny, ale určitě již

chystáte nějakou premiéru na podzim letošního roku. Prozradíte, o co v ní půjde?
„Podle senzačního filmu Paola Genoveseho
´Naprostí cizinci´ chystáme divadelní inscenaci. Podtitul zní – Moderní technologie nám
pomáhají překonat vzdálenost, ale ničí blízkost.
Poutavý příběh o zdánlivě všedním večeru
skupiny přátel, který se zvrtne a otřese vztahy
i přátelstvím všech zúčastněných.“
Máte ještě nějaký nesplněný divadelní sen?
„Spíše nesplnitelný sen. Chtěl bych si na Jezerce zahrát s tátou.“ (md)
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Omalovánky pro šikovné děti
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Ocenění pro výjimečné školáky

Č

tvrtek 6. června byl významným dnem pro
21 žáků z našich základních škol. V tento
den se ve velkém sále Nuselské radnice již
po jedenácté předávaly pamětní listy a hodnotné dary od městské části Praha 4 a obchodního
centra Arkády, které se sponzorsky podílelo na
dárcích dětem.
Letos byli oceněni žáci, kteří vynikají v šíři svých
vědomostí, v oblasti kultury, sportu, ale i žáci, kteří se angažují v rámci společenského dění. Mezi
oceněnými tak byli úspěšní řešitelé vědomostních
soutěží a olympiád, možná budoucí herci či zpěváci i spisovatelé, naděje tenisu, pětiboje, lukostřelby, příznivci vodních sportů, ale možná i budoucí
představitelé a reprezentanti tohoto státu.
K vážnosti a slavnostní atmosféře přispěla
nemalou měrou přítomnost starostky městské
části Praha 4 Ireny Michalcové (ANO 2011).
„Když jsem si pročítala medailonky žáků, kteří
dnes budou přebírat nejenom pamětní listy, ale
budou i obdarováni za činnosti a aktivity, které
vykonávají nad rámec svých povinností, byla
jsem mile překvapena nejen šíří zájmů a oblastí,
kterým se věnují, ale mnohdy i úspěchy, kterých již dosáhli na poli vědění, sportu i umění,“
uvedla starostka. Celým večerem pak provázel
Jan Kovařík, moderátor Českého rozhlasu. (red)

Seznam oceněných

Na pódiu se všichni ocenění představili.

Miloš Nováček – ZŠ Bítovská 1
Vít Kalina – ZŠ s rozšířenou výukou jazyků,
Filosofská 3
Ema Košťálová – První jazyková základní škola
v Praze 4, Horáčkova 1100
Karel Malý – ZŠ U Krčského lesa, Jánošíkova 1320
Alex Jonke – ZŠ s rozšířenou výukou jazyků,
Jeremenkova 1103
Amalie Trefilová – ZŠ Jílovská 1100
Oliver Keenan Málek – ZŠ s rozšířenou výukou
tělesné výchovy, Jitřní 185
Šimon Vykoukal – ZŠ Jižní IV. 10
Michal Skořepa – ZŠ Křesomyslova 2
Edita Uttendorfská - Škola Kavčí hory, Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná

škola služeb, K Sídlišti 840
Viktorie Starečková – Základní škola a Mateřská škola, Mendíků 2
Michaela Pixová – ZŠ Na Chodovci 54
Jan Říčánek – ZŠ Na Líše 16
Tomáš Janoušek - ZŠ s rozšířenou výukou
matematiky a přírodovědných předmětů,
Na Planině 1393
Agáta Kovaříková – ZŠ Nedvědovo náměstí 140
Richard Krejčí – Základní škola a Mateřská
škola, Ohradní 49
Ondřej Šulc – ZŠ Plamínkové 2
Julie Horníková – ZŠ Poláčkova 1067
Ondřej Škopek – ZŠ Sdružení 1080
Andrea Tillerová – ZŠ Školní 700
Tereza Prokopová – ZŠ Táborská 45

Školáci změřili síly v bazénu
Plavecký stadión v Podolí hostil závodníky ze
dvou desítek škol, kteří se utkali o pohár starostky MČ Praha 4. Nejvíce zlatých, stříbrných
a bronzových kovů z bazénu vylovila pořádající
škola Nedvědovo náměstí, která má rozšířenou
výuku plavání ve svém zaměření. Sportovní
podnik se uskutečnil za pěkného počasí a byl
pozvánkou na další úspěšnou akci Hledáme
podolskou sportovní hvězdičku, která objevuje
malé nadějné sportovce. (red)
www.praha4.cz
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Dobrovolníci zkrášlili v Jílovské
seniorské zařízení
Zaměstnanci Ústavu sociálních služeb Praha 4
spolu se seniory přivítali začátkem června
v Odlehčovacím zařízení Jílovská pracovníky
firmy SAS Czech Republic. Ti vyměnili počítačové myši za lopaty a v rámci firemního dobrovolnictví pomohli a výrazně upravili přilehlou
zahradu. Za den se jim podařilo neuvěřitelné.
Postavili kuželkový set, natřeli pět venkovních laviček, kterým vyměnili latě, a nakonec
společně se seniory vysadili nové kytičky.
Navíc zvládli v zimní zahradě i postavit novou
knihovnu. „Tímto bychom chtěli firmě SAS
Czech Republic znovu poděkovat. Doufáme
v to, že jejich práce inspiruje i další, kteří si
rádi zpestří své pracovní dny a podobnou
formou si například uskuteční teambuilding,
který pomáhá i trochu jinak,“ děkuje společnosti ředitelka ÚSS4 Linda Obrtelová. (red)

Děti s policisty opět
kontrolovaly řidiče

Pouze motorista, který dodržel pravidla silničního provozu, obdržel od dětí ze ZŠ Sdružení jako
ocenění smajlíka s úsměvem.

