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Jaké opravy komunikací jsou před 
námi?

Praha bude, jako obvykle, v letním období pro-
cházet rekonstrukcí. Některé práce již započaly, 
jiné jsou teprve před námi. Kde budete muset 
sundat nohu z plynu nebo zvolit objížďku?
Až do 3. července je uzavřen úsek Kunratic-
ká spojka – konec Písnice včetně křižovatky 
Libušská x Kunratická spojka, následně až do 
roku 2019 bude po etapách uzavřena Libušská. 
V místě probíhá rekonstrukce komunikace, její 
odvodnění, výstavba nové okružní křižovat-
ky, splaškové kanalizace včetně přečerpávací 
stanice, nového veřejného osvětlení a přelož-
ky sítí. Pokračují také opravy ulic Nuselská, 
Branická a Křesomyslova. V červenci a srpnu 
bude omezen provoz v úseku Hlávkům most 
– mimoúrovňové křížení Bulhar, a to z důvodu 
frézování vozovky. Uzavírka bude po jednom 

jízdním pruhu. Na Štěrboholské spojce bude od 
října až do června 2019 částečné omezení v úse-
ku Průmyslová – čerpací stanice MOL, který se 
bude rekonstruovat. A v Kamýcké ulici, v úseku 
Kosova–Dvorská, dojde k úplné uzávěrce ko-
munikace. Uzavírka bude v červenci a v srpnu 
kvůli opravě vozovky. Ve stejném termínu se 
uzavře rovněž úsek Dvorská – hranice Prahy, 
zde se bude vozovka frézovat. (red)

Web TSK poradí před jízdou
Jízda Prahou je často zlým snem i pro rodilé 
Pražáky, existuje však řada aplikací či webových 
stránek, které průjezd hlavním městem značně 
usnadní. Kromě klasických chytrých navigací, 
které vás vedou po určité trase, můžete vsadit 
také na webovou stránku Technické správy ko-
munikací, kde si snadno zjistíte, co se na které 
konkrétní trase děje a čemu je lepší se raději 
vyhnout. Na www.tsk-praha.cz tak v sekci „pro 

řidiče“ najdete aktuální stav dopravy i dopravní 
mapu Prahy, kde se dozvíte o uzavírkách, práci 
na silnici i aktuálním zpoždění. Jednoduchým 
filtrem si pak můžete vybrat informace i z kon-
krétní městské části nebo ulice. (red)

Důležité

Rada městské části Praha 4 na svém zasedání 9. května:

Zprávy z městské části Praha 4

Telefonické konTakTy na MČ Praha 4:
261 192 111 (ústředna), 800 194 237 (bezplatná informač-

ní linka), 800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čis-

toty), 800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory).

PŘehleD ZaSTUPiTelSkÝch klUBŮ MČ Praha 4
ZaSTUPiTelSkÝ klUB: PŘeDSeDa klUBU: e-Mail:
Klub Trojkoalice (Zelení, KDU-ČSL) Mgr. Iva KOTVOVÁ iva.kotvova@praha4.cz

Klub TOP 09 Filip VÁCHA filip.vacha@praha4.cz

Klub STAN–Tučňák Ing. Viktor JANOUŠKOVEC viktor.janouskovec@praha4.cz

Klub ČSSD Ing. Petr HORÁLEK petr.horalek@praha4.cz

Klub ODS Ing. Zdeněk KOVÁŘÍK zdenek.kovarik@praha4.cz

Klub hnutí ANO 2011 Mgr. Jarmila MACHOVÁ jarmila.machova@praha4.cz

Klub Čtyřka Ing. Jan SCHNEIDER jan.schneider@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 • Branická 44, tel.: 244 462 044 

• CzechPOINT Antala Staška 2059/80b, tel.: 261 192 358 •

rOzHOdla
- požádat hl. m. Prahu o investiční dotaci na 

rekonstrukci objektů v majetku MČ Praha 4 
využívaných Policií ČR nebo Městskou policií 
hl. m. Prahy; 

- zrušit zajištění provozu v termínu od 2. 7. do 
27. 7. v Mateřské škole, Praha 4, Mezivrší 15 
z organizačních a provozních důvodů a zajis-
tit náhradní provoz ve třech třídách Mateřské 
školy, Praha 4, Jílovská 75;

- opětovně zveřejnit záměr prodeje volné 
bytové jednotky č. 727/22 v domě Ada-
movská 727/5, Praha 4 – Michle, včetně 
ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 
4290/168920 na společných částech domu, 
ideálního podílu ve výši 4290/168920 na za-
stavěném pozemku parc. č. 1034 zapsané na 
LV 9933 pro k.ú. Michle, obec Praha a okres 
hl. m. Praha u Katastrálního úřadu pro hlavní 
město Prahu, katastrální pracoviště Praha, za 
minimální cenu 2.800.000 Kč;

- vydat společnosti Pražská vodohospodářská 
společnost souhlasné stanovisko se stavbou 
„OBNOVA VODOVODNÍCH ŘADŮ, ul. Tábor-
ská a okolí, Praha 4, etapa A“ spočívající ve 
zrušení původních a jejich nahrazení novými 
vodovodními řady v pozemku parc. č. 788/2 
v k. ú. Nusle ve stávající trase;

- vydat společnosti Pražská vodohospodářská 
společnost souhlasné stanovisko se stavbou 
„Rekonstrukce kanalizace, ul. Boleslavova, 
Praha 4, Obnova vodovodního řadu, ul. Bo-
leslavova, Praha 4“ spočívající ve zrušení pů-
vodního a jeho nahrazení novým vodovodním 
řadem v pozemcích parc. č. 3072 a 3073, oba 
v k. ú. Nusle a ve zrušení původního a jeho 
nahrazení novým řadem jednotné kanalizace 
v pozemku parc. č. 3018/6 v k. ú. Nusle;

- vydat hlavnímu městu Praze, zastoupenému 
odborem strategických investic hlavního 
města Prahy, souhlasné stanovisko se stavbou 
cyklostezky Braník–Hodkovičky na pozem-
cích parc. č. 3063/1, 3065, 3072, 3074, 3075, 
3078, 3088 a 3126/16, k. ú. Braník, z titulu 
nájemce dotčených pozemků;

- zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 915/5 
o výměře 277 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 
památkově chráněné území, k. ú. Nusle, za 
minimální nabídkovou cenu 1.842.050 Kč;

- vyslovit spolku Nerudný fest.cz souhlas s po-
řádáním festivalu „Praha Žije Hudbou“ na části 
pozemku parc. č. 2942/2 o výměře  
6 m2 z celkové výměry 636 m2 na dobu určitou 
dvou dnů, a to od 8. 6. do 9. 6. 2018, za účelem 
představit pouliční umění široké veřejnosti 
a zpříjemnit každodenní život všech obyvatel;

JMenOvala
- podle § 166 odst. 2 zákona 

č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve spojení 
s § 94 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000 
Sb. (zákon o hl. městě Praze), vše ve znění 
pozdějších předpisů: Mgr. Markétu Benešo-
vou na vedoucí pracovní místo ředitelky ZŠ, 
Praha 4, Bítovská 1; Mgr. Hanu Holmano-
vou na vedoucí pracovní místo ředitelky 
ZŠ, Praha 4, Křesomyslova 2; Bc. Libuši 
Tomanovou na vedoucí pracovní místo 
ředitelky Mateřské školy, V Zápolí 1249 
a Janu Zátkovou na vedoucí pracovní místo 
ředitelky Spořilovské mateřské školy, Praha 4, 
Jihozápadní 4, všechny s účinností  
od 1. 8. 2018; 

sCHvÁlila
- změnu zápisu v rejstříku škol a školských 

zařízení z důvodu zvýšení kapacity školské-
ho zařízení pro zájmové vzdělávání – školní 
družiny ZŠ, Praha 4, Na Chodovci 54 na 
240 žáků a ZŠ, Praha 4, Nedvědovo náměstí 
140 na 220 žáků dle zákona č. 561/2004 Sb. 
o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
s účinností od 1. 9. 2018. (red)

zeptali jsme se za vás
Několik obyvatel z okolí Znojemské ulice se na 
redakci Tučňáka obrátilo se stížností na situaci 
v areálu bývalé školky ve Znojemské ulici 
a s dotazem, kdy začne ohlášená demolice?
Objekt bývalé mateřské školy Znojemská je ve 
vlastnictví hlavního města a na pražském magis-
trátu již mají zpracovaný projekt na nahrazení 
nevyhovující budovy novou. Prvním krokem 
bude samozřejmě demolice dosavadního ob-
jektu, která by podle aktuálních informací měla 
začít do prázdnin. Do té doby bude pořádek 
v areálu zajištěn častými kontrolami strážníků 
městské policie a především přítomností stráž-
ného se psem. (red)

zprávy z Prahy
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slovo starosty

Petr Štěpánek,
starosta městské části Praha 4

nepřehlédněte

17. června 2018 od 11 hodin  
v parku Na Pankráci

ZÁBAVA PRO PSA I CELOU RODINU

Městská část Praha 4

Srdečně zvou zakladatelka PesFestu LUCIE MICHKOVÁ 
a moderátorka PATRICIE SOLAŘÍKOVÁ 

Můžete se těšit na psí vystoupení a komentované ukázky, speciálního hosta Rudolfa 

Desenského – psychologa psů, agility park, psí poradny, oblíbené psí soutěže, prodej 

chovatelských potřeb a samozřejmě vyhlášení sympaťáka PesFestu 2018. Pro malé 

dvounohé návštěvníky je připraven dětský koutek, trampolína a kreativní dílnička.

Vstup s pejskem na vodítku! Doporučujeme u sebe mít očkovací průkaz, povinně  

v případě zájmu o zapojení pejska do soutěže. Akce se koná za každého počasí. 

Partneři projektu

Více na www.pesfest.eu 
a Facebook: PesFest

Vážení čtenáři, vážení občané,

minulý měsíc jsme se s některými z vás setkali 
na pietních aktech, kterými si v Praze 4 kaž-
doročně připomínáme statečný boj vlastenců 
proti nacistické okupaci i oběti nacistické 
zvůle z posledních květnových dnů roku 1945. 
Chtěl bych zdůraznit, že na členy Zpravodajské 
brigády a další účastníky Pražského povstá-
ní můžeme být právem hrdi. Ve společnosti 
devastované šesti roky nacistické okupace se 
na samém konci války našlo dost statečných 
lidí, kteří byli pro obranu vlasti a záchranu 
vlastních rodin i svých sousedů ochotni položit 
život.
Ano, naše země prožila ve své historii nelehké 
okamžiky, a proto si važme toho, že od konce 
druhé světové války žijeme v míru a déle než 
čtvrtstoletí ve svobodné a demokratické společ-
nosti. Mnohé naše starosti a problémy, spory 
a šarvátky jsou malicherné ve srovnání s tím, 
co museli prožít v nedávné době naši rodiče 
nebo prarodiče.
V letošním roce si připomínáme navíc také 
stoleté výročí od založení Československé 
republiky. Na několika místech v Praze 4 jsme 
společně s dětmi ze základních a mateřských 
škol vysadili stromy, které tuto významnou 
událost připomínají a budu připomínat i v dal-
ších letech a dalším generacím. Symbolicky 
jsme tak navázali na prvorepublikovou tradici 
stromů republiky.
Vážení spoluobčané, přípravy na spuštění 
parkovacích zón u nás v Praze 4 pokračují 

a v tomto vydání Tuňáku si můžete přečíst dal-
ší důležité informace. Najdete v něm i seznam 
ulic, kde zóny začnou od 1. července 2018 
platit. Připomínám, že při rozhodování o roz-
dělení zón na modré, oranžové a fialové jsme 
dali přednost modrým zónám, to znamená, že 
jsme upřednostnili naše obyvatele s trvalým 
bydlištěm a místní živnostníky a podnikatele. 
Pokud v Praze 4 bydlíte, ale nemáte u nás trva-
lé bydliště, je pro vás proto výhodné si trvalý 
pobyt na úřadu co nejdříve vyřídit.
Někteří z vás se ptají, co se to děje v parku Na 
Pankráci. 
Myslím, že většinu návštěvníků parku a oby-
vatele z okolních domů potěší informace, 
že už za pár týdnů najdou vítané osvěžení 
u zajímavých vodních prvků - liniové fontány 
a brouzdaliště. Je to i v rámci hlavního města 
unikátní stavba a jsme rádi, že vám už letos 
v létě zpříjemní pobyt v oblíbeném parku.
V tomto vydání Tučňáku najdete dvě důležitá 
usnesení Rady městské části Praha 4, která 
mají zabránit tomu, aby se z Prahy 4 stalo 
ghetto výškových budov, mezi které slunce 
nezasvítí. 
Odmítli jsme výškovou zástavbu v lokalitě 
Nové Dvory, kde by mohla dvoupatrový objekt 
bývalé zemědělské usedlosti nahradit mnoha-
patrová budova. A hlavnímu městu jsme zaslali 
nesouhlas se zrušením požadavku na proslu-
nění bytů, který má být vyškrtnut z Pražských 
stavebních předpisů. Chceme, aby Praha i naše 
městská část byly příjemným místem pro život, 
a nikoli noclehárnou.

Vážení čtenáři, přeji vám příjemné letní dny. 
Žákům našich základních škol přeji úspěšné 
dokončení tohoto školního roku a všem dětem 
zajímavé zážitky při oslavě Mezinárodního dne 
dětí, možná právě u nás v parku Na Pankráci.
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P
ro někoho potěšení z bezmezné lásky 
a oddanosti, pro jiného vyjící a štěkající 
každodenní pohroma či věčný znečišťova-
tel blízkého okolí. Názory na chov psů ve 

městech se různí podle získaných zkušeností, 
ale alfou a omegou spokojeného soužití lidí 
a psů je kromě dodržování platných zákonů 
a vyhlášek i základní lidská ohleduplnost. 
V našem hlavním městě je registrováno přes 
90 000 psů, z toho v městské části Praha 4 bylo 
k 30. dubnu letošního roku evidováno 6262 psů. 
Další stovky, možná i tisíce zvířat se po městě 
pohybují bez řádné registrace. Jejich majitelé 
tím porušují vyhlášku o povinné registraci psů. 
Pokud však zůstaneme jen u přihlášených zvířat 
v Praze 4, připadá jeden pes přibližně na  
20 obyvatel naší městské části. Vysoká kon-
centrace nevychovaných psů a jejich někteří 
nezodpovědní majitelé jsou častou příčinou 
stresových situací v našich ulicích a parcích.

za agresivitu může majitel?
Každý rok oddělení přestupků MČ Praha 4 řeší 
několik desítek případů souvisejících s pro-

blémovým chováním psů. Od rušení nočního 
klidu štěkotem přes pokousání psa psem až po 
případy, kdy pes napadne člověka, což jsou již 
přestupky proti občanskému soužití. Oporu 
najde poškozený v § 127 občanského zákoníku, 
který jasně říká, že „vlastník psa je za psa plně 
odpovědný a je povinen zdržet se všeho, čím by 
pes nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval 
jiného nebo čím by ohrožoval výkon jeho práv, 
a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na 
zdraví, majetku, přírodě a životnímu prostředí.“ 
Následky pokousání bývají bohužel vážné a ma-
jiteli psa, respektive tomu, kdo má psa v té chvíli 
na starosti, hrozí pokuta až do výše 20 000 Kč 
plus případné další soudní tahanice. „Každý 
majitel psa by si měl uvědomit, že chování 
svého psa dokáže výrazně ovlivnit výchovou 
a výcvikem. Pokud má pes, ať už díky plemenné 
příslušnosti, nebo individuálním povahovým 
rysům vlastnost, kterou majitel svou výchovou 
nezvládne, je jeho povinností zajistit psa tak, 
aby neobtěžoval nebo nebyl nebezpečný svému 
okolí,“ uvádí Zuzana Coufalová z Nadace na 
ochranu zvířat.

a zase ty množírny…
Mnoho milovníků psů trápí nejen některá agre-
sivní zvířata a bezohlední majitelé, se kterými 
se setkávají na svých procházkách. Z poslední 
doby jsou mediálně známy případy tzv. množí-

Soužití lidí a psů – radosti i strasti

Dobře vycvičený a poslušný pes je milým lidským společníkem.

