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editorial

Vážení čtenáři,

jak se vám na Praze 4 parkuje?
Najdete volné místo hned,
nebo musíte složitě objíždět
ulice a hledat skulinu, do které
by se váš vůz vešel? Čtyřka
patří k těm pražským měst-
ským částem, kde se zatím za
parkování neplatí, možná se
to ale brzy změní. Modré zóny
zavedli před časem v okolních
částech Prahy a řidiči tak
často hledají volné místo právě
v Praze 4. Co se tady v parko-
vání změní? Zaparkovat je

někdy složité i kvůli uzavírkám, které komplikují pohyb
nejen motoristů, ale i chodců. Kde jsou nyní v Praze 4 za-
vřené komunikace a kdy budou práce dokončené? Přiná-
šíme vám i další dvě dopravní témata, dozvíte se, jaké
změny v autobusové dopravě začaly ve čtvrté městské části
platit o víkendu a poradíme vám také, co před zimou udělat
proto, aby vás v zimě auto nezradilo. Přinášíme vám ale
také tipy na akce, na které se můžete vydat ve volných chví-
lích. Řada aktivit je v následujících týdnech určena čtyřko-
vým seniorům. A dozvíte se i novinky ze školství, třeba
o volných místech v mateřských školkách, které se připra-
vují na povinný poslední rok.

Vaše Zuzana
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Jílovská
mimo provoz

Dočasně bude mimo pracoviště
úřadu městské části Praha 4
v ulici Jílovská – agenda eviden -

ce obyvatel a informační centrum měst-
ské části. Omezen bude provoz ve
dnech 20. a 21. října, a to z technických
důvodů. Pracoviště úřadu v ulici Antala
Staška bude v provozu bez omezení.

Ulice
projde rekonstrukcí

Rekonstrukcí projde ulice Praž-
ského povstání. Obnoven zde
bude poškozený povrch. Radní

hlavního města Prahy schválili uza-
vření smlouvy s vítězem výběrového ří-
zení, společností Ekologické a inženýr-
ské stavby, s.r.o., jejíž nabídková cena
činí 4 249 149 Kč bez DPH. Rekon-
strukce by měla omezit hluk a snížit
prašnost. 

INZERCE V4-1029

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA A  PRAŽSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ (POV) 
PŘEDSTAVUJE DIGITÁLNÍ MAPU PŘÍSTUPNOSTI BUDOV A VEŘEJNÝCH 
PROSTOR PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU.

...více na www.mapapristupnosti.cz 

Mapa semaforovým způsobem 
(zelená, oranžová, červená) 
kategorizuje jednotlivé objekty 
na přístupné, částečně přístupné 
a nepřístupné. 

Celkem v současné době mapa 
obsahuje 297 zmapovaných objektů.

V budoucnu se mapa bude i nadále 
rozšiřovat.

Celou řadu aktivit připravilo na listo-
pad pro nejmenší diváky divadlo Do-
beška. Hned 6. listopadu si budou

mo ci děti vybrat mezi dvěma akcemi.
V 15.00 začne divadelní představení Po-
hádková rezervace – Past na Ptáčka. Pří-
běh děti přenese mezi české pohádkové
bytos tí, které „čelí záplavě spajdrmenů,
šre gů a pokémonů.“ Kdo dává před divad-
lem přednost tvoření, musí si také pozna-

menat termín 6. listopadu. Na Dobešce se
bude ve výtvarné dílně pracovat na lampi-
onech, poté se všichni společně vydají na
průvod. V neděli 13. listopadu mohou děti
na Dobešku přijít znovu, a to na klasickou
loutkovou pohádku o Sněhurce a sedmi tr-
paslících. Během představení se bude také
zpívat a hrát na hudební nástroje, o týden
později, tedy 20. listopadu bude připra-
veno interaktivní představení O Zlaté rybě. 

Dobeška
hraje pro děti

Náměty na revitalizaci
Náměstí Bratří Synků

Architektonické soutěže nazvané „Ar-
chitekty ve škole“ se mohou zúčast-
nit všechny děti ze základních

a střed ních škol v Nuslích. Své náměty na
revitalizaci Náměstí Bratří Synků mohou
vytvářet jednotlivci i týmy. Veškeré po-

třebné informace včetně podmínek vyhlá-
šené soutěže najdou zájemci na webových
stránkách městské části nebo na adrese
www.architektiveskole.cz. Soutěžní pří-
spěvky je třeba odevzdat do 15. února příš-
tího roku.
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Oslavy vzniku
samostatného státu

Shromáždění uspořádané při pří-
ležitosti výročí Dne vzniku samo-
statného československého státu

se uskuteční u Památníku Tří odbojů
na náměstí Generála Kutlvašra v Nus-
lích. Vzpomínková akce ve čtvrté měst-
ské části se bude konat 25. října, začne
v 10.00 hodin.

Policisté
přebrali ocenění

Dvanáct městských strážníků
a dva náct policistů, kteří se
stara jí o bezpečnost v Praze 4

a směna C ze stanice číslo 6 Hasičského
záchranného sboru převzali ocenění
Ochránce Prahy 4. Městská část oce-
nění uděluje dvakrát ročně a určeno je
členům záchranného systému jako po-
děkování za plnění služebních úkolů
a povinností.

INZERCE V4-1008

Dýňové odpoledne
v Hobby centru 4

Dostavba části
pražského okruhu

Tradiční podzimní akci Dýňové od -
poledne pořádá v říjnu Hobby cen-
trum 4. Budou se vydlabávat straši-

delné dýně, příchozí budou moci pracovat
ve výtvarné dýňové dílně, na večer potom
bude přichystáno překvapení v zahradě.
Akce se koná 24. října, začíná v 17.00 ho -
din. Urče na je akce pro všechny od pěti do

pětadvaceti let. Akce se koná v Hobby cen-
tru 4 v pavilonu B ve druhém patře. Pořa-
datelé doporučují obléknout se do pracov-
ního a přinést si nástroje na dlabání. Na
akci je třeba se předem přihlásit. Další
dýňo vá akce se koná v areálu Vltavanu
27. října od 14.00 hodin. I na tuto výtvar-
nou dílnu je třeba se přihlásit.

Dostavbu jihovýchodní části praž-
ského okruhu požaduje čtvrtá měst-
ská část. Ulevit by měla zejména

Spořilovu i dalším lokalitám kolem Jižní
spojky, které jsou velmi zatížené kamiono-
vou dopravou. Místní obyvatele trápí ze-
jména nadměrný hluk a exhalace. Čtvrtá
městská část sice spolu s Technickou sprá-

vou komunikací a hlavním městem Prahou
připravuje zakrytí Spořilovské, díky čemuž
by byla automobilová doprava vedena tune-
lem, jako skutečné řešení ale čtyřka vidí
právě dostavbu jihovýchodní části praž-
ského okru hu. Radní městské části proto
přijali usnesení, ve kterém dostavbu poža-
dují.