U
Knihovny budou o prázdninách
uzavřené delší dobu
V případě deštivého počasí se děti i dospělí mohou
začíst do knížek. Ovšem pozor, letošní prázdniny
přinesou čtenářům a návštěvníkům poboček sítě
Městské knihovny v Praze mimořádné uzavření knihovny na sedm týdnů. To je způsobeno
technickou přípravou na zavedení technologie
RFID (Radio Frequency Identification). Do každé
z cca 1,8 mil. knihovních jednotek, které tvoří
fond knihovny, je nutné vlepit novou identifikaci
a spárovat ji s knihovním systémem. Půjčit si papírové čtení na léto čtenáři mohou až do 4. 7., a to
v běžné otevírací době. Výjimkou budou bibliobusy, které na své pravidelné trasy nevyjedou hned
od začátku prázdnin. Zavřeno bude mít Městská
knihovna v Praze v celé síti od 5. 7. do 25. 8. Znovu knihovna otevře v pondělí 26. 8., a to v běžných
otevíracích hodinách. Vracení knih bude možné
po celou dobu uzavírky v Ústřední knihovně,
Mariánské nám. 98/1, od pondělí do pátku (po
13.00 -20.00 hod., út-pá 9.00 -20.00 hod.). Prostor
pro vracení knih bude přístupný vchodem z Valentinské ulice. Jinak budou prostory knihovny
v budově Ústřední knihovně během prázdnin uzavřeny. Kromě ústřední knihovny je možné vkládat
knihy určené k vrácení i do biblioboxů u pobočky
Opatov (Opatovská 1754, Praha 11) a Lužiny (OC
Lužiny, Archeologická 1256, Praha 13). (red)
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ž posedmé uspořádala městská část Praha 4
ve spolupráci s oddělením prevence Policie
ČR pro děti ze základních škol dopravně
preventivní akci s názvem Smajlík. Žáci čtvrtých
ročníků základních škol mohli společně s policisty preventivně působit na řidiče v bezprostředním okolí svých škol. Cílem bylo upozornit řidiče
na to, že jejich pravidelná každodenní trasa často
vede právě v blízkosti školy.
„Snažíme se v rámci této akce upozorňovat
řidiče, že projíždějí v blízkosti škol, a tím zvýšit
bezpečí dětí na cestě do školy a zpět domů,“
uvedla zastupitelka a předsedkyně Výboru pro
bezpečnost MČ Praha 4 Lucie Michková (ODS),
která ve spolupráci s Policií ČR v roce 2013 akci
Smajlík spustila.

Řidiči dostávali smajlíky,
nebo mračouny
Letos se preventivní akce účastnily základní školy Bítovská, Na Planině, Plamínkové, Poláčkova
a Sdružení. Děti rozdávaly smajlíky a mračouny
za ohleduplnou nebo nebezpečnou jízdu.
Žáci museli nejprve absolvovat testy a třídy
s nejlepšími výsledky poté získaly možnost
stát se „parťáky“ policistů při dopravních
kontrolách. Na závěr všechny účastníky čekalo
slavnostní zakončení letošního ročníku za účasti složek integrovaného záchranného systému.
Děti tak měly možnost seznámit se s prací
složek IZS, vyzkoušet si výstroj nebo zhlédnout
ukázku výcviku služebních psů a koní. (red)

Komise pro výběr nájemce
Branického divadla je veřejná
Komise pro posouzení nabídek na nového
nájemce Branického divadla bude veřejná, to
znamená, že složení této komise nebude tajné.
Rozhodla o tom Rada městské části Praha 4,
která zároveň jmenovala členy komise.
„V komisi zasedají opravdoví odborníci, například dramaturgové z renomovaných divadel,
včetně Národního divadla, a my chceme, aby
veřejnost znala jejich jména i jejich profesní
zaměření, aby komise doporučení bylo skutečně
transparentní,“ uvedl místostarosta pro majetek
a kulturu Michal Hroza (TOP 09). „Branické
divadlo si zaslouží kvalitního nájemce, který
tuto scénu oživí a představí divákům zajímavý
repertoár,“ dodal.
Branické divadlo patří k tradičním divadelním scénám Prahy. V roce 1925 je vybudovali
z vlastních finančních prostředků obyvatelé
Braníka. Na jeho jevišti se od té doby objevila

řada činoherních herců, mimové či hudebníci,
a to nejen z české, ale i slovenské umělecké
scény. V jeho prostorách se pořádaly koncerty
klasické i populární hudby, taneční večery. Svoji
domovskou scénu zde před lety našlo i slovenské Radošinské naivné divadlo. (red)
Členové komise pro posouzení nabídek
Marta Ljubková, dramaturgie Národního divadla
Pavla Petrová, ředitelka Institutu umění – Divadelní ústav
Lenka Kolihová, 1. místopředsedkyně Asociace
nezávislých divadel ČR
Lukáš Jiřička, pedagog DAMU, dramaturg
Karel Král, šéfredaktor časopisu Svět a divadlo
František Stádník, ředitel NKPV
Albert Kubišta, ředitel Novoměstské radnice
Ondřej Kepka, prezident Herecké asociace
Petr Christov, teatrolog a překladatel, FF UK
www.praha4.cz