KOntaKtY: 
Psí útulek v Troji, V Zámcích 56, Praha 8 – Troja 
(t. 222025917, 222025916), www.upozpraha.cz 
Odchytová služba Lary pro Prahu a střední 
Čechy: tel. 605 189 844, odchyt psů za úplatu, 
v provozu 24 hodin denně, e-mail: odchyt.
lary@seznam.cz,
Azyl pro opuštěná zvířata, pí Jaroslava Kladi-
vová, U Soutoku 10, tel.: 603 932 930, záchytná 
stanice určená pouze pro malá plemena psů.
Pražský spolek ochránců zvířat 
U Obalovny, areál Dolních kasáren č. 948,  
250 67 Klecany; tel. 728 193 712 , e-mail: 
psoz@seznam.cz, odchyt psů za úplatu
Nadace na ochranu zvířat 
Pujmanové 1219/8 140 00 Praha 4. Tel.:  
222 135 460, e-mail: nadace@ochranazvirat.cz; 
legislativní, osvětová a vzdělávací činnost
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V médiích a na sociálních sítích se nyní velice 
často diskutuje o psích množírnách a otřes-
ných podmínkách, ve kterých zvířata žijí. 
Domníváte se, že jsou tresty pro tyto odhalené 
„chovatele“ dostatečně přísné?
Množení psů za účelem finančního zisku bylo 
prováděno již za totalitního režimu. V té době se 
tím žádná z pověřených institucí příliš nezaobíra-
la. A bohužel, naše zákony jsou stále ještě příliš 
laxní k bezcitnému chování k živým tvorům. 

Rozhodně jsem pro úměrně vysoké tresty za 
týrání zvířat. Takoví tyrani jsou schopni se proje-
vovat stejným způsobem i v lidské společnosti.

Jaký je váš názor na chov velkých plemen ve 
městech? Není to také trápení zvířat, zvláště 
když celý den čekají na návrat někoho z rodi-
ny, aby se konečně dostala ven?
Pokud je chovatelova láska k velkému plemeni 
velká, doporučila bych, aby se majitel přestěho-
val na venkov, nebo se takového plemene raději 
vzdal. Velký pes se ve vnitřní Praze nemůže ani 
proběhnout a žije na krátkém vodítku. Svým 
založením je vyšlechtěn k pracovní činnosti, ke 
které má i svoji hmotnost. Největším nerozu-
mem je vybírat plemeno psů podle obrázku 
nebo podle hrdinů z filmů s argumentem - ten 
se mně líbí, toho si pořídím.

Jaké bývají největší lidské prohřešky ve 
výchově psa?
Pes se musí chovat tak, aby neobtěžoval okolí, 
přišel na zavolání a bezdůvodně neštěkal. 

Velkých chyb se dopouštějí majitelé tím, že 
vychovávají psa jako dítě. Zásada je „nepolidš-
ťovat“ zvířata, ale také netrestat psa za to, čemu 
on nerozumí. Důležitější je pochvala za dobře 
provedený povel a odměna v podobě pamlsku. 
Bití není vůbec potřeba, stačí pokárat. Už v hla-
se pes pozná, že provedl něco špatně a že za to 
odměnu nedostane.

Vlastníte chovatelskou stanici a působíte 
i jako rozhodčí na psích výstavách. Čistě 
z vašeho pohledu – jaké psí plemeno byste 
doporučila, aby nám dělalo doma společnost?
Působím jako mezinárodní rozhodčí exteriéru 
psů již 47 let. Zabývám se psy ušlechtilými, což 
neznamená, že bych zatracovala psí křížence. 
Čistokrevná plemena jsou mezinárodně rozdě-
lena na 10 skupin - služební, pracovní, teriéři, 
jezevčíci, špicové, honiči, ohaři, španělé, spo-
lečenští a chrti. Pokud se majitel nechce nebo 
nemá možnost zabývat se tím, k čemu je pes 
šlechtěn, jsou ideálním plemenem a příjemným 
společníkem rozhodně plemena společenská. 

4 otázky pro Bělu sochorovou, 
michelskou patriotku a majitelku chovatelské stanice

Soužití lidí a psů – radosti i strasti
ren psů, ve kterých bezcitní lidé v honbě za co 
nejvyššími zisky nechávají psy, feny a jejich 
štěňata živořit v otřesných podmínkách. To, 
že má člověk větší kapacitu myšlení než zvíře, 
ještě neznamená, že psi cítí menší utrpení 
a bolest než člověk. Po odhalení množírny totiž 
mnozí z nich musí být vzhledem ke svému 
špatnému zdravotnímu a především psychické-
mu stavu svěřeni do rukou zkušených kynolo-
gů, bohužel některá zvířata už jsou postižena 
natolik, že jejich adopce běžnými majiteli není 
možná. „Naše zákony na ochranu zvířat nejsou 
perfektní, vždy je co zlepšovat. Nicméně 
novelizovaný veterinární zákon z listopadu 
2017 je jedním z prvních kroků v boji proti 
množírnám. Dalším velice důležitým krokem 
je vytvoření centrální evidence psů a povin-
nost čipování a následná registrace psa do 
této evidence ještě před odchodem k novému 
majiteli,“ podotýká Eliška Coufalová z Nadace 
na ochranu zvířat. 

náklady na úklid  
jdou do milionů

Častý jablkem sváru mezi „pejskaři“ a „ne-
pejskaři“ je věčné téma úklidu psích exkre-
mentů. Zde je situace naprosto jasná – jestliže 
po svém psu výkaly neuklidíte, dopustil(a) jste 
se přestupku. Pokud se přestupek nepodaří 
na místě strážníkovi vyřešit domluvou nebo 
blokovou pokutou, spor přechází do přestupko-
vého nebo příkazního řízení oddělení přestupků 
v Odboru kanceláře tajemníka ÚMČ Praha 4. 

Za neuklizený exkrement může být držiteli psa 
na místě uložena bloková pokuta až 1000 Kč, 
v přestupkovém řízení však může být finanční 
postih mnohonásobně navýšen (až do 20 000 Kč). 
I když MČ Praha 4 na místním poplatku ze psů 
průměrně ročně vybere 4 miliony Kč (z toho 
se ovšem 25 % odvádí do rozpočtu Magistrátu 
hl. m. Prahy), zdaleka to nestačí na úklid po 
psech. Náklady na odstranění psích exkremen-
tů dosahují každoročně výše téměř 5 milionů 

korun. A k tomu je nutné ještě započíst další 
výdaje, například na instalaci nových košů na 
psí exkrementy a doplňování sběrných sáčků. 
Nadbytečné náklady na úklid exkrementů 
vzniklé vinou nezodpovědných majitelů, kteří 
po svých psech neuklízí, pak jdou z rozpočtu 
městské části Praha 4, místo toho, aby byly tyto 
prostředky použity například na opravu poni-
čených chodníků či výstavbu nového dětského 
hřiště. (md, red)

Orientační časy PesFestu
11:00 Otevření parku PesFest
12:00 Oficiální zahájení 6. ročníku PesFest 
12:05 Nadace na ochranu zvířat 
12:15 Ukázka pátrání po ztracené osobě 
12:40 Soutěž v chytání piškotů
13:05 Přednáška | Rudolf Desenský - psycholog 
13:20 Poděkování partnerům a podporovate-
lům akce 
13:40 Představení charitativních organizací a útulků 
13:45 Agility park | neoficiální soutěž v disci-
plíně Tuneliáda (kat. XS, S, M, L)
14:25 Ukázky policejních psovodů | zadržení 
nebezpečného pachatele, poslušnost
14:40 Helppes - Centrum výcviku psů pro 
postižené o.s.
15:00 Soutěž v aportování buřtu
15:20 Přednáška | Rudolf Desenský - psycholog psů
15:40 Modní psí přehlídka značky Hurtta collection
16:00 Český dog racing klub z.s. - Cross peo-
ple dog racing
16:20 Vyhlášení sympaťáka PesFestu 2018
16:30 Soutěž o nejšikovnějšího pejska | dej 
pac, lehni, koulej se
17:00 Oficiální ukončení PesFest 2018

PesFest vstupuje  
do 6. ročníku
V parku Na Pankráci se 17. června uskuteční již 
6. ročník oblíbené akce PesFest, který bude opět 
velmi nabitý. Cílem této akce je nejen nabídnout 
zábavný program majitelům a milovníkům psů 
všech tvarů a velikostí, ale také pomoci týraným 
a odloženým psům v útulcích. „Návštěvníci se 
mohou těšit na soutěže a zajímavé přednášky 
a ukázky psích dovedností ale také na význam-
ného hosta letošního PesFestu Rudolfa Desen-
ského. Opět budeme volit psího sympáťáka 
a opět společně pomůžeme pejskům, kteří své 
rodiny ještě nemají. Děkuji všem lidem za jejich 
materiální i finanční pomoc, bez které by mnohé 
útulky nemohly existovat,“ říká Lucie Michková 
(ODS), zastupitelka MČ Praha 4 a zakladatelka 
PesFestu. Hlavním partnerem PesFestu je Nadace 
na ochranu zvířat a vstup je zdarma. (red)

tOP 10 psích jmen v Praze
1. Ben, 2. Bety, 3. Bára, 4. Max, 5. Sára, 6. 
Nely, 7. Filip, 8. Rony, 9. Peggy, 10. Deny
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Zprávy z Prahy 4

Krátce
Polský den otevře zahradu
Polský institut v Praze a polské velvyslanectví, 
včetně Polské školy v Praze 4, srdečně zvou na 
Polský den, který se bude konat v sobotu  
16. června od 13.00 do 21.00 hodin v zahradě 
velvyslanectví (Valdštejnská 8, Praha 1). Akce 
bude probíhat v překrásném prostředí Fürsten-
berské zahrady, jež bude díky tomu mimořádně 
otevřena pro veřejnost. Polský den je koncipo-
ván jako piknik s odpočinkovým programem 
pro celou rodinu. Můžete se těšit na prezentaci 
polských regionů, speciální program pro děti, 
hudební vystoupení a na dobré jídlo i pití. Akce 
je pořádána se záštitou Petra Štěpánka (Trojkoa-
lice/Zelení), starosty MČ Praha 4. (red)

Dejte hlas nejlepším nápadům
Žáci z patnácti základních škol v Praze 4 zapo-
jených do projektu Lepší místo ve škole zaslali 
425 nápadů na zlepšení svých škol. Z každé ško-
ly prošly do semifinále tři návrhy, z nichž děti, 
vedení školy a zástupci organizátorů z Lepšího 
místa vybrali ten nejlepší nápad, který bude za 
každou školu soutěžit ve finále. Hlasy pro své 
návrhy bude moci každá škola získat i během 
veřejného hlasování, které probíhá od 28. 5. do 
8. 6. na portálu lepsimisto.cz. Podpořte i vy ty 
nejlepší nápady svým hlasem. (red)

ZŠ Filosofská má nový učební altán

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Filo-
sofská má od konce dubna nový výukový altán. 
Děti tak získaly novou venkovní třídu, ve které 
se jim bude příjemně učit především v teplých 
jarních a letních dnech. (red)

Snídaně opět pomáhala 
dětem z dětských domovů
Ve vstupních prostorách úřadu městské části 
Praha 4 se konala tradiční charitativní snídaně 
pro děti, kterou pořádala obecně prospěšná 
společnost DEJME DĚTEM ŠANCI pod záštitou 
Ivy Kotvové (Trojkoalice/Zelení), místostarostky 
MČ Praha 4. V nabídce byly výborná káva, slaná 
i sladká snídaně, prázdninový kalendář a další 
dárkové předměty, jejichž nákup pomáhá dětem 
z dětských domovů. Tato akce je podpořila 
ziskem přes sedm tisíc korun. DEJME DĚTEM 
ŠANCI o.p.s. pomáhá dětem a mladým lidem 
z dětských domovů na jejich cestě k samostat-
nosti. Usnadňuje jim úspěšné začlenění do 
společnosti po opuštění dětského domova. (red)

Co potřebujete vědět 
o parkovacích zónách

Z
óny placeného stání budou na území 
městské části Praha 4 spuštěny 1. července, 
výdej parkovacích oprávnění bude zahájen 
4. června v těchto výdejnách: CZECHpoint 

v budově Úřadu městské části Praha 4 na adrese 
Antala Staška 2059/80b, Informační centrum 
městské části Praha 4 na nám. Hrdinů 1634/3 
a Detašované pracoviště Úřadu městské části 
Praha 4 na adrese Jílovská 1148/14.
Dne 18. června bude dále otevřena velká regis-
trační místnost o dvaceti přepážkách v budově 
historické radnice Prahy 4 na adrese Táborská 
500/30. Aktualizované informace o výdejnách 
parkovacích oprávnění budou k dispozici na 
www.praha4.cz. Upozorňujeme, že platby 

v hotovosti budou přijímány pouze v budovách 
Úřadu MČ Praha 4, tj. Antala Staška a Tábor-
ská. Parkovací oprávnění pro elektromobily 
a vozidla s hybridním pohonem vydává pouze 
výdejna Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 
35/29, Praha 1.
Zároveň se připravuje formulář „Potvrzení 
o příjmu ze závislé činnosti dle zákona o daních 
z příjmu“, který je nutné doložit v případě, 
že žadatel o parkovací oprávnění disponuje 
služebním vozidlem, které mu zaměstnavatel 
jako zaměstnanci svěřil do soukromého užívání. 
Formulář bude k dispozici ke stažení na 
www.praha4.cz. Více informací najdete také 
na www.parkujvklidu.cz. (red)

Modré čáry jsou již namalovány a 1. července vstoupí v platnost.