BUDOUCNOST VAŠEHO BYDLENÍ  
NEMUSÍ BÝT VE HVĚZDÁCH

www.rkevropa.cz/nusle
praha4@rkevropa.cz | +420 731 679 200
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Poznejte kousek Itálie díky
restauraci Il Primo Piatto.
Ochutnejte nové menu, které nabízí
velký výběr italských specialit.
Domácí těstoviny, saláty, plody
moře a nezbytné dobré víno.

Vánoční večírek v Il Primo Piatto
■ Kapacita až 200 osob
■ Kompletní cataringové služby
■ Bohaté zkušenosti s přípravou

akcí různých velikostí
■ Možnost zajištění zábavy na

Váš večířek
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KOŽNÍ AMBULANCE V BRANÍKU
PRO DOSPĚLÉ I DĚTI

Krátká objednací doba, péče hrazená
ze zdravotního pojištění a příjem pacientů
i bez doporučení od praktického lékaře!

■ Vyšetření a léčba kožních
onemocnění, znamének, pih
a bradavic

■ Léčba oparů a akné
■ Léčba onemocnění vlasů a nehtů
■ Lymfologická péče

a kosmetické poradenství

Nově nabízíme Karboxyterapii!
Moderní metoda využívá plynové
injekce s oxidem uhličitým
a je ideální k omlazení obličeje,
krku, dekoltu i dalším zákrokům
v estetické medicíně. 
Více na www.dermalink.cz

STAČÍ SE JEN OBJEDNAT – 604 120 223
každý všední den od 9 do 13 hodin

Kontakt: Údolní 93, Praha 4 – Braník

Tel.: 244 466 821, e-mail: info@dermalink.cz, www.dermalink.cz

INZERCE V4-1020

PLÁNUJETE
MIMINKO?
Začněte GRAV-INem!

www.grav-in.cz

Chcete snadněji a rychleji otěhotnět?
GRAV-IN, jediný doplněk stravy na českém trhu obsahující indol-3-karbinol, zinek a vitamín 
B6. Hormonální rovnováha ženy je určující pro snadné a brzké otěhotnění. Proto vás GRAV-IN, 
prostřednicvím zinku (přispívá k normální plodnosti a reprodukci a také k udržení normální 
hladiny testosteronu v krvi) a vitamínu B6 (podporuje regulaci hormonální aktivity), výrazně 
přiblíží ke splnění vašeho přání.

Žádejte ve své lékárně.

Bezplatný kurz pro sólo
rodiče o výchově a komu-
nikaci pojmenovaný „CO

DOKÁŽU SÁM“ pořádá APE-
RIO – Společnost pro zdravé ro-
dičovství. Konat se budou set -
kání v sídle Aperia, a to v ulici
V Luhu 6, Praha 4 – Nusle v ně-
kolika termínech. Přihlásit se je
možné na kurz 24. a 31. října,

konat se bude vždy od 16.30 do
18.00 hodin. Hlásit se lze re -
gistrací na mailové adre se
kurzy@aperio.cz nebo telefon-
ním čísle 773 644 569. Kurz ro-
dičům odpoví na to, co zmůže
způsob komunikace ovliv nit,
jak posilovat schopnost dětí
zvládat těžké či komplikované
situace.

S maminkami
pohovoří dula

Dula bude diskutovat s ma -
minkami, které čekají
mi minko nebo už dí tě

ma jí. Mluvit se bude v úterý 25.
října od 10.00 hodin s dulou ze
sdružení České duly. Přítomné

se budou moci na cokoli zeptat.
Beseda se koná ve 2. pa tře Nu-
selské radnice v místnosti číslo
205. Hlásit se je mož né od 19.
října na bezplat né telefonní
lince 800 100 128.  

Bezplatný kurz
o výchově

Originální pohled na tibet-
skou kulturu přináší vý-
stava ilustrací „Pohádky

Tibetu očima českých ilustráto -
rů“. V expozici jsou zastoupeny
ilustrace tří českých výtvarníků
ze tří knih. Výstavu spolupo-

řádá Spolek Lungta, který od
svého založení v roce 1997 usi-
luje o šíření informací o uni-
kátní kultuře Tibetu. Expozice
je přístupná v obchodním cen-
tru Novodvorská do 27. října
2016. Vstup je zdarma.

Pohádky představují

kulturu Tibetu
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Opozice ve čtvrté městské části ale
z průtahů obviňuje nikoliv magis-
trát, který zóny koordinuje, ale ve-

dení čtyřkové radnice. „Na Praze 4 stále ne-
byly zavedeny (pozn. red. zóny placeného
stání) – nikoli však díky rozhodnutí rad-
nice, ale kvůli neschopnosti místní vlád-
noucí koalice (Strana zelených / KDU-ČSL
/ ODS / Starostové–Tučňák / Hnutí pro
Prahu) najít finální podobu a prosadit si její
realizaci. Starosta Petr Štěpánek se těžko
může vymlouvat na naschvály magistrátu,
když jeho strana je součástí koalice i na
hlavním městě,“ argumentuje opoziční za-
stupitel a předseda klubu sociálních demo-
kratů Petr Horálek s tím, že opozice nemě -
la šanci své podněty do podoby placeného

parkování promítnout, protože byla z jed-
nání o zónách prakticky vyloučena. „Pro-
tože koalice neumožňuje otevřít tento bod
na zastupitelstvu (stejně jako v minulosti
o regulaci hazardu). Všechna rozhodnutí
se konají za zavřenými dveřmi rady měst-
ské části nebo spíše ve starostově kanceláři
a sekretariátu,“ doplnil Horálek

Přitom sám starosta Petr Štěpánek
(Troj koalice/SZ) připouští, že potíže s par-
kováním se zhoršily po zavedení „modrých
pruhů“ v okolních městských částech. „Ma-
gistrála i Jižní spojka přivádějí do Prahy 4
vysoký počet automobilů a řidiči, pokud ne-
mohou zdarma parkovat v Praze 2 a aktu-
álně i v Praze 5 hledají místo u nás. Parko-
vacím zónám se proto nevyhneme,“ uvedl

Štěpánek s tím, že nejhorší situace s par-
kováním na čtyřce je v oblasti podél trasy
metra C od Vyšehradu až po Kačerov a dále
i v Podolí, na Pankráci a v Nuslích. Štěpá-
nek z problémů viní „neregulovaný nájezd
developerů, kteří z části Prahy 4 učinili ad-
ministrativní komplex, jež na čtyřku při-
vedl obrovské množství automobilů.“

Jsou však i části Prahy 4, kde řidiče par-
kování příliš netrápí. Když to ještě v zimě
vypadalo, že parkovací zóny budou na čtyř -
ce zavedeny ve stejné době, jako v ostat-
ních městských částech, požadovala rad-
nice úpravy v oblasti Spořilova. Konkrétně
šlo čtyřce o to, aby byla ze zón vyjmuta lo-
kalita v části Spořilova vymezena ulicemi
Hlavní, Jižní XVII, Čtyřdílná, Jižní XV, 5.
května, Jihovýchodní VIII, Jižní III, Jihový-
chodní IX a Lešanská.