senioři
Společenská rubrika
Dne 3. června oslavil 90. narozeniny
Miroslav Immer
z Krče.
Oslavenec se narodil v Chomutově,
po zabrání pohraniční německými
vojsky byl s rodiči
donucen se
přestěhovat do Loun, odkud se po krátkém
pracovním působení v Karlových Varech
v 50. letech přestěhoval do Prahy. K jeho významnému životnímu jubileu mu pevné zdraví,
štěstí a neutuchající elán přejí jeho nejbližší,
včetně všech vnoučat a pravnoučátek.
Dne 21. června
oslavil 80. narozeniny Stanislav
Hobža z Krče.
Hodně zdraví a sil
do dalších let přejí
synové, snachy
a vnoučata.
V druhé červnové
dekádě oslavil
85. narozeniny
Milan Kalenda
z branické Jiráskovy čtvrti. Hodně
zdraví a elánu do
dalších let přeje rodina i radnice Prahy 4.
Dne 22. června
oslavili zlatou
svatbu Lumír
a Dagmar Novákovi z Pankráce.
Přejeme jim vše
nejlepší, zdraví,
pohodu a trochu
legrace. Děti a vnoučata také z Pankráce.
Dne 3. července oslaví
95. narozeniny Růžena
Provazníková z Krče.
Hodně zdraví, štěstí, lásky,
spokojenosti a spoustu
životní energie, tak jako
doposud. To vše Ti přejí za
celou rodinu Alena, Hana
a vnučky s rodinami.
Dne 4. července oslaví
85. narozeniny Eva
Vyskočilová z Krče. Rodačka z Nuslí žije v Praze
4 celý život, pracovala
v ČKD na Pankráci. Do
dalších let jí přejeme
stále plno optimismu,
energie a skvělých zážitwww.praha4.cz

ků. Sousedky Eva a Hanka, Jackie, Christian
a malý Bond.
Dne 9. července oslaví
90. narozeniny Mirek
Nebeský ze Spořilova.
Do dalších let obětavému
člověku, výbornému manželovi a kamarádovi přeje
hodně zdraví, pohody a radosti ze života manželka
s rodinou a jeho přátelé.
Dne 24. července
oslaví 85 let Věra
Podušková z Nuslí.
Narodila se v Praze,
za II. světové války
vyrůstala v Krči a je
vnučkou nejdéle
sloužícího starosty Prahy 4 Josefa
Dominika Maiera
(v letech 1922-1937).
Její životní elán je
stále obdivuhodný.
K jejím narozeninám
a do dalších let jí přeje hodně zdraví a pohody
syn Martin s celou rodinou.

Dne 30. července oslaví diamantovou svatbu
Alena a Ing. Ivan Hobzovi z Krče. Všech
60 společných let spokojeně prožili v Praze 4.
Rodičům i prarodičům přejeme do dalších let
stálé zdraví a životní pohodu!
Dne 10. srpna oslaví
92 let Ludvík Hron
z Pankráce. Vše
nejlepší přeje manželka, děti, vnoučata
a pravnoučata.
Dne 13. srpna se dožívá
85 let Eliška Mollinariová
z Podolí. Je nesmírně pracovitá a obětavá. Svůj elán
a obrovskou energii věnuje
rodině. Stará se o dva
studenty, syny neteře, kteří
u ní bydlí. Miluje plavání,
a tak často chodí do
bazénu v Podolí, kde je vidět, jak je šťastná. Stálé
zdraví, optimismus a životní elán do dalších let
upřímně přeje kamarádka a „spoluplavkyně“ Eva.

Cvičení TIME outDOOR
2019 pokračuje
Time outDoor – cvičení v přírodě – bude probíhat
i během prázdninových měsíců, vždy v pondělí
ve večerních hodinách a v úterý dopoledne.
Toto cvičení, které zajišťuje MČ Praha 4, je pro
veřejnost ZDARMA. Jedná se o cvičení pro
všechny generace v rámci podpory zdravého
životního stylu a mezigeneračního setkávání
občanů s trvalým pobytem na území městské
části Praha 4. Cvičení povede opět MgA. Vlasta
Pechová, asistují její pokročilí žáci. Účastníkům
cvičení budou poskytnuty i výukové materiály.
Místo cvičení
Park Na Pankráci. Dostanete se tam ze stanice metra
C Pankrác. Cvičit se bude naproti kavárně „Café Na
půl cesty“. Místo cvičení bude vyznačeno vlajkou.
Kdy se cvičí:
Úterý 9.00–10.30 hod. senioři a rodiče na
rodičovské dovolené
Ranní cvičení obsahuje cviky pro zdraví, jemné
protažení, energizující cvičení I t’in t’ing, prvky Chi
kung a Taiji. Je určeno pro starší věkové generace,
důraz je kladen na rozvoj koordinace a ozdravné
principy cvičení. Na cvičení můžou chodit i ženy na
mateřské či rodiče na rodičovské dovolené.
Pondělí 18.00–19.30 hod. mladší
a střední generace
Ve večerním cvičení určeném pro mladší a střední generace se rozcvičíte a jemně protáhnete.
Poté se budete věnovat dechovému cvičení I t’in
t’ing a základům Taiji. Ukážete si i dynamičtější
cvičení ve dvojicích a cvičitelka představí Taiji
jako cvičení pro zdraví i jako bojové umění.
Rozpis cvičení:
Červenec
1./2.
8./9. se necvičí
15./16.
29./30.

Srpen
5./6.
12./13.
19./20. se necvičí
26./27.

Září
2./3.
9./10.
16./17.