Ve kterých ulicích budou zóny?
5. května, Adamovská, Antala Staška, Baarova, Bartákova, Bartoškova, Bělehradská, Bítovská, Blažíčkova, 
Bohuslava ze Švamberka, Boleslavova, Božetěchova, Brabcova, Břidličná, Budějovická, Bystřická, Čapkova, 
Čerčanská, Čestmírova, Čiklova, Ctiradova, Dačického, Děkanská, Děkanská vinice I a II, Dolní, Doudlebská, 
Doudova, Družnosti, Družstevní, Družstevní ochoz, Dudínská, Fillova, Halasova, Hanusova, Herálecká I, 
Hodonínská, Hoffmannova, Horáčkova, Horní, Hornokrčská, Hradeckých, Humpolecká, Hvězdova, Jankovská, 
Jaurisova, Jemnická, Ješetická, Jihlavská, Jivenská, K Habrovce, K Ochozu, K Podjezdu, K Sídlišti, Kačerovská, 
Kapitulská, Kaplická, Ke Krčské stráni, Kischova, Kloboučnická, Kotorská, Krchlebská, Krčská, Kremličkova, 
Křesomyslova, Krumlovská, Kvestorská, Květnových bojů, Kykalova, Levá, Lomnického, Lopatecká, Loun-
ských, Magistrů, Marie Cibulkové, Maroldova, Matěchova, Mečislavova, Mendíků, Michelská, Mikuláše z Husi, 
Milevská, Mojmírova, Na Bitevní pláni, Na Bučance, Na Dolinách, Na Fidlovačce, Na Hřebenech I a II, Na 
Jezerce, Na Kačerově, Na Klaudiánce, Na Klikovce, Na Kolejním statku, Na Krčské stráni, Na Křivině, Na Květnici, 
Na Lepším, Na Lysině, Na Nivách, Na Ostrůvku, Na Pankráci, Na Podkovce, Na Strži, Na Sypčině, Na Topolce, 
Na Úspěchu, Na Vápenném, Na Veselí, Na Vítězné pláni, Na Výsledku I a II, Na Záhonech, Na Zámecké, Na 
Zlatnici, Nad Cementárnou, Nad Jezerkou, Nad Nuslemi, Nad Ostrovem, Nad Pískovnou, Nad Sokolovnou, Nad 
Spádem, Nad Studánkou, nám Bří. Synků, nám gen. Kutlvašra, nám. Hrdinů, Nedvědovo nám., Neveklovská, 
Nuselská, Obětí 6. května, Ohradní, Olbrachtova, Otakarova, Pacovská, Pankrácké nám., Pecharova, Pelhřimov-
ská, Petra Rezka, Plamínkové, Počátecká, Pod Dálnicí, Pod Děkankou, Pod Klaudiánkou, Pod Lázní, Pod Prame-
nem, Pod Rovinou, Pod Sokolovnou, Pod Stárkou, Pod Terebkou, Pod Vilami, Pod Vršovickou vodárnou I a III, 
Pod Vyšehradem, Podle Kačerova, Podolská, Podolské nábřež., Podolské schody, Poláčkova, Pravá, Přímětická, 
Procházkova, Pujmanové, Rabasova, Rodvinovská, Rostislavova, Rovnoběžná, Rozárčina, Sdružení, Sedlčan-
ská, Senožatská, Ševce Matouše, Sevřená, Sezimova, Sinkulova, Soudní, Spolupráce, Stallichova, Štětkova, 
Strmilovská, Svatoslavova, Svážná, Táborská, Tilschové, Třeboňská, Týmlova, U Čtyř domů, U Děkanky, U Druž-
stev, U Družstev Ideál, U Družstva Repo, U Družstva Život, U gymnázia, U Habrovky, U Jedličkova ústavu, 
U Jezerky, U Krčské vodárny, U Křížku, U Kublova, U Libušiných lázní, U Michelského mlýna, U Nových domů 
I – III, U Pernštejnských, U Podolského hřbitova, U Podolského sanatoria, U Slovanské pojišťovny, U Strže, 
U Svépomoci, U Vápenné skály, V Horkách, V Luhu, V Občanském domově, V Podluží, V Rovinách, V Zálomu, 
Vápencová, Ve Svahu, Viktorinova, Vladimírova, Vlastislavova, Vodárenská, Vokáčova, Voráčovská, Vršovická, 
Výchozí, Vyskočilova, Vyšší, Za Zelenou liškou, Zachova, Žateckých, Závišova, Zdařilá, Zdaru a Znojemská. (red)
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O
byvatelům z okolí parku Na Pankráci urči-
tě neuniklo, že se z jeho části, rozkládající 
se nejblíže pankráckým mrakodrapům, 
stalo malé staveniště. Začala zde slíbená 

výstavba liniové fontány a brouzdaliště. Oba vodní 
prvky včetně parkových úprav a nového přechodu 
do ulice Pujmanové buduje na základě smlouvy 
s MČ Praha 4 společnost Skanska, která nedaleko 
staví administrativní budovu.
„Tuto dohodu je třeba chápat jako projev zájmu 
podnikatelského subjektu podílet se ve spoluprá-
ci s Prahou 4 na rozvoji lokality Pankrác,“ uvedla 

radní pro územní rozvoj a výstavbu Alžběta 
Rejchrtová (Trojkoalice/Zelení). „Skanska staví 
na území naší městské části jak administrativní 
objekty, tak obytné domy a toto je příklad, jak by 
developeři měli přistupovat ke svému podnikání. 
Neměli by naše území pouze využít, ale také 
přispět k jeho udržitelnému rozvoji, především 
zlepšením místní infrastruktury, občanské vyba-
venosti a životní úrovně našich obyvatel,“ dodala.
Liniová fontána bude mít délku zhruba 65 metrů 
a šířku 4 metry. Z jejích vodních trysek, které 
budou řídit fotobuňky a reagovat na pohyb, 

vystříkne voda do výšky dvou metrů. Brouzda-
liště bude mít průměr osm metrů a hloubku 0,2 
metry. Oba vodní prvky jsou zasazeny do plochy 
parku nepravidelného tvaru s rozměry 24 x 27 
metrů a plocha bude s ulicí Pujmanové propojena 
dvěma chodníky. Fontána bude umístěna mezi 
chodníky a brouzdaliště na začátku této plochy, 
hotovy by měly být o prázdninách. Nově navrho-
vané chodníky budou propojeny s dosavadními 
a jejich povrch bude z kamenné mozaiky nebo 
asfaltu. Park podél ulice bude doplněn o 15 až 20 
vzrostlých stromů a keřový porost. (red)

Zprávy z Prahy 4

V pankráckém parku se staví vodní prvky

K zápisu do škol přišlo letos přes 1 800 dětí. víc než loni.
Jarní zápisy na základních školách mají své 
výsledky, do prvních tříd by podle nich v září 
v Praze 4 mělo nastoupit na 1 339 prvňáčků. 
Učitelky u zápisu ověřovaly například, jestli je 
dítě schopné rozeznat geometrické tvary nebo 
rozložit slovo na slabiky. Drtivá většina rodičů 
dětí k přezkoušení do škol přivedla, přestože 
osobní účast dítěte nutná není, stačí rodný list.
Praha 4 je zřizovatelem 20 základních škol, 
do nichž se pro školní rok 2018/2019 zapsalo 
nově celkem 1 822 dětí. Na více než jedné škole 
zkoušely štěstí necelé tři stovky z nich, padesát 
děti bylo z jiné městské části. Podle odhadů mi-
nisterstva školství letos do prvních tříd nastoupí 
meziročně zhruba o tři a půl tisíce dětí méně. 
Takový trend v Praze 4 naštěstí nesdílíme, u nás 
je předpokládaný počet letošních prvňáčků 
nakonec o 144 žáků vyšší než loni. 
„O odklad žádali během letošních zápisů rodiče 
zhruba dvou stovek dětí. Přestože zápis není 
žádnou povinnou přijímací zkouškou, jsem 
rád, že rodiče své děti k zapsání fyzicky přece 
jen vodí," uvedl Jaroslav Míth (ODS), radní pro 
oblast školství a mládeže. Rodiny berou zápis 
jako důležitý den, společně si jej užívají a třeba 

ho i zakončí v cukrárně. „Jsem rád, že základní 
škola Táborská, kde jsem v lavicích prožil 
sametovou revoluci, je dál plná dětí, takže má 

budoucnost zatím zajištěnou,“ komentuje zá-
pisy také Petr Horálek (ČSSD), zastupitel a člen 
zdejší školské rady.

nárůst počtu školáků
Ve školním roce 2018/2019 počet žáků základ-
ních škol v Praze 4 s největší pravděpodobností 
naroste. Nárůst však bude pozvolný. V rámci 
jedné školy lze hovořit o desítkách, respektive 
zhruba 20 žácích na jednu školu. Předpokládá se, 
že v následujícím školním roce se v našich ško-
lách bude učit přes 10 200 dětí, což je o zhruba 
čtyři stovky více než v tomto školním roce. Čísla 
se ale samozřejmě mohou v září ještě lišit.
„Za městskou část mohu slíbit, že i nadále se 
budeme snažit vylepšovat prostředí školských 
zařízení, opravovat budovy, měnit vybavení 
a modernizovat zařízení, přispívat na pomůcky, 
podporovat výuku jazyků i alternativní způsoby 
výuky,“ řekl dále radní Míth a dodal: „Budeme 
se věnovat nadaným žákům, podporovat peda-
gogy v sebevzdělávání i v úsilí zaměřeném proti 
šikaně a naopak podněcující v dětech zájem 
o věci veřejné. Zkrátka naše snaha vylepšovat 
oblast školství nepoleví.“ (red)

I v ZŠ Táborská letos uvítají několik desítek 
prvňáčků.
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, úvodem mého ná-
zoru bych si dovolil vám všem a všem milým lidem 
z Prahy 4 popřát nádherné prázdniny a pohodu 
a radost nejen u vody!
Nebývá zvykem v názoru psát mimo komunální 
záležitosti, mimo záležitosti Prahy 4. Omlouvám se 
vám, ale tentokrát to poruším.
Píši ve dnech, kdy si připomínáme oběti i hrdiny 
druhé světové války a uctíváme památku předků, 
kteří za svobodu budoucích generací položili 
životy. Mimo tyto oslavy jsem byl opět účastníkem 
jiné piety, piety v Motole na místě, kde byly za 
minulého režimu tajně ukládány ostatky obětí 

komunismu. Ostatky, které režim ani nevydal jejich blízkým a zbavoval se 
jich potají a anonymně, jakoby chtěl zapřít jejich existenci i své zločiny.
Letošní rok je plný kulatých výročí, dvě z těchto výročí se silně váží k pa-
mátce politických vězňů. Rok čtyřicátý osmý, kdy demokracie, tak těžce 
vykoupená oběťmi a hrdinstvím ve druhé světové válce, byla na dlouho 
umlčena komunistickým pučem a společnost byla prudce rozervána ko-
munisty vzývanou třídní nenávistí. A také rok šedesátý osmý, kdy i mnozí 
idealisté, po udušení naděje na alespoň částečný návrat demokracie pod 
pásy sovětských a „spojeneckých“ tanků, pochopili zrůdnost a nesmysl-
nost komunistického režimu.

Mučení a vraždy nelze ospravedlnit
Totalitní moc si přivlastňuje nejenom veřejný prostor, ale neustále 
porušuje právo na soukromí. Činila tak moc fašistická, činila tak moc ko-
munistická, činí tak moc dnes v řadě zemí světa, největší Čínou počínaje 
přes zfanatizované islámské státy, některé absurdní autokratické režimy 

v Africe až po severní Koreu a například malinkatý Bhútán. Neobstojí 
fráze o dobrých úmyslech, o vybudování spravedlivějšího světa nebo 
dokonce ráje na zemi. Nikdo nemůže ospravedlnit mučení, šikanování 
v místě bydliště, v práci i ve škole, nikdo nemůže ospravedlnit oběti vražd 
lidských bytostí, tím méně konané ve jménu režimu. 

Poctivou prací není udávání
Dnes a denně mne štve, když čtu v novinách a poslouchám v médiích, jak 
bezostyšně estébáci, bachaři a komunistické nomenklaturní či milicionář-
ské kádry ujišťují, jak jenom poctivě pracovali pro společnost a nedělali 
nic zlého.
Štve mne podlézání komunistické straně, která se nedokázala distancovat 
od totalitní minulosti, a zajišťování si její podpory pro vládu. Shánění 
podpory jen proto, že chci řídit stát jako firmu.
Poctivou práci si nepředstavuji jako udávání, špiclování, vylučování, kon-
fiskace, mučení, týrání a v neposlední řadě vraždy. Nemohu proto souhla-
sit s očišťováním estébáků, bachařů a nomenklaturních komunistických 
kádrů a s jejich podílem na vládě. Nic na tom nemění fakt, že znám řadu 
velice slušných poctivých rozumných komunistů.
Okupační fašistická i polookupační komunistická totalitní minulost 
nechť jsou nám všem i skoro dvacet devět let od návratu demokracie 
mementem. 
Proto bych v tomto zamyšlení chtěl s hlubokou úctou poděkovat všem 
vězňům svědomí, všem bojovníkům za naši svobodu i jejich blízkým. 
DĚKUJI!

Zdeněk Kovářík (ODS), místostarosta MČ Praha 4

Zdeněk Kovářík

Zamyšlení o pár úrovní jinde

Debata nad touto otázkou již několik měsíců 
zaměstnává české poslance i senátory. Podle 
současné legislativy patří dvouleté děti do 
školek, které musí „dvouleťákům“ garantovat 
místo od září roku 2020. V současnosti se však 
v Poslanecké sněmovně projednává návrh no-
vely, která tuto povinnost bez náhrady ruší. Její 
zastánci argumentují tím, že dvouleté děti mají 
být doma s matkami. Jako v mnohých jiných 
tématech tak i zde jdeme „ode zdi ke zdi“. Celá 
situace mne nutí položit si otázku: „Musí tomu 
tak vždy být…?“

Praha 4 má řešení
Realita naší městské části jasně ukazuje, že řešení existují, jen je třeba 
je vidět a použít. Máme dostatečnou kapacitu mateřských škol pro 
tříleté děti. V případě, že by zůstal v platnosti současný zákon, tak jistě 
budeme připraveni nabídnout místa ve školkách i pro děti dvouleté. 
Nemyslím si však, že jde o řešení správné. Pro mladší děti máme k dis-
pozici 140 míst v dětských skupinách, které jsou právě pro tuto věkovou 
kategorii určeny. Tato místa jsou ovšem mnohem starší než samotné 
dětské skupiny, které našly oporu v zákoně až v roce 2014. Do té doby 
se jednalo o jesle, jejichž kapacita byla po mnoho let bezkonkurenčně 
nejvyšší v celé republice.
A proč jsem přesvědčen o tom, že dětské skupiny jsou vhodnější pro 
dvouleté děti než školky? Jde především o počet personálu. Zatímco ve 
školkách jsou na 28 dětí pouze dvě učitelky, které navíc u dětí mohou být 
jen šest hodin denně, v dětských skupinách máme na 20 dětí tři vycho-
vatelky a jednu asistentku. Zároveň je obvyklé, že děti v našich dětských 
skupinách tráví kratší dobu než v mateřských školách. Není problém, aby 

se rodiče dvouletých dětí vraceli alespoň částečně do práce, ale jejich dětí 
potřebují více pozornosti. 
Poptávka po místech je rok od roku vyšší, a pokud bychom chtěli sku-
tečně uspokojit všechny, potřebovali bychom dobudovat další kapacitu. 
Tomu ovšem brání dva faktory. Jedním je právě nejistota ohledně podoby 
školského zákona, druhým potom nejasná budoucnost financování dět-
ských skupin. Stát ze svého rozpočtu provoz nedotuje, provoz dětských 
skupin je tak postaven na dotacích z Evropského sociálního fondu. Podaři-
lo se mi získat z těchto fondů desítky milionů korun, a máme tak vyřešen 
provoz až do roku 2020. Bez jistoty, co bude poté, se však do žádných 
velkých investic pouštět nemůžeme.