Důvodem bylo to, že v oblasti parkují vět-
šinou místní obyvatelé a vozidla „přespol-
ních“ v lokalitě nepůsobí potíže. Radnice
argumentovala tím, že zavedení placeného
parkování by naopak v místě situaci zkom-
plikovalo. „Jsem přesvědčen, že samotná
myšlenka zón placeného stání v Praze 4 je
chybně postavena, protože neřeší problém
dopravy v klidu a slouží pouze k posouvání
tohoto problému z jednoho místa na dru -
hé,“ komentoval to před časem zástupce
starosty Zdeněk Kovařík (ODS).

Jak se vám parkuje v Praze 4? Jste za-
stánci parkovacích zón nebo jste proti
jejich zavedení ve vaší městské části?
Napište nám svůj názor na mailovou
adresu Zuzana.Purova@a11.cz.

Placené parkování
ve čtvrté městské části
V srpnu byly zóny placeného stání spuštěny v Praze 6

a Praze 5, osmá městská část se připojila začátkem října.

Zóny měly začít v létě platit i na čtyřce a devítce, obě

městské části ale projekt připomínkovaly a spuštění se tak

muselo odložit. 
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Zavedení placeného parkování

ve čtvrté městské části
Petr Štěpánek,
Trojkoalice/SZ,
starosta MČ Praha 4

Parkování je problém celé Prahy. U nás
tento problém pociťujeme velmi naléhavě
zejména podél trasy C metra od Vyšehradu
až po Kačerov, ale i v Podolí, na Pankráci,
v Nuslích a dalších lokalitách. Je to důsle-
dek dlouhodobého špatného plánování
a ne regulovaného nájezdu developerů,
kteří z části Prahy 4 učinili administrativní komplex, a ten k nám
přivedl obrovské množství automobilů.

Dlouhodobě nepříznivá situace se ještě zhoršila po zavedení
zón placeného stání v okolních městských částech. Magistrála
i Jižní spojka přivádějí do Prahy 4 vysoký počet automobilů a ři-
diči, pokud nemohou zdarma parkovat v Praze 2 a aktuálně
i v Pra ze 5, hledají místo u nás. Parkovacím zónám se proto nevy -
hneme. Nedostatek parkovacích míst v Praze je však třeba řešit
zásadně a podle moderních trendů. Nikoli jen regulací a hledáním
parkovacích míst, což je vytloukání klínu klínem, ale cestou posi-
lování a zkvalitňování veřejné dopravy, hledáním optimální ceny
jízdného, která může motivovat Pražany i Středočechy k využí-
vání pražské integrované dopravy. A samozřejmě také využitím
alternativních způsobů dopravy, jako jsou jízdní kola, včetně jejich
sdílení, sdílené taxi nebo spolujízda. Z dlouhodobého hlediska je
třeba upřednostnit rezidenty, obyvatele Prahy 4, před automobi-
listy dojíždějícími k nám ze Středočeského kraje. Je to běh na dlou-
hou trať, ale čím více a intenzivnější se budeme zabývat skutečně
komplexním řešením, tím dříve můžeme být v cíli.

Tomáš Hrdinka,
ANO 2011,
zastupitel

S parkováním kdekoliv mimo vaši garáž
je to vždycky těžké, nejen v Praze 4. Zájmy
rezidentů se zde reálně střetávají s potře-
bami dojíždějících nebo návštěvníků, něk -
dy oprávněně, jindy méně. Dle mého názo -
ru je jistá forma regulace, např. zavedením
modrých zón v hustě obydlených rezidenč-
ních částech nutná. To, že načasování vzniku modrých zón tak
trochu nehraje s výstavbou dostatečných kapacit záchytných par-
kovišť na okraji Prahy 4 je věc jiná. Pokud je však ze strany ma-
gistrátu čas na koordinaci modrých zón právě nyní, nezbývá, aby
si naše městská část na uvedené řešení řekla své požadavky, bo-
hužel i bez ohledu na to, zda existují dostatečné kapacity záchyt-
ných nebo podzemních parkovišť. U nich pak městské části ne-
zbývá nic jiného, než dodatečně tlačit na jejich výstavbu. Bydlím
v dolním Braníku a večer je zde opravdu problém, abyste ve „své“
ulici zaparkovali. Je však správné, aby i v těchto zónách byl ales-
poň nějaký počet míst, kde zaparkovat přes virtuální parkovací

hodiny jako nerezident můžete. To, že za takovou „službu“ zapla-
títe, je správné, neboť je zde stále možnost použít MHD (jistě to
neplatí paušálně), a to říkám jako vášnivý řidič. Jinak to ale při
vzrůstající automobilové dopravě asi nepůjde.

Jan Schneider,
Pro Prahu,
předseda klubu zastupitelů

Parkování, jinak též doprava v klidu, je
problém, který se týká nejen Prahy 4, ale
celé metropole. Hlavní město není nafuko-
vací a najít zde místečko pro milion zdej-
ších vozů není žádná sranda. Když se
k tomu připočtou auta za prací dojíždějí-
cích přespolních, tak to v podstatě nemá za
současných podmínek rozumné řešení. Řada radnic a magistrát
má nicméně tendenci voličům slibovat, že problém rychle a ele-
gantně vyřeší. Nevyřeší! Je potřeba si nalít čistého vína a konečně
už férově říci, že se zaspalo, a to pořádně. Zavádění Zón placeného
stání (ZPS) zpočátku sice možná lokálně pomohlo, ale problémy
se přelily na hranice „zakázaných“ a „povolených“ oblastí. Pak při-
šlo „zablokování“ míst s dobrou dostupností MHD a bylo tak zadě-
láno na stav, že by zóny měly snad vzniknout všude. Nyní se do sy-
stému ZPS postupně přidávají další městské části, a když vidím ty
šílené zmatky kolem, tak bych si ZPS na Praze 4 raději v blízkém
horizontu odpustil. Je smutné, že na Praze 4 vlastně není žádné
parkoviště P+R, ale to je již zmíněný problém se zaspáním a je ce-
lopražský. Než začneme zakazovat, měla by se urychleně budovat
záchytná parkoviště u kapacitních komunikací s vazbou na MHD,
především na okraji města. Ale i Praha 4 by si nějaké to P+R par-
koviště zasloužila. Třeba u nádraží v Braníku či na Kačerově.

Viktor Janouškovec,
STAN, Tučňák,
předseda klubu zastupitelů

Při současném rozvoji civilizace je par-
kování problém, který se musí řešit neustá -
le. Praha 4 není žádnou výjimkou. Do my,
které se stavěly za komunismu, nijak nepo-
čítaly, že dnes budou domácnosti vlast nit
dvě a v některých případech i více aut.
Vzni ká tím problém, že obyvatelé z někte-
rých domů krouží okolo a nemohou najít místo k zaparkování.
V horších případech tato situace nastává, kdy u nás zaparkují svá
auta lidé jedoucí do centra, tedy do městských částí, které mají za-
vedeny parkovací zóny, příkladem je Podolské nábřeží nebo ulice
v Nuslích. Jako obyvatel Prahy 4 jsem zažil mnoho návrhů na po-
dobu zón placeného stání a ani jeden z nich nebyl řešením, kterým
by se situaci vyřešil na 100%. Často diskutované řešení předsta-
vuje zavádění zón placeného stání. Bohužel se jedná jen o částeč -
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né řešení, z kterého se nesmí stát další institut výběrčího pe něz.
Diskuse se musí vést nejenom o zavádění těchto zón, ale například
i o výstavbě parkovacích domů.