Další info: Cvičitelka (či její zástupce) je na místě
vždy. V případě špatného počasí určí, zda se cvičení
bude konat, či nikoli. Cvičení je na vlastní odpovědnost. O vážných zdravotních omezeních je nutné
cvičitelku informovat. Za případné ztráty osobních
věcí v průběhu cvičení organizátor ani cvičitelka
nenesou žádnou odpovědnost. Info na http://
www.taijipodlupou.cz/cviceni-zdarma/ (red)
Letní seniorská škola
Organizace Elpida zve na letní školu. Každé
úterý od 9.00 do 16.00 hodin se můžete těšit
na setkání s jedním z odborníků, kteří vedou
ty nejoblíbenější kurzy v Centru Elpida. První
setkání se uskuteční 2. července, kdy se můžete
potkat s oblíbeným písničkářem Dušanem
Bitalou, který vám ukáže, jak mu v jeho koníčku
pomáhá YouTube. O týden později je připraven program věnovaný zdravému jídelníčku
a další úterý se můžete dozvědět více o cvičení
čchi-kung. Program na www.elpida.cz nebo na
recepci Elpidy, Na Strži 40. (red)
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Dědictví neřešíme, peníze si raději užijeme

 Manželé Havelkovi jsou už pár let v důchodu. Žijí nedaleko Prahy a jsou hrdí na svůj krásný, udržovaný domeček
se zahradou. Veškerý čas a energii věnují jeho zvelebování.
A protože nemají děti ani vnoučata, hýčkají svého psa.

Pan Havelka podnikal a jeho
Vitální manželé mají spousžena pracovala dlouhé roky ve
tu plánů, co na svém bydlení
státní správě. Díky solidním,
zdokonalit. I když si nestěžují,
nadprůměrným příjmům jim stát
vyměřil poměrně štědré starobní
Chcete vědět více?
důchody. Drtivou většinu však
• Přečtěte si příběhy klientů a odpospolkne péče o dům a zahradu.
Výhody Renty z nemovitosti:

• Získáte peníze na cokoli (najednou či postupně).
• Za života nemusíte nic splácet.
• Zůstáváte bydlet doma a jste nadále majitelem svého bytu či domu.
• Můžete žít důstojněji a život si
více užívat

vědi na nejčastější dotazy na
www.rentaznemovitosti.cz.

• Vyžádejte si orientační kalkulaci
zdarma.
• Můžete nám také zavolat na tel.
233 321 850.
• Jsme držiteli licence
České národní banky
na poskytování spotřebitelských úvěrů.

museli omezit cestování a hlídají
výdaje. Rozdíl mezi bývalými
příjmy a současnými důchody
je citelný. Kdyby dům prodali, je
po starostech, ale to nepřipadá
v úvahu. Oba v něm chtějí dožít.

Na srazu bývalých spolužáků
se pan Havelka od kamaráda
dozvěděl o Rentě z nemovitosti. „Pavel je právník, má lepší
důchod, ale i on přemýšlel, jak
dostat nějaké peníze navíc,
aniž by přišel o dům,“ vysvětluje
pan Havelka. Rozhodl se tedy
také jako spolužák kontaktovat
společnost FINEMO.CZ, která jako jediná tento finanční
produkt nabízí, a bylo rozhodnuto. Nechali si odhadnout
domek, sepsali smlouvu a do
měsíce bylo všechno vyřízené.

Dům prodávat nemusí a žádné
měsíční splátky je také zatěžovat
nebudou. Na účtu mají najednou velice pěknou sumu, z níž
mohou kdykoli čerpat, aniž by se
jakkoli omezovali.
SC-391637/01

KOŽNÍ AMBULANCE
V BRANÍKU PRO DOSPĚLÉ I DĚTI
Krátká objednací doba, péče hrazená ze zdravotního pojištění
a příjem pacientů i bez doporučení od praktického lékaře!
• Léčba kožních onemocnění,
znamének, pih a bradavic
• Léčba oparů a akné

• Léčba onemocnění nehtů a vlasů
• Lymfologická péče a kosmetické
poradenství

Tel. pro objednání 604 120 223, mezi 9 a 13 hod.
Vždy je třeba se předem objednat!

NABÍZÍME - OŠETŘENÍ PLETI KOLAGENEM
zpevňuje, vypíná a dodává pružnost
Lékařský dům, Jílovská 14a, Praha 4, 1. patro.

www.dermalink.cz
SC-391196/02

PŘIJÍMÁ
NOVÉ PACIENTKY!
GYNO SANET s.r.o.

Adresa: Svojšovická 3159/1

REKONSTRUKCE
KOUPELEN A KOMPLETNÍ
PŘESTAVBY BYTŮ.
KVALITNĚ A ZA
ROZUMNÉ CENY.
Osobní cenová kalkulace

www.gynosanet.medkontakt.cz
a konzultace zdarma.
Stepan-Mollay_44x30 5.2.2014 11:
Tel.:272 760 016
Tel. 777 317 278
SC-391128/04

SC-332421/02

+M
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MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

F i rm

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

www.malirlakyrnik-praha.cz
Tel./fax: 241 494 620 • mobil: 777 291 927
SC-381562/07

VČETNĚ ÚKLIDU

lakýrnické práce lze provést i v dílně

www.siml.cz

ZEDNICKÉ
OBKLADAČSKÉ
PRÁCE

241 493 633, 222 941 998, 603 501 166
NAD LESNÍM DIVADLEM 1354, PRAHA 4

SC-391049/14

SC-381561/05

VÝKUP AUTOMOBILŮ
VŠECH ZNAČEK

BALKAP, s.r.o.
23 let jsme tu s Vámi

Malířství
Lakýrnictví

MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ

Tel.: 724 006 275

SC-381564/07

Madla na zábradlí
Podlahy - Zednictví

Jílovská 426/27 Praha 4, Lhotka
www.balkap.cz
tel. 777 70 80 35
tel. 777 70 80 34