Problémy se musí řešit postupně
Protože mi situace kolem budoucnosti dětských skupin není lhostejná, 
spojil jsem síly s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a společně 
se snažíme prosazovat rozumné řešení této situace. V květnu jsme proto 
společně v Praze 4 uspořádali konferenci s názvem „Dětské skupiny včera, 
dnes a především zítra“. Té se kromě více než stovky zástupců odborné 
veřejnosti zúčastnili i zástupci ministerstva a Poslanecké sněmovny. 
Padlo zde mnoho podnětných návrhů a utvrdilo mne to v přesvědčení, že 
musíme, nejen kvůli rodičům z Prahy 4, vytrvat v úsilí o dosažení jasného 
řešení, které nevydrží jen do nejbližších voleb, ale na dostatečně dlouhou 
dobu, abychom mohli kapacity našich zařízení plánovat dlouhodobě 
dopředu.
Kromě výše zmíněného máme tým kvalifikovaných chův a můžeme tak 
rodičům nabídnout krátkodobé domácí hlídání. Problematika domácího 
hlídání není v naší legislativě řešena v podstatě vůbec a poskytování této 
služby tak obnáší řadu problémů. I to bude třeba časem vyřešit, ale jedno 
po druhém…

Jan Schneider (Klub Čtyřka), zastupitel MČ Praha 4

Jan Schneider

Kam s dvouletými dětmi?
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V Branickém divadle se koná technoparty a běžně 
se tu ruší představení. Budova Sigmy na Spořilově 
marně čeká na svoje využití. Kulturní centrum 
Novodvorská funguje výrazně pod svoje možnosti 
a v jeho sousedství nadále straší rozestavěné cent-
rum Kosmos. Tak vypadá kulturní bilance současné 
koalice v Praze 4 po více než třech letech vládnutí.
Dala jsem si práci a prošla všechny zápisy z jedná-
ní zastupitelstva od března 2015. Sociální demo-
kraté interpelovali radu ve věci neuspokojivé  
situace v Branickém divadle celkem desetkrát. 
Jednou to byl i navržený bod mimořádného 

zastupitelstva (u kterého koalice znemožnila projednání neschválením 
programu). Toto téma se neobjevovalo náhodou.

utajené výběrové řízení a neplacení honorářů
Nejdříve koalici trvalo jeden rok, než vůbec dokázala Branické divadlo 
pronajmout. Budova byla připravená k provozu v září 2015, přesto se 
první představení konalo až v listopadu 2016. Pronájem divadla probíhal 
dokonce natřikrát. Při prvním pokusu výběrová komise zamítla všechny 
uchazeče. Při druhém pokusu kulturní komise – poradní orgán rady – 
doporučila dva zájemce. Rada si nejdříve vybrala a pak za pár minut své 
rozhodnutí zase zrušila. (Muselo to být bouřlivé zasedání.) Třetí pokus 
probíhal už za zavřenými dveřmi, tedy bez kulturní komise a bez účasti 
veřejnosti. Výběrová komise měla tajné složení (skládala se z politiků 
koaličních stran a hnutí) a doporučila v létě 2016, v době dovolených, 
společnost BCD CZ. 
Už na začátku roku 2017 se ukázalo, že tato společnost dluží městské části 
několik desítek tisíc za pronájem Dominikánského dvora, kde provozovala 
tzv. letní scénu. Ale to ještě nic nebylo. Pak začali chodit na zastupitelstvo 

zástupci herců a agentur a obviňovali vedení divadla z nezaplacených hono-
rářů a autorských poplatků. Loni v listopadu dokonce sama rada schválila 
materiál, kde konstatuje, že v divadle se konají jen asi čtyři představení 
měsíčně, přičemž na většinu z nich nemá vedení divadla autorská práva. 
(Mimochodem, tato zpráva je tajná, nebyla zveřejněna na webu radnice. 
Vzpomínáte si na volební heslo Trojkoalice „Vidět starostovi pod ruku“?) 
V pátek 4. května se v Branickém divadle ke zděšení místních obyvatel do-
konce konala technoparty, která působila nadměrný hluk do ranních hodin. 

Místo rozvoje jen drobečky
Situace v Kulturním centru Novodvorská je sice klidnější, ale rozhodně 
ne uspokojivá. Prostory tohoto zařízení často zejí prázdnotou. Naštěstí 
se tu aspoň pravidelně konají zájmové kroužky a zejména o víkendech 
větší akce. Webové stránky centra ale nefungují, jako poslední akce se tu 
propaguje debata o migraci z prosince 2017. O programu se dočtete prak-
ticky jen v Tučňáku. Z hlediska kapacity má KCN rozhodně navíc. Jsem 
ráda, že tu aspoň zůstalo divadlo Zvoneček, kterému velice fandím. Ale 
co se stane, až radnice začne řešit velkou stavbu Kosmosu v sousedním 
objektu? Neuteče nám toto divadlo, jak už hrozilo dřív?
Nejhorší situace ale panuje ve kdysi oblíbeném zařízení Sigma na sídlišti 
Spořilov. Tam se totiž nepodařilo udržet, respektive najít nového nájemce. 
Vedení radnice navíc nebylo schopno technicky zajistit oddělení elektrické 
sítě informačního centra od zbytku objektu, což ještě víc znesnadňuje pro-
nájem. Když to tak shrnu, tak v oblasti kultury v Praze 4 fungují především 
Fidlovačka, Divadlo Na Jezerce a Dobeška. Jenže ty byly v dobrém stavu 
už v minulosti, za minulých starostů a koalic. Navíc Fidlovačka se rozvíjí 
hlavně díky soukromému kapitálu. Suma sumárum, dávám koalici na červ-
novém vysvědčení za kulturu – když přimhouřím oko – čtyři minus. Pokud 
si občané přejí změnu, mají možnost to ovlivnit v komunálních volbách.

Dominika Krejčová (ČSSD), zastupitelka MČ Praha 4

Dominika Krejčová

Na kulturní politiku radnice je smutný pohled

Pražští zastupitelé letos 15. května rozhodli, že 
vzdají hold nejslavnějšímu českému režisérovi Mi-
loši Formanovi a pojmenují po něm malé náměstí 
za hotelem Intercontinental. Nežili bychom ale 
v Česku, kdyby i toto pěkné gesto v člověku neza-
nechalo hořkou pachuť. Vzápětí poté (17. 5.) totiž 
neschválili podání připomínky k návrhu metropo-
litního plánu, která by zajistila, že tato piazzetta 
zůstane i v budoucnu nezastavitelnou. Spor o výše 
zmíněné náměstíčko se zdá být jednotlivostí, 
přesto zvažme, co celá kauza naznačuje.
Vývoj ve II. polovině 20. století byl určován do znač-
né míry ekonomickými zájmy, přičemž se z normál-

ního města postupně stala skutečná sídelní aglomerace. Už z tohoto termínu 
se ježí vlasy na hlavě, jakož i z tempa „nafukování“ města. Jen skuteční pa-
mětníci znají Radotín nebo třeba Slivenec jako samostatné městečko či obec. 
Přesun venkovského obyvatelstva do měst provází nejen územní rozšiřování, 
ale i zahušťování městské zástavby. Každý „volný“ prostor je nekonečným 
ekonomickým lákadlem pro developery a různé jiné zainteresované osoby. 
Dalším nezanedbatelným faktorem je u Prahy, jakož i mnoha dalších evrop-
ských historických měst, turistických ruch. Ten je poslední přísadou koktejlu, 
který u obyvatel Prahy vyvolává často značný bolehlav. 

inspirace ze zahraničí
Jak se ale nevyhnutelnému vývoji postavit? Rozhodně ne tak, že budeme 
preferovat spotřební hlediska na úkor citlivých urbanistických řešení nebo si 
nenápadně nechávat otevřená zadní vrátka k tomu, aby v případě lukrativní 
nabídky převládly – jak jinak – ekonomické zájmy. Ani tím, že budeme stavět 
nové administrativní budovy na úkor bydlení dostupného průměrným obča-

nům. Navíc kdo tyto budovy zaplní, když už teď je nezaměstnanost minimál-
ní a sehnat prostory k pronajmutí není problém? Odpověď není jednoduchá 
a tato úvaha si nedělá ambice nalézt konečné řešení. Nicméně pár názorů na 
to, jak bychom mohli postupovat, snad mohu nastínit. 
Především by bylo vhodné se poohlédnout po charakterem srovnatelných 
městech v Evropě a inspirovat se, jak některé problémy řeší v cizině. 
Například Barcelona v minulém roce přikročila k významné regulaci v ob-
lasti cestovního ruchu. V centru zakázala vznik nových hotelů. Směrem 
od centra ven se míra regulace snižuje. Tím město stanovuje nejen jakousi 
horní hranici počtu turistů, ale zároveň snižuje tlak na vystěhovávání 
místních obyvatel ze středu města ve prospěch zázemí pro turisty.

nezastavujme každý metr
Zadruhé, novou výstavbu soustředit zejména do tzv. brownfieldů, které 
mají často potenciál stát se novými centry obchodního, společenského 
a kulturního života města, a nezastavovat každý volný metr čtvereční tam, 
kde prostranství má svůj estetický i praktický smysl, byť by šlo o velmi 
exponovanou lokalitu.
A konečně, strategický plán rozvoje města, který byl konečně odsou-
hlasen v roce 2016, chápat nejen jako rámec pro rozvoj města, ale i jako 
ukazatel pro rozvoj sebe sama. Těžko bude město „smart“, když se tak 
nebudou jeho obyvatelé chovat. A cesta k tomu vede podle mne jedině 
příkladem. Zajímavý přístup zvolili ve Vídni, kde si v nově vznikající čtvrti 
Seestadt Aspern chtějí vyzkoušet, jak by město mělo fungovat za třicet 
čtyřicet let. A to nejen odborníci experimentující zde s novými technolo-
giemi, ale přirozeně i její obyvatelé a návštěvníci, kteří zde aplikace těchto 
nových technologií zkoušejí na vlastní kůži. Možná by se nám nějaký 
takový smart inkubátor v Praze také hodil.

Ondřej Růžička (STAN-Tučňák), radní MČ Praha 4

Ondřej Růžička

Vytvořme si smart inkubátor!
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Uctění památky hrdinů a obětí
Není náhodou, že Praha 4 je plná pomníků a pamětních desek připomí-
najících odpor Pražanů proti nacistické totalitě i její četné oběti. Druhá 
světová válka a její konec v květnu 1945 přinesly mnoho obětí z řad 
obyvatel dnešní Prahy 4. Lidé Pankráce, Nuslí a Spořilova byli mezi prv-
ními bojovníky Pražského povstání, před tehdejší Janečkovou továrnou 
dokonce vznikla první pražská barikáda.
Ale už předtím, hned od prvních dnů okupace a vytvoření protektorátu 
Čechy a Morava, byla naše Praha 4 místem protifašistického odporu. Napří-
klad v nuselské Horní ulici se ukrývali a pracovali významní ilegální pra-
covníci organizace Obrana národa - štábní kapitán Václav Morávek a radista 
četař František Peltán. V ulici Pod Terebkou byl po statečném boji zatčen 
gestapem další z pověstných Tří králů podplukovník Josef Mašín. Rozsáh-
lou zpravodajskou činnost vyvíjela po celou dobu okupace Zpravodajská 
brigáda složena ze skautů a dalších mladých lidí. Zároveň se připravovala 

na ozbrojené vystoupení a její členové posléze statečně bojovali v Pražském 
povstání. Po roce 1948 byli mnozí perzekvováni, protože nespolupracovali 
s komunisty. Hrdiny i oběti si v prvních květnových dnech proto připomně-
la na třech pietních aktech také městská část Praha 4.
„Na květnové protifašistické povstání můžeme být právem hrdí. Pražské 
povstání vytvořilo během jediného dne, za několik málo hodin z masy 
neozbrojených a po šest let brutální silou německých okupantů zastra-
šovaných a pokořovaných občanů mnohatisícovou armádu s potřebnými 
štáby, bojovými jednotkami i týlem,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojko-
alice/Zelení) a podotkl: „To je skutečnost hodná našeho obdivu.“
Povstání v Praze a v dalších českých městech mělo také svůj strategický vý-
znam. Znamenalo zhroucení týlu německé armádní skupiny Střed, disponující 
milionem dobře ozbrojených a dobře vycvičených vojáků, a udělalo tečku 
za iluzorními představami nacistů o možnostech obrany česko-moravského 
prostoru. (red)

Spořilov.

Na Jezerce. Nám. gen. Kutlvašra.
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Sází celá čtyřka
Děti z mateřských a základních škol z Prahy 4 
vysadily společně se starostou Petrem Štěpán-
kem (Trojkoalice/Zelení) a radním pro životní 
prostředí Ondřejem Růžičkou (STAN - Tučňák) 
u příležitosti stoletého výročí Československé 
republiky v okolí svých škol nové stromy. Další 
výsadba je plánována na podzim. (red)

Žáci ZŠ Táborská společně se starostou sázeli na 
náměstí Generála Kutlvašra slivoň sakuru.

Děti z MŠ Němčická vysadily jírovec maďal.

Žáci ZŠ Jitřní vysadili platan javorolistý.

Rychlé míčky v Krči
Na hřišti krčského klubu Eagles Praha proběhl tradiční mezinárodní baseballový a softbalový turnaj 
mládeže Suma Pony League 2018. Akci zahájil slavnostním hodem místostarosta MČ Praha 4 Zde-
něk Kovářík (ODS). (red)

Výstava připomněla pomoc Izraeli
Radní MČ Praha 4 Jaroslav Míth (ODS) vyvěsil za 
účasti velvyslance Izraele Daniela Merona a mís-
tostarosty Prahy 4 Zdeňka Kováříka (ODS) izrael-
skou vlajku na budově historické Nuselské radnice. 
Tím symbolicky vyvrcholil prezentační den žáků 
ZŠ Na Planině, kteří připravili s pomocí MČ Praha 4 
výstavu na téma 70 let státu Izrael a československá 
pomoc. Součástí výstavy byly také unikátní modely 
vojenských letadel, která byla v roce 1948 z Česko-
slovenska do Izraele dodána. (red)

Den zdraví odhalil nebezpečná 
znaménka
V květnu proběhl již třetí Den zdraví, tento-
krát zaměřený na melanon neboli zhoubná 
znaménka. Po celý den se v přízemí radnice na 
Budějovické zájemcům věnovaly tři odborné 
lékařky a probíhalo jedno vyšetření za druhým. 
Celkem bylo vyšetřeno téměř 450 klientů, 
u 40 osob byla zjištěna podezřelá znaménka, 
z toho jeden nebezpečný melanom. Frontu na 
vyšetření si vystála i místostarostka Iva Kotvo-
vá (Trojkoalice/ Zelení) a děkuje všem, kteří 
myslí na prevenci. Další Den zdraví proběhne 
v září a bude se věnovat tomu nejdražšímu, 
a to srdci. (red)
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Vltava v Podolí patřila kanoistům a kajakářům
Mistrovství ČR na 5 kilometrů v kanoistice a tradiční již šestatřicátý ročník 
Memoriálu Karla Popela se uskutečnily v loděnici Klubu vodních sportů 
Praha v Podolí. Akci navštívil a vítězům pogratuloval místostarosta MČ Pra-
ha 4 Zdeněk Kovářík (ODS), který šampionátu propůjčil svou záštitu. (red)

Holky z Kavek uspěly v Antifetfestu
Do krajského kola festivalu Antifetfest 2018 postupuje za Prahu 4 tým s názvem 
Holky z Kavek ze ZŠ Kavčí hory. Do celopražské soutěže se dívky přihlásily se 
snímkem „Už nikdy“ o problematice kyberšikany. Antifetfest aneb Jde to i jinak! 
je soutěžní festival amatérských filmů pro žáky ze základních a středních škol 
s tematikou rizikového chování. Cílem snímků je upozornit na rizikové chování 
a motivovat k jeho předcházení. Hodně úspěchů v krajském kole popřála týmu 
předsedkyně Výboru pro bezpečnost Lucie Michková (ODS). (red)

Posádka Prahy 4 obstála v závodu dračích lodí
Další zlepšení zaznamenala posádka dračí lodě z Prahy 4 v letošním, v po-
řadí již devátém ročníku charitativního závodu Rotary Dragon Boat Charity 
Challenge, který se uskutečnil ve Žlutých lázních v rámci festivalu dračích 
lodí. Závodu se zúčastnilo třicet posádek a Praha 4 mezi nimi nakonec vybo-
jovala sedmé místo, což je oproti loňsku posun vpřed. S pádlem v ruce se se 
soupeři a s vodou popral i radní pro školství Jaroslav Míth (ODS). (red)

čtyřka slavila Den Země
V parku Na Pankráci se v polovině dubna slavil Den Země a na návštěvníky 
čekal ekologický a vzdělávací program. Svůj stánek zde letos například 
poprvé představily hned tři akademické ústavy, a to sice Geofyzikální a As-
tronomický ústav AV ČR a Ústav fyziky atmosféry AV ČR. Vědci z Geofyzi-
kálního ústavu se zabývali zemětřesením a vlastní simulované bylo možné 
i zažít. Astronomický ústav se zase ve svém programu věnoval pozorování 
slunce. Jak uvedl radní pro životní prostředí Ondřej Růžička (STAN-Tuč-
ňák), program byl výborně připravený a návštěvníci spokojení. (red)

Festival malých knihkupců a velkých čtenářů
Koncem dubna uspořádala městská část Praha 4 ve spolupráci s Archivem 
výtvarného umění akci s názvem „Festival malých knihkupců a velkých 
čtenářů“, na které se návštěvníci i naši zastupitelé v čele se starostou Pe-
trem Štěpánkem (Trojkoalice/Zelení, uprostřed) mohli seznámit s nabíd-
kou knihkupců i vydavatelů především z území Prahy 4. (red)