Filip Vácha,
TOP 09,
předseda klubu zastupitelů

O parkování a placených zónách. O tom,
že parkování na Praze 4 se musí řešit
v rámci promyšlené komplexní celopraž-
ské strategie, která umožní bezproblémové
parkování občanů městských částí. O tom,
že zóny nemají být jen nástrojem výběru
tučného poplatku, jinými slovy další daní,
jsem opakovaně na stránkách tohoto časopisu psal. Dnes si dovo-
lím psát o tom, jak by budoucnost parkování na Praze 4 vypadat
neměla. Jedná se o projekt rekonstrukce ulice Táborské. Tento
projekt výrazně podporuje starosta Prahy 4 Petr Štěpánek ze
Strany Zelených. Táborská si rekonstrukci určitě zaslouží. Tak
v čem že je problém? V rámci studie se plánují vybudovat na ma-
gistrále dvě nové světelné křižovatky. Jedna z nich má vzniknout
zasypáním tramvajového podjezdu pod magistrálou na Náměstí
Hrdinů, s tramvajovými linkami mířícími do pankrácké vozovny
přímo přes páteřní komunikaci Prahy. Výsledkem budou neko-
nečné kolny a nárůst emisí v Táborské a okolí. V rámci projektu se
navíc se plánuje výrazná redukce parkovacích míst v Táborské!
Takže místo řešení problému dojde k jeho prohloubení. Občané
z okolí budou ještě obtížněji hledat možnost zaparkovat.  Sníží se
komfort bydlení a spolu s nárůstem emisí i kvalita života v celé ob-
lasti. Tento projekt se chová k občanům vlastnícím automobily
čistě nepřátelsky. Nepřijímá fakt, že automobilová doprava do
města patří. Musí se sice regulovat, ale je zcela běžná.

Petr Horálek,
ČSSD,
předseda klubu zastupitelů

Kam s ním? Tak se ptal Jan Neruda nad
starým slamníkem na vyhození na konci
19. století. Na Praze 4 na začátku 21. stole -
tí touto otázkou spíše řešíme problém kde
večer zaparkovat svůj automobil. Zvláš tě
na sídlištích, postavených v dobách s úplně
jinými standardy na vybavení pro individu-
ální dopravu, vidím situaci nejhorší. A na sídlišti Pankrác si
mohou skutečně zoufat, protože zde vznikají další mamutí admi-
nistrativní nebo obytné kolosy – některé dokonce s podporou rad-
nice Prahy 4 a skoro všechny s oslavnými ódami v tisku vlastně-
ném panem Babišem. Co se týče problému s parkováním, osobně
jsem zvolil život bez automobilu. V Praze i po republice se zásadně
pohybuji veřejnou dopravou. A nikdy jsem s tím problém neměl.
Chápu ale, že pro většinu občanů je to nepraktické a nepoužitelné. 

A kde je tedy řešení? Pomohou nám zóny placeného stání? Na
Praze 4 stále nebyly zavedeny – nikoli však díky rozhodnutí rad-
nice, ale kvůli neschopnosti místní vládnoucí koalice (Strana ze-
lených / KDU-ČSL / ODS / Starostové-Tučňák / Hnutí pro Prahu)
najít finální podobu a prosadit si její realizaci. Starosta Petr Ště-
pánek se těžko může vymlouvat na naschvály magistrátu, když
jeho strana je součástí koalice i na hlavním městě. Opoziční zastu-
pitelé na Praze 4 byli z debaty o parkování prakticky vyloučeni,
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protože koalice neumožňuje otevřít tento bod na zastupitelstvu
(stejně jako v minulosti o regulaci hazardu). Všechna rozhodnutí
se konají za zavřenými dveřmi rady městské části nebo spíše ve
starostově kanceláři a sekretariátu. Mimochodem, komise rady
Prahy 4 pro dopravu, řízená předsedou ze Strany zelených, se
problémem zón placeného stání zabývala naposledy před rokem,
a to jen v rovině informativní. Část veřejnosti zóny placeného
státní podporuje, část před nimi varuje. V principu hodně záleží
na konkrétních podmínkách jejich provozu. Samospasitelným
a dlouhodobým řešením ale zřejmě nejsou. Obecně totiž platí, že
když povolujete stavbu dalších a dalších mrakodrapů a obytných
souborů, situace s parkováním se může logicky spíše zhoršovat.
Je proto třeba, aby politici a úředníci ovlivňující celkový rozvoj
Prahy, změnili priority! Mají se stavět především zdravotnická
a sociální zařízení, školky a jesle, kulturní domy, parky a sportovní
areály, knihovny, tramvajové trasy, metro – a ne pořád jen beto-
nové, skleněné a železné věžáky a obchodní centra. Politici a úřed-
níci nesmějí stát v předklonu před developery s miliardami na
účtech. O rozvoji města se musí rozhodovat podle veřejného blaha
jeho obyvatel, a ne podle výše úplatků a zákulisního lobování.  

Zdeněk Kovařík,
ODS,
zástupce starosty

Příspěvek nedodal v termínu.
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●Vy jste vystřídal spoustu měst. Narodil
jste se v Třebíči, studoval v Ostravě, poté
působil například v Brně či Plzni a nako-
nec jste zakotvil v Praze. Kde se vám lí-
bilo nejvíce?

Já jsem v podstatě poznal celou Českou
republiku, ať už to byla severní či jižní Mo-
rava nebo západní Čechy a musím říct, že
každé město má něco do sebe. Všude, kde
jsem působil jsem kus sebe nechal, takže
se tam vždycky rád vracím, ale teď jsem
spokojený tam, kde jsem, kde žiji, ale pře -
devším tam, kde jsou moje děti a moje že -
na, čili v Praze.
● Kdyby se něco stalo, a vy byste musel
Prahu opustit, kde byste chtěl žít?

Tady u nás „doma“ je nejlíp na světě,
přesto na tuto otázku úplně nedokážu od-
povědět. Kdyby tato situace nastala a já se
musel z Prahy odstěhovat, bylo by to spo-
jené s nějakou existenční činností, což si
teď ani nechci představovat. Umím si ale
představit to, že bych se vrátil jak do Plzně,
Brna či Ostravy, tak pochopitelně do mé mi-
lované rodné Třebíče. Musel bych se ale
vrátit za něčím, nebo za někým, ovšem roz-
hodně by to ale bylo někam, kde by bylo
dobře mé rodině.
● Odkdy na Praze 4 žijete?