PLATBA
IHNED

NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHY

Tel.: 604 868 055

Vagenknecht_44x30 5.2.2014 10:56
domácností

SC-381458/19

SC-381563/07

Mytí oken
čištění koberců
a nábytku
www.pvj-group.cz

Tel.: 724 006 275

SC-381530/07

Sekáme trávu
Řežeme živé ploty
Čistíme pozemky
www.pvj-group.cz

SC-391049/06

SC-391145/29

INSTALATÉRSTVÍ (bez paušálu za příjezd)
Výměny wc, baterií, opravy,
rozvody vody a topení

REKONSTRUKCE KOUPELEN A BYTŮ

SC-332422/02

Gynekologická ordinace na Praze 4

Stavební práce včetně elektra a vody
do 10 dnů včetně úklidu

☛

☛

Tel.: 777 948 025 • Rychle • levně • kvalitně
SC-391048/06
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inzerce

kOntAkt
nA InZERCI

FINANČNÍ POMOC PRO RODINY
S VÁŽNĚ NEMOCNÝM DÍTĚTEM

Vážení klienti,

Více než 3 000 rodin z České republiky dostává pravidelnou
finanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá také
rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky
každoměsíčním příspěvkům dárců mohou všechny těžkosti
zvládat lépe alespoň po finanční stránce.

UZÁVĚRKA INZERCE
DO ZÁŘIJOVÉHO VYDÁNÍ

měsíčníku tučňák
JE JIŽ 16. 8. 2019.
Máte-li zájem o umístění inzerce,
prosím volejte nebo pište
na uvedený kontakt.

Komu nadace pomáhá? Typicky se jedná o onkologické onemocnění,
selhání orgánů, vážné metabolické poruchy, těžká kombinovaná
postižení, svalovou dystrofi i Duchenne, cystickou fi brózu, nemoc
motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je možné také pomoci
dětem, které se potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými
kombinovanými poruchy (mentálními, smyslovými, tělesnými). Kromě
dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl
rakovinou jeden z rodičů.
Máte ve svém okolí rodinu s vážně nemocným dítětem? Doporučte jí
pomoc nadace Dobrý anděl. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat
nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. Důležité je nebát
se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou.

Inzertní manažerka:
Renáta Čížková
+420 777 114 473
renata.cizkova@ceskydomov.cz
SC-391663/01

SC-391665/01

SC-391673/01

SC-391664/07

servis
Vítání občánků
V květnu a v červnu byli přivítáni starostkou
Irenou Michalcovou (ANO 2011) noví občánci
Prahy 4. Děkujeme mateřské škole 4 Pastelky –
Plamínkové 2, Sdružení, Matěchova, Na Lánech
a Kaplická za krásná vystoupení. Také děkujeme
organizaci InBáze za zprostředkování tlumočení
do španělského jazyka.
V úterý 14. května byli přivítáni: Filip Hák,
Bronislav Dostál, Anna Marie Vlnová, Anežka
Šplíchalová, Zuzana Součková, Hynek Prokš,
Adéla Hladíková, Ellen Chejnová, Simona Piškaninová, Tomáš Šmíd, Ema Pohořelá, Zita Řezáčová, Vojtíšek Korhoň, Aleš Jiránek, Christopher
Lekeš, Jaroslav Fetr, Eliška Hrůšová, Natálie
Bílková a Matylda Kočí.
Ve čtvrtek 16. května byli přivítáni: Nela
Grečnárová, Diana Štambergová, Marie Smolová, Thea Celbová, Nela Křenová, Matyáš
Baraník, Jan Velebný, Kristián Bartulík, Emma
Kvardová, Dominik Ehrenberger, Amálie
Měšťanová, Sarah Slavíková, Matěj Matoušek,
Liliana Kopicová, Adéla Báťková, Jiří Bátěk,
Berta Petříková, Tadeáš Vyhnanovský, Jan
Köhler a Ella Zákopčanová.
V úterý 21. května byli přivítáni: Bruno
Santamaría, Antonín Šorm, Gabriela Šulajová,
Cristian Kotrba, Eliška Pixová, Teo Babíček,
Jonáš Dobrev, Viktorie Cyrani, Lilly Růžičková, Nicolle Bečková, František Hamrák,
František Kříž, Matěj Novotný, Daniel Bušta,
Antonín Melša, Marek Novotný, Jakub Staněk,
Matyáš Sigmund, Alex Šindelář a Marie Antonie Eiseltová.
V úterý 11. června byli přivítáni: Natálie Ptáková, Filip Samuel Zít, Filip Klein, Matouš Stříbrný, Sara Maya Gundogan, Samanta Grmelová,
Tobias Tošovský, Matěj Pikna, Anna Fuksová,
Florián Mach, Jonatán Mach, Matyáš Túry, Tomáš Túry, Vojtěch Túry, Martin Svačina, Gabriela Svobodová, Sofia Křížová, Eliška Bucmanová,
Nikol Syřišťová, Tobias Štefek, Noemi Valentová
a Sára Ešnerová.
Ve středu 12. června byli přivítáni: Vojtěch
Lorenc, Laura Léblová, Adam Svoboda, Adéla
Bartůňková, Oliver Astl, Antonín Šebestík, Sissi
Josefus, Magdaléna Mrňová, Gabriela Bendová,
Samuel Čupa a Václav Skřížala.
V pátek 14. června byli přivítáni: Gabriela
Rejmanová, Libuše Slaninová, Beáta Moravcová, Adam Viliam Gurník, Viktor Jan Turek,
Viktor Berka, Eufrozína Bělehradová, Marek
Klečák, Josefína Knapová, Sára Smyslová,
Kristýna Chytilová, Anna Eliška Demová,
Marie Josefina Demová, Tereza Střeštíková,
Max Albert Zavadil, Karolína Zábojníková,
Nicole Rezková, Anežka Secká, Martin Bílý,
Martin Stöhr, Javier Lev Torner, Emma Reif,
Maxmilián Hejna, Mia Tamas a Sofia Vondrková. (red)
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Harmonogram mobilního sběru nebezpečného
odpadu a sběru potravinářských olejů z domácností
Olej bude obsluhou mobilního svozu přebírán v uzavřených PET lahvích. Kontaktní tel. na řidiče
pro případ nenalezení svozového vozidla: 601 389 243, 731 451 582.
Trasa A
24. 7. - st