Žáci ZŠ Jitřní ve finále
Koncem dubna proběhla týmová soutěž „Expedice Karakoram“, které 
se zúčastnilo 66 družstev z pražských a středočeských škol. Šestičlenné 
týmy plnily úkoly různé znalostní i fyzické obtížnosti. Některé byly na 
zemi, mnohé však i na vysokých lanových lávkách, zavěšených  
10 metrů nad zemí. V obrovské konkurenci zvítězili žáci sportovní  
ZŠ Jitřní a postoupili tak do celostátního finále nazvaného „Battlefield“, 
které proběhne 7. června v Ostravě. (red)
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Krátce
Podpora léčby Karolínky a Rozárky
Celkem 2616 kg plastových víček se nashromáž-
dilo na podporu léčby dvojčat Karolínky a Ro-
zárky, která se narodila v roce 2016 v 29. týdnu 
těhotenství. Několik dní po porodu dívky prodě-
laly krvácení do mozku 4. stupně, což mělo za 
následek vážné zdravotní problémy, se kterými 
bojují dosud. Praha 4 proto děkuje všem školám 
a dalším dárcům, kteří se do sběru zapojili 
a přispěli tak na dobrou věc. Přispět dvojčatům 
lze i nadále na transparentní účty: Karolínka 
2301313202/2010, Rozárka 2901313222/2010. 
Sběr víček, který podpořil radní pro životní pro-
středí Ondřej Růžička (STAN – Tučňák), bude 
pokračovat, další se plánuje na podzim. (red)

Běh pro miminka do dlaně
První ročník chari-
tativního běhu pro 
miminka do dlaně 
uspořádala rodi-
čovská organizace 
NEDOKLUBKO 
v Kunratickém 
lese. Pro účastníky 
bylo připraveno 
několik tras, ať 
už běžeckých pro 
děti i dospělé, tak 
vycházková trať pro 
rodiny s malými 
dětmi a kočárky. 
Celý výtěžek 
akce poputuje do 
oddělení perinato-
logických center 
intermediární péče, 

kde pečují o miminka narozená předčasně od 
32. týdne těhotenství. Akci svou záštitou podpo-
řil místostarosta Zdeněk Kovářík (ODS). (red)

čtyřka sportuje
Na 340 dětí se sešlo na sportovním dni, který se 
i letos konal v krásném areálu Základní školy 
Jitřní. Na děti za doprovodu olympioniků čekalo 
hned pět disciplín. O doprovodný program se 
postarali kouzelník a iluzionista, workshop - 
Trampolína Praha, herec Jakub Štáfek či řada 
sportovců vynikajících a reprezentujících ve 
svých sportovních disciplínách. Na tradičním 
plavecko-běžeckém poháru Prahy 4, který hostil 
park Dobeška, změřilo na 200 dětí své síly 
nejprve v plavecké disciplíně, poté během na 
čas ve zmíněném parku. Ceny nejlepším předal 
místostarosta Zdeněk Kovářík (ODS). (red)

Oslava Dne dětí
Ve středu 6. 6. (9.00–17.00 hod.) proběhne 
v parku Na Pankráci Den dětí. Přijďte se svými 
dětmi na tvořivé dílny, eko workshopy, dravce, 
klauny, pohádky, komiksy, písničky z kouzelné 
školky či písničky s Janem Vodňanským. Budou 
vás bavit herci a zpěváci z divadla Sklep - Hana 
Navarová, Jaroslav Vaculík a František Váša. 
Vstup zdarma. (red)

Praha 4 odmítá výškovou  
zástavbu v lokalitě Nové Dvory

M
ěstská část Praha 4 nesouhlasí s tím, 
aby se územní plán měnil podle 
požadavků developerů. Rada městské 
části Praha 4 proto odmítla změnu 

územního plánu, která by umožnila společnosti 
Fisolta vybudovat v lokalitě budoucí stanice metra 
D Nové Dvory další výškovou budovu. Praha 4 
požaduje územní studii na celé území, protože 
nelze nahodile zvyšovat zástavbu bez vytvoření 
celkové koncepce. 
„Jedná se o pozemky pod bývalou zemědělskou 
usedlostí Nové Dvory, která je v současné době 
využívaná jako administrativní budova a kde 
byl před lety zavražděn kmotr Mrázek,“ uvedla 
radní pro územní rozvoj Alžběta Rejchrtová 
(Trojkoalice/Zelení). „Vlastníci chtějí dosavadní 
budovu odstranit a na jejím místě podél Novod-

vorské ulice postavit novou. Požadují navýšení 
stávajícího kódu zastavěnosti z F na kód H, což 
by jim umožnilo vybudovat až 50 metrů vyso-
kou budovu,“ dodává.
Praha 4 předložila hlavnímu městu požadavky na 
vypracování územní studie za široké participace ve-
řejnosti, nejen z Prahy 4, ale i z Prahy 12 a sousední 
Libuše. Územní studii pro tuto lokalitu požadují 
i obě městské části – Praha 12 a Praha–Libuš.
Tato lokalita bude vybudováním stanice metra 
Nové Dvory pro developery velmi atraktivní. 
„Kolem stanice Nové Dvory vlastní pozemky 
hlavní město, a to by samo mělo rozhodnout na 
základě názorů svých obyvatel, jaké veřejné bu-
dovy by v novém centru této části Prahy chtělo 
mít a jak má okolí stanice Nové Dvory vypadat,“ 
uzavřela Alžběta Rejchrtová. (red)

V těchto místech by mohla stát nová, až 50 metrů vysoká budova.

nové fasády, okna a dveře v nuselské

Rada městské části Praha 4 rozhodla zadat 
veřejnou zakázku na opravu fasády a výměnu 
oken a dveří v bytovém objektu Nuselská 2/1. 

Tuto budovu má totiž městská část ve správě 
od hlavního města Prahy, a stará se proto o její 
stav. Zakázku díky nejnižší ceně vyhrála firma 
ITAR s.r.o., která opravu provede do 150 dní od 
převzetí staveniště. 
Rekonstrukce bude financována ze schvále-
ného plánu oprav bytových objektů na rok 
2018. Městská část v nejbližší době uzavře se 
zhotovitelem smlouvu. „Snažíme se bytový fond 
Prahy 4 neustále modernizovat. V minulém 
měsíci jsme například schválili opravu fasád 
dvou domů v ulici Matěchova. Doufám, že po 
domu v Nuselské budou následovat další,“ oko-
mentoval novinku místostarosta Lukáš Zicha 
(STAN-Tučňák), který má majetek městské části 
v kompetenci. (red)
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divadlo na Jezerce se nepodbízí vkusu diváků
Nejlepším kulturním zaříze-
ním v městské části Praha 4 je 
Divadlo Na Jezerce. V dalším 
ročníku ankety Provozovna 
roku Prahy 4 o tom v minu-
lém roce rozhodli hlasující 
z řad obyvatel Prahy 4.

Divadlo Na Jezerce nevyhrálo anketu poprvé, 
ale i tak principála divadla Jana Hrušínského 
úspěch potěšil. „Předně bych chtěl poděkovat 
všem lidem, kteří pro nás v této anketě každý 
rok hlasují. Divadlo Na Jezerce po celou dobu 
své existence dbá na kvalitní repertoár, který se 

nepodbízí vkusu diváků, ale zároveň je oslovuje 
svým zpracováním, režijními a hereckými vý-
kony i přátelskou atmosférou v divadle. Diváci 
si toho všimli a naši snahu oceňují nejen v této 
anketě, ale především vysokou návštěvností 
našich představení,“ uvedl k vítězství ředitel 
divadla a herec v jedné osobě. 
Většina představení je Na Jezerce vyprodána, tak-
že nelze s jistotou říci, že se za úspěchem v an-
ketě skrývá příznivý divácký ohlas konkrétní hry. 
„K těm nejrychleji vyprodaným určitě patří Už je 
tady zas!, Poslední aristokratka, Paní plukovníko-
vá, Manželské vraždění, Thálií oceněný Shylock, 

Charleyova teta a všechny další hry. Mnohé 
z nich už mají přes 300 repríz a lidé na ně stále 
chodí,“ říká Jan Hrušínský, který zve všechny 
čtenáře Tučňáka na další zajímavé inscenace. „Po 
dvou jarních premiérách – Je úchvatná! v režii 
Jana Hřebejka a Saturnin v režii Petra Vacka  
(30. 5.) - připravujeme na podzim původní českou 
hru k 50. výročí srpnové okupace Československa 
v režii Matěje Balcara. A na konec roku chystáme 
lahůdku pro milovníky Jaroslava Duška, který Na 
Jezerce hraje od roku 2005 v mimořádně úspěš-
ném Manželském vraždění. Nyní nastuduje hru 
Sláva strojů a měst,“ uzavírá Jan Hrušínský. (md)

Provozovna roku

Se zrušením požadavku na proslunění 
bytů Rada Mč Praha 4 nesouhlasí
MČ Praha 4 nesouhlasí s vypuštěním požadav-
ku na proslunění bytů a pobytových místností 
z Pražských stavebních předpisů. Rada městské 
části Praha 4 svým usnesením navrhla nahradit 
rušená ustanovení novými odstavci ve znění, 
které zajistí minimální dobu proslunění podle 
celostátní normy, ale zároveň umožní výstavbu 
v tradiční městské zástavbě. Důvodem je zajiště-
ní dostatečného proslunění stávající zástavby 
a její ochrany před zastíněním.
„I když se najdou lidé ochotní koupit si nový 
byt, kam slunce nebude svítit, což je častý 
argument odpůrců požadavku na proslunění, 
nemůžeme vzít ochranu lidem, kteří slunce 

a světlo ve svých dosavadních bytech chtějí, 
protože správně vnímají význam slunečního 
záření pro zdraví a přístup slunečních paprsků 
do svých bytů vyžadují,“ uvedla radní Alžběta 
Rejchrtová (Trojkoalice/Zelení). „Neobstojí 
ani námitka, že architekti nyní musí navrhovat 
domy roztodivných tvarů, aby normu splnili. 
Požadavky na proslunění budov platí už od 50. 
let a od té doby se bez problémů s osluněním 
u nás stavěly budovy pravidelných tvarů.“
Podle dosavadní úpravy musí dne 1. března 
dopadat přímé sluneční paprsky na třetinu 
podlahové plochy bytu po dobu 90 minut. Rada 
hlavního města Prahy zdůvodňuje návrh na 

jejich zrušení tím, že stavebníci jsou nuceni 
projektovat budovy různých půdorysů, tvarů 
a orientací, aby tento požadavek splnili, a že 
výstavba tradičního městského bloku (Vino-
hrady, Dejvice, Nusle) není téměř možná. Byty, 
které nevyhovují požadavku, se pak kolaudují 
a prodávají jako ateliéry.
„Nedostatečné proslunění bytů je častým 
námětem sporů, ať už při správních řízeních 
o povolování staveb, nebo před soudy. Naivní 
je představa, že zrušením požadavků problémy 
s prosluněním zmizí. Nezmizí, ale ve větší míře 
se přesunou k civilním soudům,“ dodává radní 
pro územní rozvoj Alžběta Rejchrtová. (red)

Den otevřených dětských skupin v Kotorské nabídl malým návštěvníkům i rodičovskému doprovodu skvělou zábavu. Kromě soutěží a her, malování na obličej 
či dětské diskotéky zaujal především klaun Fíla a s velkým zájmem se setkalo také „bublinočarování“. Akci uspořádalo ZZ MČ Praha 4, které nabízí v dětských 
skupinách místa pro celkem 140 dětí. Více na www.zzpraha4.cz. (red)

v Kotorské se děti velice dobře bavily
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Jazyková škola Horáčkova oslavila 50 let

V
elkou zahradní party oslavila půlstoletí svého působení První jazyková 
základní škola Horáčkova. Za 50 let prošlo výukou přibližně 3 500 dětí. 
Je to i dnes moderní škola s velmi dobrou pověstí i za hranicemi naší 
městské části. Svědčí o tom stálý zájem dětí i rodičů. Podíl na tom 

má jistě i fakt, že Horáčkova je jednou ze tří škol v Praze 4 zaměřených na 
výuku cizích jazyků a nabízejících žákům systém kurzů pro složení mezi-
národních jazykových zkoušek v anglickém jazyce. K zápisu do 1. tříd se již 
několik let hlásí kolem 200 dětí, letos jich bylo přesně 155 a v září nastoupí 
72 prvňáčků. U zápisu bylo také 10 dětí bydlících mimo Prahu 4.
Ve škole se dlouhodobě uplatňují prvky moderní pedagogiky. Učitelé 
využívají metod programů Začít spolu, Kritické myšlení a Tvořivá škola. 
Žáci se učí nejen ve škole, ale i mimo ni. Třídy vyjíždějí pravidelně na školy 
v přírodě, lyžařské a snowboardové kurzy a vodácký kurz. 

Koláčky pomáhají dětem
V souladu se zaměřením školy na cizí jazyky se škola stále více zapojuje do 

mezinárodních projektů financovaných EU. Nyní je to program Erasmus +, 
spolupracuje s partnerskou školou v německém Bielefeldu, zejména na 
divadelních projektech, pořádá zahraniční vzdělávací i poznávací zájezdy 
do Anglie, Francie, Německa i Španělska. 
Velmi dobré vzdělávací výsledky školy jsou patrné jednak z výborných 
umístění žáků školy v celostátních testech Scio a Kalibro a ve vědomostních 
a jazykových soutěžích, jednak z toho, že 90 % absolventů odchází na 
gymnázia, ostatní pak na jiné střední školy.
Škola se zapojuje do řady humanitárních aktivit. Nejvýznamnější je pro ško-
lu akce Děti dětem - koláče. Žáci si sami organizují pečení a prodej koláčů, 
výtěžek pak dle rozhodnutí školního parlamentu pomáhá dětem v Indii 
nebo s jinými humanitárními aktivitami. Za to patří našim dětem obdiv 
a chvála a může to být pro nás všechny inspirací. „Přeji škole do dalších let 
neustálý zdroj tvořivé energie a vůle přistupovat k výuce i dětem samotným 
vždy s otevřenou myslí a srdcem,“ uvedl Jaroslav Míth (ODS), radní MČ 
Praha 4. (red)

Oslavy půlstoletí od založení školy byly velkolepé. Součástí programu bylo divadelní a hudební vystoupení na venkovním pódiu, stánky s aktivitami z díl-
ny školy, malování nekonečného obrazu, archeologická dílna, jízda zručnosti nebo fotografování v divadelních kostýmech.

Jak jsme dříve jídávali
Čtvrteční večer 17. května patřilo divadlo Dobeška komponovanému 
pořadu věnovanému historickým toulkám českou gastronomií. Zábavným 
a chutným programem provázel Petr Hora Hořejší, autor cyklu Toulky 
českou minulostí. Návštěvníci se mohli dozvědět, co jedli například cí-

sařpán František Josef, Tomáš G. Masaryk, Jan Neruda nebo Karel Čapek. 
Jednotlivá témata byla prokládána hudebními předěly v podání dámského 
vokálně-instrumentálního tria Pragtet. Nechyběla ani drobná ochutnávka 
dobových lahůdek. Úspěch pořadu byl znát i neplánovaným prodlouže-
ním programu o celou hodinu. (red)
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historie

J
aké to bylo žít v této části dnešní Prahy 4 
začátkem 60. let 20. století? O tom podal 
textové i fotografické svědectví, exkluzivně 
jen pro časopis Tučňák, michelský obyvatel 

Miroslav Immer.
„Druhý blok domů v Jihlavské ulici byl předán 
členům bytového družstva koncem prosince 
1959. Pro nás to byl úžasný zážitek. Po několika-
letém manželství se nám otevřela první možnost 
společného bydlení. Neméně ohromující bylo 
prostředí. Před domem se směrem dolů do Mich-
le prostírala volná pláň osídlená pouze jednot-
livými domkáři. Jeden z nich měl koně s ploši-
novým valníkem, jiný zatloukl do země kolík 
a přivázal na řetízek kozu, která vypásala kruh 
trávy. Nalézaly se zde dvě zahrádkářské kolonie, 

jedna dokonce s rybníčkem. Za jednou z kolonií 
bylo zimoviště pouťových maringotek a atrak-
cí. Pouze principál měl zděný domek, ostatní 
žili v maringotkách. O vysokém stavu spodní 
vody na pláni svědčila studna u domku poblíž 
zastávky tramvaje Lísek, z níž domkář nabíral 
vodu kbelíkem rovnou ze skruže. V okolí rostla 
spousta pampelišek, z kterých jsme si vyráběli 
domácí víno. Z původního domkářského osídlení 
nezbylo nic, ale svědčí o něm dosud rostoucí 
ovocné stromy, například jabloně vedle gymnázia 
Budějovická nesoucí panenská jablíčka. 