Od roku 1994, kdy měl premiéru muzi-
kál Jesus Christ Superstar. Takže to bylo
moje první místo, kde jsem po příjezdu do
Prahy bydlel. V té době jsem se úplně ne-
rozhodoval, kde budu žít, prostě jsme do-
stali nějaké nabídky na byt, ze kterých
jsme nakonec vybrali právě ten na Praze 4,
který mi následně přirostl k srdci.
● Co se vám tu nejvíce líbí?

My sice máme v současné době domek za
Prahou, ale ano, na Praze 4 mám trvalé

bydliště a musím uznat, že tato městská
část má svoje kouzlo. Moje nejoblíbenější
místo je především Braník, kde jsem strávil
většinu času a tam je mi dobře.
● A je něco co se vám naopak nelíbí?

Trápil mě Barrandovský most, protože
když se chtěl člověk dostat, třeba právě
z Braníka, tak tam byl obrovský provoz. To -
mu sice částečně pomohlo vystavění měst-
ského okruhu, ale i tak je tam ten provoz
velmi intenzivní, a to neprospívá jak zdra -
ví, tak klidu. Kdyby tam šla ta doprava je -
nom trochu uklidnit, bylo by to příjemněj -
ší, ale to bohužel asi nejde.
●V rádiu pracujete od devíti hodin, má -
te před vysíláním nějaké rituály?

Kafe. To je jediný můj rituál. Pak si po-
chopitelně musím sednout k počítači udě-
lat si přípravu, najít nějaký vtip a postarat
se o to, abych měl lidem co nabídnout.
● Jak taková příprava probíhá?

Vysílání má skoro vždy stejnou struk-
turu, ale ten obsah se neustále mění podle
denního vývoje, protože rádio chce být
neu stále akční, chce fungovat a reflektovat
aktuální věci, proto si vždycky ráno sed ne -
me s editorem a řekneme si, jakým zásad -
ním tématům se ten den budeme věnovat.
Do toho pak ještě musíme zakomponovat
i nějaká dílčí témata, protože pochopitelně
nemůžeme celý den mluvit pouze o jedné
věci.

Moderátor rádia Impuls Vlasta Korec má před každým

ranním vysíláním pouze jeden rituál, kterým je káva.

Rodák z Třebíče bydlí na Praze 4 od roku 1994, kdy dostal

roli v muzikálu Jesus Christ Superstar. „Člověk by měl

projít životem s úsměvem na rtech, měl by toho co nejvíce

zažít a dělat, co ho baví,“ říká dvojnásobný otec

a milovník off–roadových závodů, který na vlastní kůži

zažil Rallye Dakar v Jižní Americe.

Vlasta Korec:
Internet je globální dálnice
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● S dnešní rychlostí, jakou se k nám té-
mata dostávají, se asi na vysílání nejde
úplně připravit, že?

Dnes je každá informace během pár
minut stará, takže díky internetu, kterému
já říkám „globální dálnice“, se informace
dostane během pár vteřin ke každému.
Myslím si, že hned po internetu je pro sdí-
lení informací nejrychlejší právě rádio, pro-
tože je to živý proces, a to zařazení infor-
mací, je poměrně rychlejší a jednoduší než
v televizi, protože ta připravuje svou vel-
kou večerní relaci a nemůže zprostředko-
vat všechna témata.
●A rádio může zprostředkovat všechna
témata?

Ano, protože během pár vteřin uděláte
telefon dotčené osobě nebo orgánu, vytvo-
říte relaci nebo reportáž, která se týká ak-
tuálního problému. U nás teď máme tako-
vou speciální rubriku, která se jmenuje
Dřív než ostatní, což v praxi znamená, že
jsme událost schopni dostat do vysílání
během chviličky.
● Jak to probíhá?

Jakmile se objeví informace na interne -
tu, tak ji nejdříve musíme ověřit, čili z dal-
šího zdroje zjistit, jestli to není náhodou
fáma, protože to by pak mohlo skončit sou-
dem. Pak se ta informace musí zpracovat
a vytvořit na ni nějaký náhled. Třeba kdyby
v Praze spadl dům, tak bychom nejdříve jeli
na to konkrétní místo, zavolali tiskového
mluvčího, nebo někoho z Územního pláno-
vání, aby se vytvořila co nejpřesnější a nej-
objektivnější informace, aby si na to lidé
mohli vytvořit svůj vlastní názor.
● Vzpomenete si na nějakou událost,
která se vám oznamovala opravdu slo-
žitě?

To je napříkad každá věc, která se týká
jakéhokoli teroristického útoku, nehody

ne bo úmrtí. Co mě v poslední době docela
zasáhlo, byla smrt Věry Čáslavské.
● Hrajete v současné době i v divadle?

Teď zrovna ne, protože na to nemám ab-
solutně čas. Poslední inscenace mi skončila
před půl rokem, ale zrovna teď se chystám
na novou. Divadlo je v podstatě můj hlavní
obor, který jsem studoval na konzervatoři,
konkrétně muzikál. Já jsem si prošel
spous tou pražských, především soukro-
mých divadel, kde se vždycky objevil něja -
ký muzikálový projekt a já jsem si vychut-
nal „to hraní‘, ale pak mě stáhla televize,
rádio a moderování veřejných akcí, což mě
v současné době baví, živí a uspokojuje...
I když pořád po tom divadle pošahávám.
● Můžete nám o té nové divadelní roli
něco prozradit, nebo je to ještě tajné?

Má to být inscenace Brouk v hlavě, ale to
je stále ve stadiu příprav, takže se pořád
mů že cokoli pokazit, tím pádem bych to
nerad zakřikl. Ale dostal jsem jasnou kon-

krétní nabídku, takže uvidím, jak se to vy-
vine.
● Když se vrátíme do historie, jaká byla
vaše nejoblíbenější hra?

Každý ten muzikál, ve kterém jsem hrál.
Já jsem naštěstí měl možnost si vždy vybí-
rat a nemusel přijímat role tak, jak to má
člověk v angažmá. Každá role ve mně něco
zanechala.
●Kdo vás v herních začátcích nejvíce in-
spiroval?

To se nedá říct. Rodiče mě nikdy do di-
vadla netlačili, můj táta zprivatizoval vel-
kou firmu a celý život dělal do dopravy, já
odmala miloval kamiony, ale pak jsem na-
jednou začal recitovat, s čímž přišlo i divad -
lo, takže jsem šel cestou, kterou v naší ro -
di ně nikdo předtím neobjevil. I když je
prav da, že můj táta taky hrál ochotnické di-
vadlo. Já jsem si svou kariéru vybudoval
přes nabídky ze školy, takže tím, že mi tu -
hle cestu nikdo nenaprogramoval, tak je
pro mě velmi jedinečná a jsem strašně rád,
že jsem ji mohl absolvovat a ještě nějaký
ten pátek absolvovat budu.
● Ta láska k autům vám však zůstala,
že?