st
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

křižovatka ul. Čestmírova x Mečislavova
křižovatka ul. Jivenská x Adamovská
ul. Družstevní Ochoz č. 1153/11
ul. Baarova č. 360/24 (u školy)
křižovatka ul. Na Záhonech č. 1167/3 x Mezipolí
Roztylské nám. č. 369/32
Jižní nám. č. 970/9
křižovatka ul. Hlavní x Na Chodovci č. 2880/59

Trasa B
25. 7. - čt Nedvědovo nám. č. 140/13 (u školy)
křižovatka ul. Na Klaudiánce x U Podolského hřbitova
křižovatka ul. Na Vrstvách x V Rovinách
křižovatka ul. Dvorecká č. 1162/2a x Jeremenkova (parkoviště)
křižovatka ul. Milevská x Horáčkova (parkoviště u Normy)
ul. Plamínkové – u garáží (naproti Pujmanové č. 1546/40)
křižovatka ul. Za Zelenou liškou č. 953/1 x Senožacká
ul. Jihlavská č. 611/18 (parkoviště u prodejny GATO)

čt
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
2. 7. – út křižovatka ul. Za Skalkou č. 1593/3 x Kovriginova
14. 8. – st ul. Zelený pruh č.1221/28
ul. Ke Krči č. 517/32 (u Dominikánského dvora - Penny Market)
křižovatka ul. Na Zemance č. 1706/5 x Na Usedlosti
křižovatka ul. Dolnokrčská č. 1966/54 x Na Staré vinici
křižovatka ul. Krčská x Tilschové č. 1082/2
křižovatka ul. U Krčské vodárny x U Habrovky
křižovatka ul. Hornokrčská x Rodvinovská

po-pá
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
2. 7. – út ul. Jitřní č. 185/6 (u školy)
15. 8. – čt křižovatka ul. Havlovického x Vítovcova č. 268/28 (u garáží)
křižovatka ul. Skaláků x Mikuleckého
ul. Novodvorská č. 418/145
křižovatka ul. Na Větrově x U Lesa
křižovatka ul. Višňová x Nad Havlem
křižovatka ul. Štúrova x V Štíhlách (v blízkosti křižovatky)
křižovatka ul. Pasteurova x Trnková

po-pá
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
14. 8. – st Roztylské nám. u č. 369/32
ul. Baarova č. 360/24 (u školy)
křižovatka ul. Na Vrstvách x V Rovinách
křižovatka ul. Krčská x Tilschové č. 1082/2
křižovatka ul. Znojemská x Přímětická
křižovatka ul. Štúrova x V Štíhlách (v blízkosti křižovatky)
ul. Jitřní č. 185/6 (u školy)

st
8:00 - 8:20
8:40 - 9:00
9:30 - 9:50
10:10 - 10:30
10:50 - 11:10
11:30 - 11:50
12:00 - 12:20

Práce
Zdravotnické zařízení městské části Praha 4
přijme vychovatelku pro děti od 1 do 3 let.
Požadavky: vzdělání ve vybraných profesích
z oboru pedagogického, zdravotnického, v sociálních službách nebo akreditovaný kurz chůvy
a trestní bezúhonnost. Zaměstnavatel nabízí
stabilní práci na HPP, 5 týdnů dovolené, zaměst-

nanecké stravování a benefity, školení, semináře
a další vzdělávání a příjemný kolektiv.
Možnost nástupu v září. V případě zájmu
kontaktujte Lenku Pozníkovou, hlavní vedoucí
dětských skupin Kotorská 1590/40, Praha 4, tel.:
+420 724 817 633 nebo rovnou zašlete životopis
na e-mail: lenka.poznikova@zzpraha4.cz. (red)
www.praha4.cz

servis

Základní informace k prodloužení
platnosti parkovacího oprávnění
Prodloužení parkovacího
oprávnění na úřadu
Prodlužování parkovacích oprávnění zajišťuje
pracoviště Úřadu městské části Praha 4 na
adrese Jílovská 1148/14, Praha 4 – Braník, kde
se též vydávají občanské průkazy a pasy. Pokud
zvolíte dopravu automobilem, lze zaparkovat
přímo na parkovišti před budovou úřadu. Je
možné též zvolit cestu MHD – ze stanice metra
Kačerov jezdí autobusy č. 106 a 196 na zastávku
Sídliště Novodvorská, odkud dojdete k budově
úřadu pěšky. Trasa od zastávky je znázorněna
červenou barvou na výřezu z mapy.
Pro prodloužení stávajícího parkovacího
oprávnění stačí přinést s sebou doklad
totožnosti držitele parkovacího oprávnění,
osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz) a plnou moc, pokud budete parkovací oprávnění vyřizovat za někoho jiného,
včetně kopie dokladu totožnosti dotyčného.

adresu. Na ni vám pak přihlašovací údaje budou
zaslány. Pokud jste e-mailovou adresu uvedli při
osobní návštěvě úřadu již v loňském roce, na
úřad znovu nemusíte.
Sestavení žádosti o prodloužení parkovacího
oprávnění
Sestavení se skládá z následujících kroků:
1) Výběr parkovacího oprávnění, pro které se
požaduje prodloužení
Na přehledu parkovacích oprávnění vyberte
příslušné parkovací oprávnění a klikněte 1x
libovolně v příslušném řádku – tím budete
přesměrováni na detail parkovacího oprávnění. Řádek odpovídá červenému rámečku
v obrázku níže.