Úžasný výhled
Dochovalo se také několik historických staveb 
v okolí, například škola v Baarově ulici.

Výhodná byla i poloha. Tramvaj nám stavěla 
před domem a přímou linkou jsme jezdili 
do centra města do zaměstnání i k nádraží. 
Úžasný byl výhled z pátého patra. Viděli jsme 
od osvětlovacích stožárů strahovského stadionu 
přes Petřín Hradčany, v dálce Výzkumný ústav 
matematických strojů, pak Aritmu Vokovice, 
Vinohrady, Bohnice, věž kostela sv. Václava ve 
Vršovicích, Malešice, Tyršův vrch i Bohdalec, 
přistávající letadla ve Kbelích, Satalice i věže 
v Klánovickém lese. Později nám však výstavba 
panelového sídliště Michelská v okolí výhled 
omezila, zůstal nám jen pohled na Petřín, Hrad-
čany a Malešice. Blízké okolí zarostlo stromy. 
Nicméně je zde, i přes nápor automobilismu, 
krásně .“

Michle - mezi vesnicí a sídlištěm

Začíná stavba sídliště Michelská. V popředí dům s obchodem, později hospodou „Za lískem“, v němž se 
odehrával film „Tam na konečné“.

Večerní sídliště Michelská po dokončení, v pozadí Základní škola Bítovská a mateřská škola.

Žena s dítětem stojí v místě dnešní stanice metra 
Budějovická, v pozadí jsou lampy v Olbrachtově 
ulici a domy v ulici Pacovská.

Stanoviště maringotek a pouťových atrakcí.

Práce na poli.
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Na Jezerce 1451, Praha 4 Nusle, 140 00
Tel.: 261 224 832, 725 442 150

E-mail: vstupenky@hrusinsky.cz

www.divadlonajezerce.cz

1. pá 19.00 Tři v tom - derniéra 
2. so 19.00 Saturnin
3. ne 19.00 Je úchvatná!
4. po 19.00 Paní plukovníková
6. st 19.00 Už je tady zas!
7. čt 19.00 Už je tady zas! – zadané
8. pá 19.00 Paní plukovníková 
10. ne  16.00  Je úchvatná!
10. ne 19.00 Je úchvatná! 
11. po 19.00 Poslední aristokratka
12. út 19.00 Poslední aristokratka 
13. st 19.00 Saturnin
14. čt 19.00 Generálka 
15. pá 19.00 Ženy v trysku století
  – Divadelní spolek Tyl Dačice
16. so 17.00 Manželské vraždění – tlumočeno 
  do českého znakového jazyka 
17. ne 17.00 Poslední aristokratka 
18. po 19.00 Shylock 
19. út 19.00 charleyova teta 
20. st 19.00 Práskni do bot 
21. čt 19.00 Saturnin

Divadlo 
Bez Hranic

Po 4. 19.30 Mandragora – satirická komedie 
  (Divadlo Bez Hranic)
Út 5. 19.30 neptej se anděla na jméno – hořká 
  komedie (Divadlo Sentiment)
St 6. 19.30 Ucho – drama (Divadlo Komorní Svět)
Čt 7.  20.00 improvizace – improvizační komedie 
  (Divadlo Improvizace.cz)
Po 11. 19.30 Čarodějnice v kuchyni – komedie 
  (Divadlo Bez Hranic)
Út 12. 19.30 láska u splachovací nádrže 
  – komedie (Divadlo Komorní Svět)
St 13. 19.30 limonádový Joe – hudební komedie 
  (Divadlo Bez Hranic)
Čt 14. 19.30 Sluha dvou pánů – komedie 
  (Divadlo Bez Hranic)
Pá 15. 19.30 improvizační zápas s týmem Dotiky 
  – improvizační komedie (Divadlo 
  Poločas nápadu)
So 16. 19.00 Drákula vs. frankenstein 
  – komedie (Divadlo Sentiment)
Po 18. 19.30 neptej se anděla na jméno 
  – hořká komedie (Divadlo Sentiment)
 Út 19. 19.30 racajda – úsměvné monodrama 
  (Divadlo Bez Hranic)
Pá 22. 19.30 na Vánoce budu gay…! – komedie 
  (Divadlo Bez Hranic)
Ne 24. 19.30 Vražda sexem – komedie (Divadlo 
  Bez Hranic)
Út 26. 19.30 Den zkázy v advokátní kanceláři 
  – premiéra komedie (Divadlo BLAMA) 
Čt 28. 19.30 limonádový Joe – hudební komedie 
  (Divadlo Bez Hranic)

Křesomyslova 14, Praha 4 – Nusle
Tel. 607 088 273

e-mail: rezervace@divadlobezhranic.cz
www.divadlobezhranic.cz

DiVaDlo DoBeŠka
Jasná i. 1181/6, 147 00 Praha 4

Telefon: 244 468 173
fax: 244 468 167

e-mail: rezervace@divadlodobeska.cz
www.divadlodobeska.cz

STUDio DoBeŠka
kurzy • zábava • relaxace 

www.divadlodobeska.cz/studio

Pá 1.  16.30  Dětský den na Dobešce s Tarbíky
  Písničky z večerníčku Tarbíci 
  spolu s povídáním o afrických 
  zvířátkách, od 17.30 hod. work
  shop - bubnování pro rodiče 
  s dětmi a soutěž v malování 
  hlavních postaviček Tarbíků.
Po 4.  19.30  Mlýny - drama divadla Sklep 
St 6.  19.30  Besídka 2018 - divadlo Sklep 
Čt 7.  19.30  Výběr z Besídek
Ne 10.  18.00  Jolaniny hvězdy - pěvecký 
  koncert dětí z hudebních 
  zájmových kroužků
Po 11.  19.00  Steinway na Dobešce 
  - benefiční koncert
Út 12. 20.00  radůza s kapelou - koncert
St 13.  19.30 nejtemnější hodina 
  - kinokavárna
Čt 14. 19.00  MeziMěsto - koncert
Po 18.  19.30  Tanec s andělem
  - PražSKé ochotnícke divadlo
St 20. 19.30  na krátko - kinokavárna
Čt 21. 16.00  Slavnosti Slunovratu 
  - zakončení kurzů na Dobešce
St 27. 19.30  Tři billboardy kousek za 
  ebbingem - kinokavárna

DiVaDlo na fiDloVaČce
křesomyslova 625, Praha 4, 
pokladna tel.: 241 404 040

pokladna e-mail: pokladna@fidlovacka.cz
po-pá 10.00-19.00 hod., so 13.00-18.00 hod. 

(v případě večerního představení až do 19.00 hod.) 
ne - hodinu před představením). 

koMorní fiDloVaČka
Boleslavova 13, Praha 4

www.fidlovacka.cz. on-line rezervace a prodej: 
www.webticket.cz, prodej též v sítích: Ticketportal, 

Ticketart, Ticketpro, Goout a kulturní portal.cz

Pá 1.  10.00 Čert a káča (KF)
 10.30  cizinec (DNF)
 19.00  cizinec (DNF)
 19.00  koncert evy kleinové (KF)
So 2.  15.00  famílie (DNF)
Po 4.  10.30  Sen noci svatojánské (DNF)
Út 5.  19.00  Techtle mechtle (DNF)
 19.00  Po fredrikovi (KF)
St 6.  10.30  Po fredrikovi (KF)
 19.00  Pravda (DNF)
Čt 7.  19.00  Třetí prst na levé ruce (KF)
 19.00  Miláček célimare (DNF)
Pá 8.  19.00  Jeptišky (DNF)
So 9.  15.00  eva tropí hlouposti (DNF)
Ne 10.  15.00  Sugar (někdo to rád horké) (DNF)
Po 11.  19.00  cizinec (DNF)
 19.00  Ženská s čertem v těle 
  - Ljuba Hermanová (KF)
Út 12.  19.00  Ženy na pokraji nervového 
  zhroucení (DNF)
St 13.  10.30  Třetí prst na levé ruce (KF)
 19.00  Sugar (někdo to rád horké) (DNF)
Čt 14.  19.00  Mezi nebem a zemí (DNF)
Pá 15.  19.00  Miláček célimare (DNF)
So 16. 15.00 Jeptišky (DNF)
Po 18.  17.00  100 let reBelŮ (KF)
Út 19.  17.00  100 let reBelŮ (KF)
St 20.  10.00  100 let reBelŮ (KF)

Poradenství · osobní asistence · Domov pro 
seniory · Půjčovna kompenzačních pomůcek

Nezisková organizace Domov Sue Ryder 
pomáhá seniorům a jejich rodinám ve chvílích,

kdy stáří začíná přinášet starosti. 
Domov můžete podpořit finančním darem na www.sue-

ryder.cz nebo návštěvou některé z následujících akcí. 

Po 4. 15.00–18.00 hod. 
koTy SWinG BanD
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu. 
Restaurace Michelský dvůr. 

Po–út 4.–5. 10.00–16.00 hod. 
TraDiČní BaZar oBleČení
Prodej oblečení za pár korun, pořádají dobročinné 
obchody Sue Ryder.

Út–č 5.–7. 11.00–16.00 hod. 
GriloVÁní
Přijďte v tyto dny do restaurace Michelský dvůr na 
grilované hovězí, vepřové a kuřecí steaky, zeleninu.

Po 18. 15.00–18.00 hod. 
koTy SWinG BanD
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu. 
Restaurace Michelský dvůr.

DoMoV SUe ryDer, z. ú., Michelská 1/7 
140 00 Praha 4–Michle

Telefon: 244 029 111 • www.sue-ryder.cz

POKLADNA: PONDĚLÍ–PÁTEK 
15:00-19:00 a v sobotu a neděli 

1 HODINU PŘED PŘEDSTAVENÍM. 
TELEFON: +420 244 461 397 

www.branickedivadlo.eu
St 6. 19.30  na kus řeči 
  s Miroslavem Donutilem
Ne 10.  10.30  Štístko a Poupěnka
Út 12.  19.00  filmová hudba a slavné melodie

BrANIcKé 
DIVADLO

Více kulturních i sportovních 
akcí najdete na 

www.praha4.cz sekce 
Kalendář akcí.

Lhotka: Ze hřiště TJ Sokol Lhotka, V Zahradní čtvrti 11, 
se v sobotu 30. 6. uskuteční pochod KČT ,,Memoriál 
kamenného brouka a trilobití 75‘‘. Start je mezi 6.00 až 
14.00 hod., lze si vybrat trasy 10 km (kočárková), 18, 
24 a 32 km, cíl je na hřišti mezi 10.00 až 23.00 hod. Pro 
děti jsou od 10.00 do 17.00 hod. připraveny hry a soutě-
že. Přihlášky na místě, pořádá KČT Trilobit Barrandov.
Pankrác: Organizace A DOMA z.s. zve na Den otevřených 
dveří, který proběhne v úterý 5. 6. od 9.30 do 14.00 hod. 
Budou pro vás připraveny ukázky činností z komunitního 
centra, dozvíte se o možnostech péče o své blízké v domá-
cím prostředí a v neposlední řadě se představí projekt Dva 
životy Praha, který je určen všem lidem, kteří se starají 
o své blízké. Kontakt: Na Strži 40, 3. patro, zvonek 312 
nebo 314. Více informací na tel. č. 725 070 061.
Lhotka: Farní akademie v neděli 10. června od 16.30 
hod. v kostele na Lhotce: Mgr. Petr Šleich -Nahlédnutí 
do světa arabské hudby. Vstup zdarma. Kontakt: Řím-
skokatolická farnost u kostela Panny Marie Královny 
míru, Ve Lhotce 36/330.
Kamýk: MC Balónek zve na „Vítání léta“ ve čtvrtek  
14. června (15.30–18.00 hod.). Vyrobíte si krásné letní 
věcičky, užijete si zábavu na soutěžních stanovištích 
a pochutnáte si na specialitách, co pro vás upečou, 
uvaří a vyrobí aktivní maminky. A v této rodinné 

atmosféře přivítáte léto tancem za doprovodu kapely 
Marná snaha a zmrzlinou. Vstupné: děti nad 1 rok/
50 Kč, rodinné vstupné (2+2/3)/180 Kč. V ceně je 
poukaz na párek v rohlíku nebo špekáček.
SPOŘILOV: Prostor – architektura, interiér, design, 
o.p.s. vydává s podporou MČ Praha 4 leták, který zve 
zájemce k návštěvě Spořilova, největšího zahradního 
města velké Prahy. Text přibližuje stručně historii 
a současnost čtvrti a na jednoduché mapě nabízí  
14 zastavení u zajímavých prostorů, staveb a plas-
tik. Leták, který byl vydán při příležitosti 90. výročí 
založení základní školy a Sokola na Spořilově, bude 
během léta distribuován zdarma nejen v zahradním 
městě, ale bude k dispozici na Úřadu MČ Praha 4 a na 
všech infocentrech (Czech point) na území Prahy 4.
Michle: Ve středu 6. června (18.00-19.00 h.) se v klubu 
Zdraví uskuteční přednáška s projekcí Cukrovka – diabe-
tes. Tématem bude, jak nemoc vzniká, co vše způsobuje 
a jak je životu nebezpečná. O týden později na stejném 
místě a ve stejném čase bude téma pokračovat. Tentokrát 
se dozvíte, jak cukrovku efektivně léčit a jak ji vhodnou 
prevencí předcházet. Obě akce proběhnou ve Společen-
ském centru, Za Brumlovkou 4 (bus od metra Budě-
jovická „BB2“, zast. Brumlovka - Za Betou). Vstupné 
dobrovolné. Info: 733 761 059, www.klubyzdravi.cz.

naŠe tiPY
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Před 2 lety si pan Karel půjčil peníze na nákup 
auta. Tehdy to byla výhodná koupě. S autem byl 
spokojený, žádná skrytá vada a mohl si užívat 
cestování a výlety za Prahu. 

Časem se Karlovi výrazně změnila finanční 
situace a splátky půjčky ho začaly velmi zatěžo-
vat. A tak půjčku přestal splácet. To se mu však 
vymstilo. Věřitel začal dluh po Karlovi vymáhat 
soudní cestou, a tak se dluh časem i s úroky 

vyšplhal téměř na dvojnásobek ceny vozidla. 
Karlovi hrozil nucený prodej bytu. 

Bezvýchodná situace však nakonec má řešení. 
Jmenuje se Renta z nemovitosti. Karlův právník 
o ní slyšel od kolegy a hned tušil, že by to mohlo 
být řešení Karlovy situace. Karel neváhal, 
rychle se sešel se zástupci společnosti FINEMO.
CZ, která Rentu z nemovitosti v ČR jako jediná 
nabízí, aby zjistil co a jak. 