Začalo to u těch velkých a teď jsem se do-
stal k těm malým závodním. Osm let závo-
dím s KB offroad system, se kterým jez-
díme offroadové maratony a dostal jsem se
díky nim na akce, jako je Rallye Dakar
v Jižní Americe. Celkově jsem díky autům
viděl kus světa, je to můj velký koníček,
protože když člověk sedne za volant auta,
dá si kombinézu, nasadí helmu a navleče
rukavice, tak je najednou úplně jiný, splnil
si sen a je najednou velký závodník.
● Poprvé jste byl na Rallye Dakar v roce
2010, jaká to pro vás byla zkušenost?

Obrovská, protože jsem potkal všechny
velké hvězdy tohoto sportu, jako například
jsou Karel Loprais, Carlo Sainz nebo Vladi-
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mir Čagin, se kterými jsem
„žral“ stejný prach a písek. Být
tam a zažít něco, co člověk vidí
pou ze v televizi, a tajně sní
o tom, že se mu to někdy po-
vede, je splnění snu.
● Vy jste však jednou na
nečem podobném, jako je
Ral lye Dakar závodil a nevedl
jste si vůbec špatně. Co se
tam sta lo?

To byla Intercontinental
Rally, která je oproti áčkovému
Dakaru finančně mnohem mé -
ně náročná. Tam jsem do čtvrté
etapy okupoval čelní místa, pak
se mi bohu žel stala nepříjemná
věc. Měl jsem nehodu, ale na-
štěstí se mně ani spolujezdci
nic nestalo, jen auto už jsme
znovu nerozjeli.
●A ten áčkový Dakar byste si
zkusit chtěl?

Pochopitelně ano, ale ta cena
se pohybuje v milionech, takže
radši pojedu deset menších zá-
vodů. Ale kdyby se tento sen
splnil, tak by to bylo hezké, ale
až tak velký kluk nejsem, abych
to toho nasypal tolik peněz.

●Vy moderujete, hrajete v di-
vadle, jezdíte závody, do toho
zasahuje ještě rodinný život.
Máte vůbec volný čas, kdy si
můžete dovolit opravdu ne-
dělat nic?

Já vždycky něco dělám, ať už
se starám o záležitosti kolem
našeho domu, nebo trávím čas
s dětmi, ale to, že si třeba ote-
vřu knížku, takový čas jsem

dlouho neměl, a když už se
k tomu dostanu, tak ležím tře -
ba deset minut, a pak musím jít
zase něco dělat, protože já jsem
takový blázen, že nemůžu le -
žet.
● Kde se vidíte za deset let?

To kdybych věděl, tak jsem
hrozně šťast ný. Já bych byl rád,
aby byla moje rodina pohro-
madě, a když se mi podaří držet

se ve svém oboru tak, jak je to
doposud, to bude úplné maxi-
mum, co já můžu chtít.
● Vy máte dvě děti, čím vám
dělají největší radost?

Ano, mám Vlastíka a Mad-
lenku, a to jsou naše poklady.
Myslím si, že každý mi bude ro-
zumět, že do té doby, než se
vám narodí děti nevíte, co je to
ten správný život se vším všu -
dy, i s tou radostí, kterou vám ty
děti dají, těmi úsměvy, které da-
rují za to, když jím vy uděláte
radost, za ty úžasné oči, když
vás obejmou, ale taky za to,
když vás ničí, vyčerpávají a dep-
tají.
●Máte nějaké životní motto?

Nemám ho přesně formulo-
vané, ale člověk by měl projít ži-
votem s úsměvem na rtech, měl
by toho co nejvíce zažít a dělat,
co ho baví, rozhodně to všechno
musí být s rodinou, která je zá-
kladem bytí, když má člověk ve
svém životě partnera, na kte-
rého se může spolehnout, jako
já ženu Magdu, tak nic víc nepo-
třebujete.

Skvělá péče
pro Váš chrup

Časové zaneprázdnění ani
strach z bolesti nejsou důvo-
dem, proč odkládat návštěvu
zubního lékaře. Dnes už mů že
být péče zcela bezbolest ná,
sta čí si vybrat to správné praco-
viště. Moderní medicína nabízí
vel mi pečlivé a šetrné ošetření
zejména, pokud je zubařské
křeslo vybaveno mikroskopem.
A právě takovou péči, včetně
možnosti podstoupit zákrok
v celkové anestezii, nabízí svým
pacientům stomatologická or-
dinace AV dental s.r.o. v praž-
ské Krči, která ošetřuje pacien -
ty každého věku.

Kontakt:
AV dental s.r.o. Telefon: +420 244 402 376
Sulická 2033/54 Mobil: +420 774 414 908
140 00 Praha 4 – Krč E-mail: info@avdental.cz

Více informací na: www.avdental.cz
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veřejný prostor

Titul každoročně získávají
osobnosti, které dosáhly
úspěchů ve svém oboru.

V letošním roce se čestnými ob-
čany Prahy 4 stali básníci Jiří
Žáček a Petr Skarlant, zpěvač -
ka Hana Zagorová a operní pě -
vec Štefan Margita, sběratel ka
loutek Alena Vorlová a skaut -
ský vůdce Eduard Marek.

Spisovatel, překladatel, bás-
ník, sběratel a tvůrce aforismů
a knížek pro děti Jiří Žáček se
narodil 6. listopadu 1945. Je
autorem celé řady oceňovaných
a oblíbených básnických sbírek
i prozaických děl pro děti i do-
spělé. 

Žáček přitom vystudoval
střed ní průmyslovou školu sta-
vební, potom ale utekl k psaní.
„Když vám učarují básničky,
chcete to také vyzkoušet. Tak
jsem začal po večerech čmárat
verše, a přestože mi to nešlo
tak snadno, pořád mě to bavilo

víc než učivo. A bavilo mě to tak
dlouho, až jsem inženýrskou
profesi pověsil na hřebíček.
Udě lal jsem dobře, skoro celý
život jsem se živil tím, co mě
baví – kdo má takovou kliku?“
řekl před časem Jiří Žáček ma-
gazínu Vaše 4 s tím, že psát pro
dětské čtenáře mu připadá
snadnější než pro dospělé.

„Jsou autoři, kteří tvrdí, že
psát pro děti je těžší – já to
mám naopak. Když píšu pro do-
spělé čtenáře, jsem skeptik,
když píšu pro děti, snažím se
být veselý kamarád. A být ve-
selý kumpán je zábavnější.“

Titul čestný občan Prahy 4
s v letošním roce odnesl i man-
želský pár Hana Zagorová
a Šte fan Margita. Každý z nich
byl však oceněn za vlastní pří-
nos kultuře. Hana Zagorová
coby populární zpěvačka, Šte-
fan Margita jako operní pěvec.
Hana Zagorová a Štefan Mar-

gita jsou manželi od roku 1992.
Oceněn byl dále i básník Petr
Skarlant a lékařka a sběratelka
loutek MUDr. Alena Vorlová,
která spravuje rozsáhlou sbír -
ku loutek, které její muž nasbí-
ral za téměř půlstoletí. Sbírka
čítá přes dva tisíce historických
loutek, její část je k vidění v ex-
pozici na zámku Dobříš. Posled-

ním letošním čestným obča-
nem Prahy 4 je skautský vůd -
ce Eduard Ma rek.