2) Na detailu parkovacího oprávnění, pro které
se požaduje prodloužení, je aktivní tlačítko
Prodloužení platnosti.

Prodloužení z domova
přes internet
Žádost o prodloužení parkovacího oprávnění
přes internet může podat:
1) Osoba s trvalým pobytem na území MČ Praha 4
a vlastnící vozidlo (nikoliv úvěr, leasing
apod.).
2) Osoba vlastnící nemovitost na území MČ Praha 4 a vlastnící vozidlo (nikoliv úvěr, leasing
apod.).
3) Osoba podnikající a vlastnící vozidlo.
4) Osoba podnikající pro přenosné parkovací
oprávnění.
Všichni ostatní musí navštívit osobně pracoviště
Úřadu městské části Praha 4 na adrese Jílovská
1148/14, Praha 4 – Braník.
Prodloužení parkovacího oprávnění přes internet je možné nejdříve 90 dnů před skončením
platnosti stávajícího parkovacího oprávnění. Do
té doby systém prodloužení neumožní.
Zřízení uživatelského účtu
Žádost se podává přes osobní stránky uživatele (OSU) https://osu.zpspraha.cz/login. Za
účelem přihlášení do OSU je třeba mít zřízen
uživatelský účet – ten zřídíte tak, že na pracovišti úřadu, které vydává parkovací oprávnění,
(adresa Jílovská 1148/14, Praha 4 – Braník) sdělíte příslušnému pracovníkovi svou e-mailovou
www.praha4.cz

3) Kliknutí na tlačítko Prodloužení platnosti.
Tlačítko je aktivní pouze v případě, že se
jedná o parkovací oprávnění pro vlastníka
vozidla či přenosné parkovací oprávnění.
4) Vyplnění hlavičky žádosti – rozhodnutí o délce
období, o jaké období chce uživatel prodloužit.
Kliknete do červeného rámečku jako na obrázku
níže a vyberete dobu, o kterou chcete parkovací
oprávnění prodloužit – čtvrtletí, pololetí či rok.

6) Tisk, podpis a scan čestného prohlášení
Po kliknutí na tlačítko stáhnout se vám
otevře nové okno s čestným prohlášením. To
je třeba vytisknout a podepsat.

Pokud čestné prohlášení nevidíte, tak ověřte,
zda máte k dispozici na svém počítači internetový prohlížeč s podporou prohlížení pdf
souborů nebo nainstalován prohlížeč pro pdf
soubory.
7) Odeslání žádosti
Vytištěné a podepsané čestné prohlášení naskenujte do počítače a vzniklý soubor si v počítači
uložte.
Kliknutím na symbol vyhledejte uložený soubor
s čestným prohlášením v počítači a nahrajte
jej do žádosti. Bez tohoto kroku nelze žádost
odeslat. Tlačítkem Odeslat pak odešlete žádost
ke zpracování.

V případě úspěšného odeslání žádosti se zobrazí následující sdělení.

V ostatních případech je nutno parkovací oprávnění vyřídit osobně na pracovišti úřadu Jílovská
1184/14, Praha 4 - Braník.
5) Sestavení čestného prohlášení
Dalším krokem je sestavení čestného prohlášení, které systém automaticky vygeneruje poté, co vyplníte rodné číslo držitele
parkovacího oprávnění a kliknete na tlačítko
Stáhnout dle níže uvedeného obrázku.

Zpracování žádosti
a informování vyřizování
Každá žádost je kontrolována pracovníky
úřadu a v případě jejího schválení je žadateli
na uvedenou e-mailovou adresu zaslán Zálohový list s informacemi k platbě – číslem účtu
a variabilním symbolem, který je pro každou
platbu nově generovan.
Parkovací oprávnění bude platné nejdříve ke
dni přijetí/zpracování/ platby.
Další informace získáte na http://praha4.cz/
Parkovaci-opravneni-a-jeho-prodluzovani.
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na konec

Vzduchem proletělo téměř 175 let!

Soutěž
Soutěžte a vyhrajte knihu!

Foto 4x: Paraškola Impact

Vyskočit ve věku 102(!) roků a ve výšce 3 300
metrů nad zemí z letadla, to chce již pořádný kus
odvahy. Čestný občan městské části Praha 4,
dlouholetý skautský vůdce a bývalý politický
vězeň Eduard Marek ovšem prokázal, že má pro
strach uděláno. Úspěšným tandemovým seskokem se tak zařadil mezi trojici nejstarších osob
na světě, které podobnou kratochvíli absolvovaly.
„Před seskokem jsem s radostí zamával ze dveří
letadla a pak už přišel náraz vzduchu. Byl to ale

krásný pohled na krajinou pode mnou,“ vrací se
ve vzpomínkách ke svému letu vzduchoprázdnem Eduard Marek, který si tím tak splnil sen.
„Ve dvaceti letech jsem byl členem 1. leteckého
pluku v Praze a měl absolvovat seskok padákem.
Ale vojna skončila mobilizací. Možná to bylo
takhle lepší, bylo to tenkrát poněkud riskantní.
Dnes je to jednoduché, bezpečné i zábavné,“ tvrdí muž, jemuž při seskoku kryl záda o více než
30 let mladší tandempilot Eduard Novotný. (md)