Zjistil, že problém, který řeší i on sám, tedy 
neschopnost splácet dluhy, je jedním z častých 
důvodů, proč si senioři Rentu z nemovitosti 
pořizují.  Princip je takový, že člověk nad 60 
let, který vlastní nějakou nemovitost, využije 
hodnotu nemovitosti formou zpětné hypotéky 
k získání peněz na cokoli. A Karel tímto způso-
bem získá peníze na splacení dluhů. 

Zásadní výhody oproti jiným podobným nabíd-
kám na zbavení dluhů jsou dvě. Jednak člověk 
dům či byt neprodává, zůstává nadále v jeho 
osobním vlastnictví. A za druhé - peníze, které 
si takto půjčí, nemusí za svého života splácet.

Karel tak své obrovské finanční problémy brzy 
vyřeší. Výplatou Renty z nemovitosti urovná nejen 
své dluhy, ale získá ještě peníze k důchodu navíc.Senioři, zatočte 

S dluhy, které váS tíží!
Pan Karel žije sám, je mu 71 let a má Problém, Který mu nedává sPát. Hrozí mu, 
že Kvůli nesPlacenému úvěru Přijde o byt. nyní mu svitla naděje, že zacHrání 
nejen byt, ale že sPlatí i dluHy. z Potíží Karlovi Pomůže renta z nemovitosti.

výhody renty z nemovitoSti:
• získáte peníze na cokoli (najednou či postupně)
• za života nemusíte nic splácet a nikdy se nesplácí 

více než cena nemovitosti
• zůstáváte bydlet doma a jste nadále vlastník svého 

bytu či domu
• můžete žít důstojněji a život si více užívat

ChCete vědět víC?
• Další informace o Rentě z nemovitosti najdete na 

webu: www.rentaznemovitosti.cz. 
Můžete zde požádat o orientační kalkulaci a seznámit 
se s příběhy klientů.

• Můžete také zavolat na tel. 233 321 850.
• máme licenci české národní banky.

SC-372067/07

Předběžné termíny odstávek tepelné energie v roce 2018

I naše síť potřebuje v létě regeneraci
549 kilometrů naší sítě dodává teplo 225 tisícům domácností, desítkám 
škol, nemocnic, úřadů, administrativních budov a průmyslových objektů 
po celé metropoli. Abychom vám mohli po celý rok zajistit maximální 
pohodu a pohodlí, teplovodní síť kontrolujeme pravidelně v letních 
měsících. Předejdeme tak nepříjemným poruchám v zimním období, které 
si bez vyhřátého domova a teplé koupele neumíme představit. Je to jako 
s dovolenou, během níž si dopřáváte zaslouženou regeneraci, nebo jako 
s péčí, kterou věnujete svému autu, střeše domu a vůbec všemu, na čem 
vám záleží. Jedině díky ní získáte klid a jistotu.

Pozor, jedná se pouze o základní přehled, v uvedených lokalitách mohou probíhat 
také individuální odstávky. O přesných termínech včas informujeme konkrétní 
smluvní odběratele (SVJ, BD atp.)

Těšíme se na vás na www.ptas.cz
www.facebook.com/prazskateplarenska/

lokality termíny od – do
Krč bez omezení
Novodvorská – ulice Jílovská 2. – 7. 7.
Michle 29. 6. – 4. 7.
Michle – oblast ulic Vyskočilova, 
Jemnická 

29. 6. – 4. 7. a 24. – 26. 8.

Pankrác 29. 6. – 4. 7.
Pankrác – oblast ulic Poláčkova, Antala 
Staška, Budějovická

29. 6. – 4. 7. a 27. – 30. 8.

Podolí 29. 6. – 4. 7.
Nusle – oblast ulic U michelského mlýna, 
Kloboučnická 

28. 6. – 11. 7. a 23. – 24. 8.

Spořilov 29. 6. – 4. 7. a 27. – 28. 8.
Zelený pruh 29. 6. – 4. 7.

Cely rok s Vámi

odstavka_PT_92x130_PH4.indd   1 14.05.18   18:26

SC-380707/05

Na Pankráci 420/54, Praha 4 Nusle 

AJ, NJ, ŠJ pro dospělé i teenagery 
konverzace, maturita, FCE

www.elvis.cz

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
pro sportovce i intelektuály 
angličtina s rodilými mluvčími 

Jazyková škola Elvis
u "M" Pražského povstání

tel: 241 409 001, 602 350 632; email: elvis@elvis.cz 

LETNÍ JAZYKOVÉ KURZY

SC-380798-01
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SC-372095/06

REKONSTRUKCE 
KOUPELEN A KOMPLETNÍ 

PŘESTAVBY BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA 

ROZUMNÉ CENY.
Osobní cenová kalkulace 

a konzultace zdarma.
Tel. 777 317 278

SC-372118/06

BALKAP, s.r.o.
23 let jsme tu s Vámi

Malířství   
Lakýrnictví                                                    

                       Madla na zábradlí
            Podlahy - Zednictví         

Jílovská 426/27 Praha 4, Lhotka
www.balkap.cz

 tel. 777 70 80 35                        tel. 777 70 80 34

SC-380056/09SC-380003/17

VÝKUP AUTOMOBILŮ
VŠECH ZNAČEK
ZA HOTOVÉ

 na stavu a stáří nezáleží!
    Tel.: 604 868 055

VŠECH ZNAČEK
ZA HOTOVÉ

 na stavu a stáří nezáleží!

SC-380056/10

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

Tel.: 724 006 275

SC-372117/06

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

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
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SC-380084/05

SC-380090/05

INSTALATÉRSKÉ SLUŽBY
OPRAVY, MONTÁŽE, 
REKONSTRUKCE

Tomáš Munzar
Instalatér
608 554 617

SC-380119/05

Užijte a zasportujte si 
se svými 

oblíbenými hrdiny

OD 31. KVĚTNA 
DO 2. ČERVNA

13.00–18.00

 PROGRAM
NA ČERVEN

5. 6. 
Tři prasátka

12. 6. 
O otesánkovi

19. 6. 
O strašidlech v lese

26. 6. 
Z pohádky do pohádky

 PROGRAM
NA ČERVEN
5. 6. Tři prasátka

12. 6. O otesánkovi

19. 6. O strašidlech v lese

26. 6. Z pohádky do pohádky

BABYBAZAR

DEN MATEK

 MAŇÁSKOVÉ
 DIVADLO ÚSMĚV

Každé úterý od 16 hodin 
v prvním patře centra.

novodvorska-plaza.klepierre.cz

SC-380264/04

David Burian
Strojové čištění 

koBerců, Mytí oken
tel.: 773 540 170

e-mail: info@dbuklid.cz
www.dbuklid.cz

SC-380170/05

Stomatologické ordinace 
a zubní hygiena

Praha 4 - Poliklinika Budějovická 
zelená budova 6.patro

Přijímáme 
nové pacienty

Smlouvy se zdravotními pojišťovnami

Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4

Telefon: 776 50 59 59
info@stomadent-prague.cz

www.stomadent-prague.cz

SC-380299/04SC-380298/04

INSTALATÉRSTVÍ (bez paušálu za příjezd) 
Výměny wc, baterií, opravy,

rozvody vody a topení

REKONSTRUKCE KOUPELEN A BYTŮ
Stavební práce včetně elektra a vody 

do 10 dnů včetně úklidu

Tel.: 777 948 025 • Rychle • levně • kvalitně

☛☛
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SC-380173/05

NAD LESNÍM DIVADLEM 1354, PRAHA 4

 241 493 633, 222 941 998, 603 501 166

ZEDNICKÉ 
 OBKLADAČSKÉ

PRÁCE

www.siml.cz

MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
VČETNĚ ÚKLIDU

lakýrnické práce lze provést i v dílně

Pro kalkulaci, objednávku nebo rezervaci 
kontaktujte inzertní oddělení: 

Renáta Čížková 
tel.: 777 114 473

renata.cizkova@ceskydomov.cz

SC-380734/03

 VELKÉ
     VELIKOSTI?

„Ano, máme...!”
Nový obchod ROMANTYK

Nuselská 1497/70
Tel.: 608 51 96 97

www.NadmerneOdevy-Praha.cz
Bus: 124, 139, 188, 196
stanice Kloboučnická

Tram.: 11 a 14 stanice Horky

DÁMSKÉ + PÁNSKÉ
XXL až 8XL

SC-380764/01

Nabízíme 
k  pronájmu prostory
81,22 m2 v  přízemí Nuselské
polikliniky, Táborská 325/57,

Praha 4. Prostory lze 
využít např. jako prodejnu 

zdravotnických potřeb.

Všechny prostory 
k  nahlédnutí po domluvě 

na tel.: 234 091 140, Lenka 
Pilsová/správce budovy.

www.medistylpharma.cz
e-mail:pilsova@

medistylpharma.cz

SC-380790/02

Popis pozice:
•	 prodej	inzertního	prostoru	do	našich	novin	a časopisů
•	 každodenní	kontakt	se	stávajícími	klienty
•	 vyhledávání	nových	obchodních	příležitostí
•	 přímé	oslovování	potenciálních	zákazníků
•	 plánování	mediálních	kampaní	klientům	na	míru
•	 zodpovědnost	za	personální	nábor	obchodního	týmu
•	 vedení	obchodního	týmu,	odpovědnost	za	plnění	plánu
Požadujeme:
•	 předchozí	praxe	na	obchodní	pozici	podmínkou
•	 orientaci	na	zákazníka	a cit	pro	obchod
•	 uživatelskou	znalost	práce	na	PC
•	 iniciativu	a samostatnost
•	 výborné	prezentační,	vyjednávací	a argumentační	

dovednosti
nabízíme:
•	 zázemí	stabilní	společnosti
•	 dynamický	kolektiv
•	 nadstandardní	finanční	ohodnocení
•	 kancelářské	prostory	s možností	parkování
•	 notebook,	tablet
•	 možnost	rozvoje	a profesionálního	růstu
Své životopisy posílejte na email nabor@ceskydomov.cz

hleDáMe Managera 
obchoDního týMu

Jedno z největších vydavatelství v České republice, působící 
na trhu 20 let, sdružující 52 novin a časopisů, hledá 
energického kolegu pro svůj obchodní tým v Praze.
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senioři

Dne 11. 5. oslavil 90. narozeniny
Jindřich Mikulec z Nuslí,
sportovní gymnasta a účastník OH 1952 v Helsin-
kách. K životnímu jubileu mu přejí hodně štěstí 
a životní pohody přátelé – sportovci a redakce 
časopisu Tučňák.

Odešel Dr. Václav Skuhravý
Dne 1. dubna, 
v den svých 
90. narozenin, 
zemřel milý 
a všemi oblí-
bený kolega, 
zakladatel 
a dlouholetý 
pracovník 
Entomologic-
kého ústavu 
Dr. Václav 
Skuhravý 
z Michle. 

Po studiích zoologie, botaniky a zeměpisu na 
Univerzitě Karlově získal doktorát přírodních věd 
a následně se stal asistentem profesora Komárka 
v Ústavu všeobecné a pokusné zoologie Univerzi-
ty Karlovy. Celý svůj život zasvětil studiu hmyzu, 
entomologii. Jeho práce zahrnují 16 knižních 
publikací a byl autorem nebo spoluautorem více 
než 300 vědeckých prací z oblasti aplikované ze-
mědělské a lesnické entomologie a ekologie. Jeho 
zásluhy o rozvoj aplikované entomologie byly 
oceněny stříbrnou plaketou Gregora Mendela 
(1988), stříbrnou plaketou J. E. Purkyně (1991), 
medailí České zemědělské akademie věd a pa-
mětní medailí Ctibora Blattného. Spolu s manžel-
kou, Dr. Marcelou Skuhravou, se věnovali studiu 
bejlomorek (skupina dvoukřídlého hmyzu), které 
jsou díky jejich úsilí celosvětově nejlépe probádá-
ny v celé střední Evropě. (red)

Nefrologická ambulance 
v poliklinice Budějovická
Novou nefrologickou ambulanci, zajišťující dia-
gnostiku onemocnění ledvin a sledování i léčbu 
pacientů s již diagnostikovaným nefrologickým 
onemocněním, najdete na adrese Poliklinika 
Budějovická, A. Staška 1670/80. Kontakt: tel. 
261 006 408, e-mail: praha-krc@fresenius.cz. 
Ordinační doba: út, st: 8.00–15.00 h.,  
pá: 8.00–13.00 h. (red)

Pro rybářské a lovecké lístky
do 8. patra
Od začátku května vykonává agendu rybář-
ských a loveckých lístků Odbor životního 
prostředí a dopravy (OŽPAD), a již ne Odbor 
správních agend (OSA) Úřadu MČ Praha 4. Ža-
datelé se mohou obracet na Ing. Pavla Exnera 
(8. patro - kancelář 8.17). Úřední hodiny jsou 
v pondělí od 8.30 do 18.00 a ve středu od 8.00 
do 17.00 hod. (red)

společenská rubrika PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH MČ PRAHA 4
ČerVen 2018
Komentovaná prohlídka 
Werichovy vily 

5. 6. od 10.00 h., sraz před 
vilou, U Sovových mlýnů 
501/7, Praha 1

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128 
od 28. 5. – 25 míst; vstupné senioři 
50 kč

Komentovaná prohlídka
Trojského zámku

7. 6. od 14.00 h., sraz 
U Trojského zámku 4/1, 
Praha 7

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128 
od 28. 5. – 30 míst; vstupné senioři  
30 kč

Cyklus 4 procházek (4.) „Slavné 
okamžiky Prahy“ – Praha opla-
kává své slavné syny a dcery 
– Malostranský hřbitov

12. 6. od 14.00 h., 
sraz před vchodem do 
Malostranského hřbitova, 
Plzeňská ul., Praha 5, za-
stávka tram. Bertramka

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128 
od 4. 6. – 30 míst

Okružní plavba parníkem s ži-
vou hudbou a občerstvením

19. 6. od 14.00 h., 
sraz přístaviště lodí Na 
Františku, pod Anežským 
klášterem

výdej vstupenek 5. 6. od 8.00 do 8.30 
přepážka č. 34 (vlevo od podatelny), 
přízemí MČ Praha 4, Antala Staška 
– 110 míst – jen na vlastní OP!

Upozornění!	V průběhu	uvedených	akcí	budou	pořizovány	fotografie,	které	mohou	být	publikovány	na	
webu MČ Praha 4 nebo v periodiku Tučňák.