V minulých letech ocenění
obdržely třeba takové osob-
nosti, jako Adolf Born, Augus-
tin Bubník, Zdeněk Miler, Pavel
Pafko, Emma Srncová nebo
Josef Abrhám a Libuše Šafrán-
ková.

Zagorová a Žáček
jsou čestní občané čtyřky
Šest osobností se nově může pyšnit titulem

čestný občan Prahy 4. Titul tradičně

získávají osobnosti nejrůznějších profesí,

které žijí ve čtvrté městské části. 

Klání o nejlepší provozov -
ny čtvrté městské části
má své vítěze. Soutěž se

letos konala už posedmé, o nej-
lepších provozovnách rozhodli
sami obyvatelé čtyřky, kteří
mohli provozovnu nejen nomi-
novat, ale v uplynulých měsí-
cích také hlasovat o tom, kdo
letos zvítězí. Novinkou letoš-
ního ročníku byla obměna kate-
gorií a počtu oceněných. Nově

bylo možné nominovat do pěti
kategorií, z každé kategorie pak
ocenění získala provozovna,
která se umístila na prvním
mís tě. Obyvatelé Prahy 4 tak
vybírali nejlepší řeznictví, cuk-
rárnu nebo třeba restauraci.
Rozhodli také o tom, který au -
toservis si zaslouží ocenění.
Pro zajímavost v kategorii kul-
turní zařízení zvítězilo Divadlo
na Jezerce.

Životní osudy pamětníků
významných historic-
kých událostí budou v ná-

sledujících měsících sbírat děti
z druhých stupňů základních
škol, členové filmových, ani-
mačních a jiných zájmových
kroužků a gymnázií ze čtvrté
městské části. Soutěž „Žijí me -
zi námi“ potrvá až do konce
ledna, vyhlášení výsledků je
naplánováno na únor příštího

roku. Klání má svoji patronku,
tou se stala spisovatelka Milena
Štráfeldová, autorka knihy
Trestankyně, která vypráví ži-
votní příběh politické vězenky -
ně Růženy Vackové. Týmy žáků
a studentů musí pamětníka
nejen vyhledat, ale také s ním
natočit životopisný rozhovor,
a ten zpracovat buď v krátký
film, nebo brožuru či plakát
s textem a fotografiemi.

Děti sbírají
příběhy pamětníků

Čtyřka má
nejlepší provozovny
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Akademický klub funguje
jako zájmový, mimo-
školní klub pro děti s vy-

nikajícími studijními výsledky.
Každého hypotetického člena
klubu ze čtvrté až deváté třídy
nominuje třídní učitelka či ve-
dení školy, pokud dítě dobře
studuje a má navíc široký roz-
hled a obzor znalostí.

Rodiče s tím musejí samo-
zřejmě souhlasit, neboť se do
budoucna zavazují ke spolupo-
dílení na finanční stránce Aka-
demického klubu – vstupy a do-
prava na koncerty, výstavy,
ex kurze. Částka však nepře-
sáhne tisíc korun za jeden škol -
ní rok. Každý člen klubu je po-
vinen účastnit se všech aktivit
daného školního roku a musí si
pod dohledem pedagoga vést
portfolio či deník prací. 

Akademický klub v Ohradní
funguje teprve od loňského

podzimu, te dy od začátku mi-
nulého školní ho roku. Přesto si
stihl získat srd ce studentů i ro-
dičů. Žáci be rou členství jako
prestiž, oteví rá jim spoustu no-
vých možnos tí. Cítí to jako od-
měnu za své snažení a zájem
o výborné studijní výsledky. Ro-
diče členů jsou velmi potěšeni,
aktivně oce ňují zájem školy,
kte rá se intenzivně věnuje na-
daným žá kům.

Maminky a tatínkové podpo-
rují děti už jen tím, že jsou
ochotni přeorganizovat si víken-
dové aktivity na úkor Akade-
mického klubu. Učitelé se na
svůj Akademický klub těší, mo -
hou se realizovat ve svém obo ru
v oblastech, které do výuky ne-
jsou zařazeny, nebo prohlubují
již získané znalosti žáků o úro-
veň dál. Práce s nadanými žáky
je pro ně potěšením a motivací
do další pedagogické prá ce. 

„Jsme škola, která kromě za-
měření na běžné žáky, zabezpe-
čuje od třetího ročníku v para-
lelních třídách i výuku pro žáky
se specifickými poruchami uče -
ní. Protože máme ve škole velké
množství žáků, kteří dosahují
vynikajících výsledků ve stu-
diu, účastní se různých soutěží
a olympiád s výbornými výsled -
ky, rozhodli jsme se začít se dů-
kladněji věnovat i jim nad rá -
mec běžné výuky,“ vysvětluje
Mgr. Eva Smažíková, spoluza-
kladatelka Akademického klu -
bu a ředitelka ZŠ Ohradní.
„A protože máme v pedagogic-
kém sboru velké množství nad-
šených a ve svém oboru vynika-
jících odborníků, využili jsme
toho k založení Akademického
klubu, kde své znalosti a nadše -
ní zúročí,“ právem vychvaluje
učitelský sbor Eva Smažíková. 

Akce Akademického klubu
za hrnují tři oblasti – humanitní
(jazyky, historie), přírodověd-
nou (technika, chemie, země-
pis, biologie) a uměleckou (vý-
tvarné umění, divadlo, poezie,
koncerty). Akademický klub
po řádá různé sou těže či semi-
náře, workshopy, například Fy-
zikální guláš, což je experimen-
tování ve školní laboratoři.
Ne bo soutěž Sudoku či v logic-
kých úkolech v rámci matema-
tiky nebo třeba zeměpisnou
akci v exteriéru Topografie v te-
rénu, z přírodopisu pak works-
hopy ornitologické, hydrobiolo-
gické a podobně. 

„Je to pilotní projekt, za kte -
rý si naše škola může připsat
prvenství mezi ZŠ na Praze 4,“
říká o prospěšné činnosti mi-
chelské základky Ohradní ředi-
telka Eva Smažíková. 

Akademický klub
základní školy Ohradní

Akademický klub v ZŠ Ohradní v Michli
sdružuje 35 tamějších nejnadanějších žáků
a 10 pedagogů nadšených v oboru. Žáci,
tedy členové klubu, si zábavnou formou
rozšiřují studijní předpoklady na vyšší
úrovni, než je při základním vzdělávání
běžné.
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Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy

Požadujeme samostatnost, komunikativnost, znalost Prahy 4,
Prahy 5, Prahy 10, případně Prahy 6. Zkušenost na obdobné pozici

výhodou. Práce na ŽL. Nabízíme zajímavou práci s jasně
definovanou a uchopitelnou klientelou. Férové ohodnocení!