Jaké bylo narodit se a žít
v nesvobodné společnosti? Jaké to
je, když se mladý muž, skoro dítě,
ocitne v pavučině moci s jejími
svody i ukrutnostmi? Jak pozná,
kde jsou hranice jeho možností
vzdorovat zlu, anebo kdy a proč se
přizpůsobí, splyne a stane se
součástí systému? Pozná, kde končí
pasivní rezistence vůči režimu
a kde začíná posluhování? Čemu všemu bude muset
čelit? Co všechno proti němu totalitní moc použije?
Na tyto otázky hledá spisovatel Jiří Bigas odpověď ve
své knize Útisk, kterou vydalo nakladatelství Kosmas.
Soutěžní otázka:
Ve kterém místě se narodil spisovatel Jiří Bigas?
a) Horní Dvořiště b) Český Krumlov c) Praha
Odpovědi zasílejte do 10. srpna 2019 na e-mail:
martin.dudek@ceskydomov.cz. Tři vylosovaní výherci
získají po knize Útisk.
Výherci z červnového čísla (správná odpověď c Srbsko): Matěj Daník, Anna Majna a Miroslav Kučera.
Gratulujeme!

2. Pozor na tzv. dooring
Jezdím
jako člověk: pozor na otevírání dveří

V místech, kde podél parkovacích míst vede ochranné opatření určené
k jízdě na kole, je potřeba dbát zvýšené opatrnosti. Nepozorné otevření dveří
V místech,
kde na
podél
míst vede
ochranné
opatření
určené
auta může
pro jezdce
koleparkovacích
znamenat náraz
s velice
těžkými
následky.
k jízdě
na kole,
potřeba dbát
zvýšené
Nepozorné otevření
Podobný
problém
můžeje způsobit
i náhlý
neboopatrnosti.
ničím nesignalizovaný
výjezd
dveří auta může pro jezdce na kole znamenat náraz s velice těžkými
vozidla z parkovacího místa. Motorista by se proto měl vždy dobře rozhlédnásledky. Podobný problém může způsobit i náhlý nebo ničím
nout a cyklista
dodržovat
od zaparkovaných
aut dostatečný
odstup.
nesignalizovaný
výjezd
vozidla z parkovacího
místa. Motorista
by se proto

CYKLISTÉ: Jezděte raději u kraje cyklopruhu, dál od zaparkovaných aut.
Pozorně sledujte dění kolem sebe a snažte se předvídat záměr motoristy
Cyklisté:
u kraje cyklopruhu,
otevřít
dveřeJezděte
či vyjetraději
z parkovacího
místa. dál od zaparkovaných aut.
Pozorně sledujte
kolem dveře
sebe aauta
snažte
se se
předvídat
motoristy
MOTORISTÉ:
Neždění
otevřete
nebo
začnetezáměr
rozjíždět,
dobře se
otevřít dveře či vyjet z parkovacího místa.
podívejte, zda se k vám neblíží jiné vozidlo, ať už auto, nebo jízdní kolo.
O Motoristé:
svém výjezdu
včas vědět.
Zdroj:
praha.eu
Nežnezapomeňte
otevřete dveře dát
autaostatním
nebo se začnete
rozjíždět,
dobře
se

měl vždy dobře rozhlédnout a cyklista dodržovat od zaparkovaných aut
podívejte, zda se k vám neblíží jiné vozidlo, ať už auto, nebo jízdní kolo.
dostatečný odstup.
O svém
výjezdu
dát ostatním včas vědět.
Měsíčník MČ Praha 4, zdarma do schránek, ročník XXV
• Vychází
11xnezapomeňte
ročně
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inzerce

POMÁHEJTE
S NÁMI SENIORŮM

KRÁSA POMOCI
S VÁMI POMÁHÁ
SENIORŮM UŽ

10 LET

Díky vašim pravidelným příspěvkům můžeme
poskytovat bezplatnou podporu a péči umožňující
důstojný život seniorů v jejich domácím prostředí.

www.krasapomoci.cz
SC-391668/01

15. 8.

18. 7.

5. 9.

Sousedské bazárky
NAKUPUJTE NEBO PRODÁVEJTE!
Sousedské bazárky, o které jste si řekli v našich anketách, jsou tady!
Bazárkové čtvrtky v 1. patře našeho obchodního centra vždy v čase od 14:00 do 18:00hod.
18. 7. DĚTSKÉ OBLEČENÍ A OBUV
15. 8. SPORTOVNÍ POTŘEBY, KNIHY A ŠKOLNÍ POMŮCKY
5. 9. PODZIMNÍ A ZIMNÍ VÝBAVA
Děti rychle vyrostly a oblečení ani pořádně neunosily?
Nebo naopak potřebujete doplnit pár praktických kousků?
Přijďte si výhodně nakoupit.
Máte-li zájem prodávat, zarezervujte si místo na našem facebooku přímo pod událostí
nebo prostřednictvím e-mailu na adrese: matlova.marti@gmail.com.
Vstup je za 10 Kč nebo za vyplnění anketního lístku. Poplatek pro prodejce je 20 Kč.
Každý prodávající získá praktickou tašku a malý dárek.
Těšíme se na vás!

novodvorskaplaza

www.novodvorska-plaza.cz
SC-391297/04