Protáhněte si tělo
Bolí vás často záda? Máte ztuhlé klouby? Cvičite-
lé Seniorfitnes z.s. vědí, jak vám pomoci. Přijďte 
si zacvičit!
Fitness Action - Štúrova 1284/ 20, sídl. Krč 
Čt: 10.00–11.00 hod. (60 Kč) 
Marie Bulínová
tel.: +420 725 748 479
e-mail: mariebulinova@seznam.cz
Sokol Spořilov - Severozápadní VI č. p. 1668
Po: 10.30–11.30 hod. (50 Kč)
Hanka Všianská
tel.: +420 607163 172
e-mail: hanka.vsianska@seznam.cz
Sokol Braník - Branická 275
Po: 14.30–15.30 hod. (50 Kč)
Věra Jarošová
tel.: +420 731 558 329
e-mail: wendyjar@seznam.cz

Plavba po vltavě
Jenom 
jedenkrát 
za dva roky 
nabízí MČ 
Praha 4 
seniorům 
vyhlídko-
vou plavbu 
lodí po Vl-
tavě, která 

se uskuteční letos 19. 6. od 14.00 hodin a bude 
trvat dvě hodiny. Sraz je v přístavišti Na Františ-
ku u mola číslo 15. Odplouvá se přesně ve  
14.00 hodin! Výdej vstupenek do výše kapacity 
lodi proběhne 5. 6. od 8.00 hodin v přízemí Úřa-
du MČ Praha 4. Na akci srdečně zve Iva Kotvová 
(Trojkoalice/Zelení), místostarostka pro sociální 
oblast a rodinnou politiku. (red)

Prohlídka Malostranského hřbitova

Pro velký zájem MČ Praha 4 opakuje 
komentovanou prohlídku Malostranské-
ho hřbitova, který se nachází v Praze na 
Smíchově. Původně byl založen jako moro-
vý při epidemii v r. 1680. Jako hřbitov pro 

Malou Stranu sloužil v letech 1787–1884. Na 
hřbitově se nachází empírový kostel Nejsvě-
tější Trojice. Údajně prý právě tento hřbitov 
inspiroval Jana Nerudu při psaní sbírky básní 
Hřbitovní kvítí. Nejznámější náhrobek zde 
je socha klečícího biskupa Leopolda Thun-
-Hohensteina – litinový náhrobek vytvořil 
Václav Prachner a později se stal inspirací pro 
Myslbekův náhrobek arcibiskupa Bedřicha 
Schwarzenberga v katedrále svatého Víta. 
Dále se zde nachází Svatá holčička – legen-
dami opředený náhrobek Anny Degenové, 
„dcery strážmistra a nádenice“, s působivou 
plastikou dítěte od Josefa Maxe. Údajně prý 
plní přání dětí. Je zde rovněž pohřbena řada 
pražských osobností 18. a zejména 19. století, 
např. barokní architekti Kryštof a Kilián Ignác 
Dientzenhoferovi, klavírista a hudební sklada-
tel Jan Ladislav Dusík, Josefína Dušková a její 
manžel František Xaver, Mozartovi hostitelé 
na Bertramce, a mnoho dalších. Prohlídka se 
uskuteční 12. 6. od 14.00 h., přihlašování je 
od 4. 6. (red)
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servis

V dubnu byli přivítáni starostou Petrem Štěpán-
kem a místostarostkou Ivou Kotvovou
 (oba Trojkoalice/Zelení) noví občánci Prahy 4. 
Děkujeme za krásná vystoupení mateřským školám 
Kaplická, V Mezivrší, MŠ Sdružení a MŠ Voráčkova 
a za příjemnou spolupráci střední školy Kavčí hory.
V úterý 3. dubna byli přivítáni: Mattia Gennaro 
de Siena, Antonín Kozák, Vendula Nebesová, 
Mia Maria Kawulok, Ondřej Urbanec, Karolína 
Bartoňová, Markéta Steinerová, Ondřej Hrubý, 
Anna Langmajerová, Sofie Mařánková, Amálie 
Čermáková, Natálie Krejčíková a Danny Slezák.
Ve středu 4. dubna byli přivítáni: Jakub Stani-
slav Milata, Michael Hozák, Alan Hacmac, Ane-
ta Maštalířová, Anna Tereza Doubková, Šimon 
Švec, Maxim Mikeš a Sebastian Vykusa.
V pátek 20. dubna byli přivítáni: Jan Vladimír 
Kouba, Zachariáš Prokopec, David Milde, Anna 
Nenadálová, Gabriel Trindade, Sonya Berná, 
Emma Krausová, Filip Wágner, Benedikt Urban, 
Adéla Kupcová, Sára Kelblová, Karolína Bartoňo-
vá a Laura Čelková.
V úterý 24. dubna byli přivítáni: Jonáš Cífka, 
Jolana Hesková, Barbora Hastíková, Jiří Pavlata, 
Jakub Košina, Veronika Fürbachová, Jan Novák, 
Bibiana Klapetková, Matyáš Dytrych, Bartolo-
měj Wiszczor, Alžběta Vraná, Oliver Mirtes, 
Robin Fasora, Václav Stránský, Dominik Hroník, 
Nicolas Kunc, Adéla Kalvachová, Robin Sýkora, 
Vojtěch Martinec a Aneta Moravcová. (red)

vítání občánků

KONCERT K 100. VÝROČÍ REPUBLIKY

Má vlast
Bedřich Smetana:

20/9/2018 od 19 hodin

Filharmonie Hradec Králové
 Dirigent: Miriam Němcová

KC Novodvorská
(Novodvorská 1013/151, Praha 4)

k c n
Vstupenky na koncert v prodeji od 20. června 2018  
na pobočce Czechpoint v budově úřadu MČ Praha 4,  
Antala Staška 2059/80b, Praha 4 nebo IC Jílovská,  
Jílovská 1148/4, Praha 4

Pozvánky

Upozornění
Pravidelně přistavované velkoobjemové kontejnery 
na odpad v červnu v ulicích nenajdete. Budou se 
přistavovat pouze mimořádné kontejnery, o kterých 
se obyvatelé příslušných lokalit dozvědí letákovou 
formou. (red)

Branický sad ožije třešňobraním 
V sobotu 23. června (14.00–20.00 hod.) bra-
nickou třešňovku opět rozveselí sousedská 
slavnost. Již potřetí zde proběhne Třešňobraní, 
věnované dobrovolníkům, kteří už několik let 
pečují o sad. Máte-li rádi třešně, přijďte si je na-
trhat a užít si příjemný den se sousedy z okolí. 
Na místě budou k zapůjčení česáčky a žebříky. 
Kromě toho si vyzkoušíte moštování a pobavíte 
se při aktivitách pro děti i dospělé. 
Třešňobraní navazuje na letošní údržbové 

brigády a jarní pastvu ovcí. Ovečky by zde měly 
být ještě v prvním červnovém týdnu. Pastvou je 
území třešňovky udržováno citlivěji než s po-
mocí techniky, díky tomu je zachována pestrá 
paleta rostlin pod stromy. 
Do branického sadu se dostanete z ulic Věkova, 
Psohlavců, Vrbova a Ve Studeném. Kontakt na 
pořadatele: Jan Čech, Ekocentrum Podhoubí, 
tel. 774 481 835. Podrobnosti najdete také na 
www.podhoubí.cz. (red)

zeptejte se zdarma právníků
Bezplatná právní poradna pro občany Prahy 4 pro-
bíhá každou druhou a čtvrtou středu v měsíci od 
15.00 do 17.00 hodin v Nuselské radnici (Táborská 
500). Pořadové lístky se vydávají v den konání 
poradny, a to nejdříve ve 14.30 hodin. Počet 
vydaných pořadových lístků může být maximálně 
20. Bližší informace na http://praha4.cz/Bezplat-
na-pravni-poradna-pro-rok-2018.html. Termíny do 
konce roku: 13. a 27. 6., 11. a 25. 7., 8. a 22. 8., 12. 
a 26. 9., 10. a 24. 10., 14. a 28. 11. a 12. 12. (red)

Chcete nádrž na dešťovou vodu?
MČ Praha 4 se obrací na své obyvatele s dota-
zem, zda by měli zájem instalovat akumulační 
nádrže na zachytávání dešťové vody u svých 
rodinných či bytových domů? Pokud ano, na-
pište do 30. 6. 2018 na e-mail: lucia.sustekova@
praha4.cz. Info na www.praha4.cz. (red)

Práce

Mateřská škola Jitřní 2 hledá od 1. 9. uklízečku/e 
na plný úvazek. Životopis zašlete na e-mail na 
msjitrni@volny.cz nebo volejte 736 487 401.
Mateřská škola Mezivrší 35 přijme kvalifikova-
né učitele/ky a ředitele/ku s nástupem od 1. 8. 
V případě zájmu kontaktujte Irenu Michalcovou, 
ředitelku MŠ Trojlístek, pověřenou vedením, na 
tel. č. 602 252 433. 
Školní jídelna mateřské školy Kaplická přijme 
od září kuchaře/ku. Informace na e-mailu skolni-
jidelna@ksidlisti.cz nebo na tel. č. 241 090 239.
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Tučňák KONTAKTy NA REDAKCI A INZERCI

Šéfredaktor:
Martin Dudek,
tel.: 774 820 075 
e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz 

Inzertní manažer:
renáta Čížková,
tel.: 777 114 473
e-mail: renata.cizkova@ceskydomov.cz

V rámci kontroly distribuce časopisu si vás dovolujeme požádat o spolupráci. Pokud 
neobdržíte	časopis	ve	výše	uvedeném	termínu,	oznamte	to	e-mailem	na:	tucnak@praha4.cz	
nebo telefonicky na 261 192 492. Vždy uvádějte ulici a číslo vašeho domu. Děkujeme!

Písemné připomínky, názory a podněty: Tučňák, 
Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 – Strašnice. 
Podmínky inzerce a termíny vydání: 
www.ceskydomov.cz
Uzávěrka letního dvojčísla je 20. června 2018.

Možná si na ni mnozí 
z vás pamatují. Dřevěné 
figurky nejen tří hlavních 
hrdinů, ale i prince, prin-
cezny či černokněžníka, 
mile pojatý herní plán 
pojednávající o nelehké 

cestě pohádkových bytostí do princova zámku 
a hodně zábavy s dětmi. Taková byla a nyní opět je 
společenská hra Dlouhý, Široký a Bystrozraký, kte-
rou v retroedici uvedl na trh český výrobce desko-
vých her EFKO-karton.
Pokud chcete vyhrát jednu z pěti her, stačí zodpo-
vědět naši jednoduchou soutěžní otázku.

soutěžní otázka:
kdo je výtvarníkem stolní hry Dlouhý, 
Široký a Bystrozraký?
A) Neprakta 
B) Born 
C) Lada
Nápověda na www.efko.cz

Odpovědi	zasílejte	do	15.	června	2018	na	e-mail:	 
martin.dudek@ceskydomov.cz.	Výherci	z květnového	
čísla:	(správná	odpověď	c	–	až	k 75	000	osobám):	Patrik	
Perner, Lenka Štěpánková, Jan Nentvich, Helena Kava-
nová a Vlastimil Živný. gratulujeme!

sOutěž
sOutěžte a vYHraJte 
sPOlečensKOu Hru!

Zachráněná ptáčata straky obecné

Na sídlišti Novodvorská bylo nalezeno hnízdo 
straky obecné, které se z důvodu silného větru 
zřítilo ze stromu. V hnízdě bylo šest mláďat, 
která byla převezena do Záchranné stanice hl. 
m. Prahy pro volně žijící živočichy v Jinonicích 
(www.lhmp.cz/stanice/zs/). 
Záchrannou stanici provozují Lesy hl. m. Prahy 
a jejím posláním je pomáhat zraněným a jinak 
postiženým volně žijícím živočichům s cílem 
jejich navrácení zpět do přírody. Pokud si nejste 
jistí, že mládě skutečně potřebuje pomoc, vždy 
kontaktujte záchrannou stanici na pohotovostní 
telefonní lince 773 772 771. Pracovníci záchran-
né stanice vám rádi poradí. A pozor – nevhodná 
pomoc může mláďatům uškodit! (red)

Kouzelné čarodějnice se dětem líbily
Svátek čarodějnic, ovšem bez jejich tradičního pálení, si užily děti v Praze 4. Divadelní soubor Zvo-
neček zakončil oslavou čarodějnic svoji 49. sezonu. Dětem sehrál krásnou pohádku o Popelce a poté 
už na děti čekala napínavá cesta po stopách čarodějnic se sladkou odměnou na konci. Do pozdního 
večera se opékaly špekáčky, tvořily se masky a nakonec další pohádka z vodního světa jen potvrdila 
kreativitu celého souboru. Místostarostka Iva Kotvová (Trojkoalice/Zelení) poděkovala principálce 
divadla Denise Kábrtové za tvořivé a originální vedení souboru. „Všichni se moc těšíme, co nám 
divadlo Zvoneček připraví na půlkulatou padesátou sezonu,“ uvedla.
Děti, které nestihly čarodějnický rej ve Zvonečku, si jej mohly užít v Café Na půl cesty. Tradiční ča-
rodějná akce, která v sobě spojuje osvětu v oblasti duševního zdraví, program pro děti, workshopy, 
divadlo a bohatý hudební program, byla jako vždy hojně navštívena. Akci přišel podpořit i starosta 
Petr Štěpánek (Trojkoalice/Zelení), který poděkoval Café Na půl cesty neboli Green Doors za jejich 
trpělivou a náročnou práci s jejich klienty. (red)

lepší místo pro život v Praze 4
Veřejný prostor je všude kolem nás a každý je součástí místa, ve kterém žije. Odbor životního pro-
středí za podpory radního pro životní prostředí Ondřeje Růžičky (STAN - Tučňák) dává obyvatelům 
Prahy 4 možnost podílet se na rozvoji veřejného prostranství. Odbor vyčlenil 300 000 korun, které 
budou použity na nejlepší, nejzajímavější a nejpotřebnější nápady na zvelebení životního prostředí 
tří sídlišť v Praze 4. Konkrétně se jedná o lokality v okolí těchto ulic: Jílovská, Nad Koupalištěm, Nad 
Lesním divadlem, Novodvorská, Štúrova, Vavřenova, Vídeňská, V Štíhlách a Zálesí.
„Zajímá nás, co by si obyvatelé Prahy 4 přáli ve svém okolí zlepšit. Přijde nám smysluplné, aby se 
na rozvoji vytipovaných lokalit podíleli právě ti, kteří tam žijí. Jedině tak totiž zjistíme, co bude pro 
tyto oblasti nejpřínosnější," vysvětluje záměr celého průzkumu Ondřej Růžička.
Své nápady týkající se zeleně a životního prostředí mohou obyvatelé Prahy 4 zasílat do 30. května 
prostřednictvím chytrého telefonu přes aplikaci Lepší místo, z počítače na www.lepsimisto.cz nebo 
vhodit svůj nápad do označeného boxu na podatelně Úřadu MČ Praha 4.
V termínu od 8. 6. do 22. 6. proběhne na webovém portálu lepsimisto.cz veřejné hlasování o nejzají-
mavější a nejpotřebnější nápady. Ty pak budou realizovány. (red)
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BEZPEČNÝ DOMOV 
ZAČÍNÁ DVEŘMI

SC-380265/02

Tel.: +420 737 900 000
www.skanska.cz/reality 

  Skanska – Konečně doma

Konečně doma 
na Chodovci
Moderní bydlení s městem 
na dosah a přírodou za zády. 

Dobrý soused-Nase Praha   1 16.5.18   21:06

SC-380533/15

Hledáte stabilní přivýdělek? 
Trávíte rádi volný čas venku? 

Přidejte se k nám!
Můžete doručovat: 
- noviny od PO-SO od 5:30 do 7:30
- adresné zásilky 2x týdně nebo letáky 
 1x týdně čas doručování je na Vás 
- svěříme Vám lokalitu v místě bydliště

Vše je možné kombinovat. 

Požadujeme důslednost 
a spolehlivost.

Nabízíme spolupráci na DPP, DPČ, HPP.

Práce je vhodná i pro OZP.

HLEDÁME DORUČOVATELE

V případě zájmu nás kontaktujte: 

nabor@mediaservis.cz
tel. 720 987 690

SC-380711/01

POPELÁŘ - ZÁVOZNÍK
s náborovým příspěvkem

Do našeho týmu hledáme pracovníky na pozici

Stabilní, na trhu zavedená společnost 
zajišťující komunální služby 
(svoz a likvidace odpadu, čištění 
komunikací, údržby zeleně apod.).

NABÍZÍME: 
• Stabilní práci v centru města s moderní technikou
• Zaměstnání především na HPP na dobu neurčitou
• Odpovídající fi nanční ohodnocení (až 14 platů ročně) 
• Motivační program a fi remní benefi ty – výroční odměny, příspěvek na 

dovolenou, možnost podn. půjčky, stravenky, páteční oběd zdarma, …
• Firemní jídelna s výběrem z 5 menu
• Moderní zázemí šaten a sprch s odvětrávanými skříňkami
• Přátelský kolektiv
• Podporu při zvyšování kvalifi kace
• Náborový příspěvek 5.000,- Kč

POŽADAVKY:
• Časová fl exibilita
• Dobrá fyzická zdatnost
• Čistý trestní rejstřík

e-mail: prace@komwag.cz
telefon: +420 773 770 773
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NOVINKY AUTOMOBILEK  /  TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI  /  100 LET REPUBLIKY

ELEGANCE 
STYL 
VÁŠEŇ 
INSPIRACE

SC-380796/01