Volejte: 603 239 737, nebo pište: info@a11.cz
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Vyzkoušet si své interne-
tové znalosti a prověřit,
zda jsou nebo nejsou

bez pečné, ale mohou nejen dě -
ti, ale i dospělí. Využít k tomu
lze e-learningové kurzy. Forma
je zábavná, ale dětem odpoví na
řa du otázek. Kromě rodin se
mo hou o nástrahách internetu
poučit třeba i sociální pracov-
níci, policisté nebo učitelé. On-

line kvíz a obsah kurzů vytvo-
řili ti nejpovolanější – Národní
centrum bezpečnějšího inter-
netu ve spolupráci s Vyšší poli-
cejní školou Ministerstva vnitra
v Praze.

Děti se dozvídají důležité in-
formace a potom v testech od-
povídají třeba na to, jak se cho-
vat na sociálních sítích, jak
chránit svůj telefon nebo jak se

Ověřte si, jak děti
umějí s internetem
Ověřit si, jak to umějí s internetem, mohou

děti z Prahy 4. Vyzkoušet si svoji

počítačovou gramotnost mohou díky

projektu Kraje pro bezpečný internet. Do

konce měsíce se navíc mohou přihlásit do

soutěže o zajímavé ceny.

bránit kyberšikaně a sextingu.
Kromě toho, že se v kurzech
děti dozvědí, co třeba dělají
špat ně a jak se v internetovém
prostře dí chovat bezpečně tak,
aby minimalizovaly riziko něja-
kého útoku, mohou také vyhrát
zajímavé ceny. Součástí pro-
jektu je totiž soutěž o hodnotné
odměny. Přihlásit se mohou
školáci a studenti až do 31.

října letošního roku. Všechny
důležité podrobnosti najdou zá-
jemci na webových stránkách.
Každý mě síc budou vylosováni
dva soutěžící a vyhrají mobilní
telefon. Na závěr soutěže bu -
dou hodnotnou cenou oceněny
i ško ly (1 základní a 1 střední),
jejichž žáci a studenti se
zúčast ní soutěžního kvízu
v nej větším počtu.

PŘIJMEME MAKLÉŘE
RE/MAX Home přijme šikovného
realitního makléře/ku pro Prahu 4
a okolí. Pro nováčky i zkušené
kolegy máme připraven výjimečný
školící systém v RE/MAX Akademii.
Nabízíme příjemné, vstřícné
a profesionální zázemí.

Nastartujte svůj
osobní byznys s realitní
jedničkou na trhu

Těšíme se na Vás!!!

Modřanská 14/88, Praha 4 ■ Kontakt: 603 244 171, tomas.karas@re-max.cz

Zásadní kniha
o zdravé výživě

Nová
biokuchařka
Hanky
Zemanové

Autorka se rozhodla svou původní Biokuchařku
přepracovat a rozšířit tak, abyste v ní našli aktuální

informace o biopotravinách, nových výživových trendech
(raw, bezlepková strava, superfood aj.) i ekologickém

zemědělství a mohli z ní čerpat inspiraci pro svůj
každodenní život. Kniha obsahuje přes 80 nových receptů

a je určena i těm, kteří už mají původní vydání doma.

Vydalo nakladatelství Smart Press,
k dostání na www.smartpress.cz za 509 Kč.
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Oslavy jubilea vyvrcholí
slavnostním koncertem
23. listopadu v 18.00 ho -

din v kapli Betlémské, která
bude tou dobou též vyzdobena
reprezentativními díly výtvar-
ného oboru. 

„Historie školy se začala psát
v roce 1946 osamostatněním
první pražské pobočky Městské
hudební školy v Praze 1. Poboč -
ka byla umístěna v ulici Na
Květnici. Pod vedením tří uči-
telů zde začalo studovat 85
žáků,“ popisuje ředitelka školy
Ha na Malíková.

Do dnešní budovy se škola
přestěhovala v roce 1963 a zpr -
vu se o ni dělila se základní de-
vítiletou školou. Během něko-

lika desetiletí se rozvinula
v mo derní čtyřoborovou školu
a neodmyslitelně se zapojila do
kulturního života čtvrté měst-
ské části.

Základní umělecká škola
vzdě lává žáky v hudebním, ta-
nečním, výtvarném a literárně-
dramatickém oboru, a to pod
vedením padesáti plně kvalifi-
kovaných pedagogů. V součas -
né době ji navštěvuje přibližně
tisícovka žáků a studentů ve
věku od pěti do šestadvaceti let.

„Činnost naší školy je velmi
pestrá. Ročně pořádáme okolo
100 koncertů. Tradiční jsou na-
příklad adventní a vánoční, sa-
mostatné koncerty jednotlivých
oborů, koncerty učitelů, ke Dni

Nuselská škola
slaví sedmdesátiny

Kulaté narozeniny slaví celý letošní rok Základní umělecká škola
Lounských v Nuslích. Založena byla škola v roce 1946 a kulaté
sedmdesátiny narozeniny slaví ve velkém stylu. Připravila sérii
koncertů, setkání a divadelních představení. Na jaře a v létě se
konal například veřejný koncert klavírního oddělení, setkání
s bývalými pedagogy a žáky s názvem Otevřená škola, či
představení tanečního a literárně dramatického oboru.
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Povinný bude poslední rok
mateřské školky na zá-
kladě novely školského

zá kona, kterou na jaře letoš-
ního roku schválili poslanci. Za
necelé tři roky navíc začnou
školky přijímat i dvouleté děti.

Podle mluvčího Prahy 4 ne-
bude nikde v městské části
kvůli povinnému poslednímu
roku školky problém s kapaci-
tou. „Současná kapacita mateř-
ských škol v rámci celé městské
části Praha 4 je dostačující.

V posledních letech eviduje od -
bor školství volná místa na za-
čátku školního roku i v průběhu
školního roku,“ řekl mluvčí rad-
nice Jiří Bigas. 

Podle něho většina pětiletých
dětí již mateřské školy navště-
vuje v souladu s povinností vy-
plývající ze školského zákona,
podle kterého jsou obce povin -
ny pro předškolní děti volné
místo v mateřince zajistit. Změ -
na školského zákona spočívá
v tom, že docházka předškoláka

nebude ze strany rodičů dobro-
volná, ale povinná. „V sou časné
době pravidelně zapisujeme
k předškolnímu vzdělávání i dě -
ti čtyřleté, tříleté a v některých
případech i děti, kterým nebyly
k 1. září tři ro ky,“ doplnil mluv -
čí Bigas.

Mateřinky ve čtvrté městské
části momentálně nabízejí
3639 míst. „V některých lokali-
tách je mírný nedostatek míst,
v některých mírný převis.
Měst ská část Praha 4 zvažuje

Čtyřka chce rozšířit
kapacitu školek
Na novinky ve školkách se připravuje čtvrtá městská část. Od

příštího roku totiž budou muset předškolní děti

povinně absolvovat poslední rok mateřské školy. V oblasti

Pankráce proto nejspíš dojde k rozšíření kapacity.

navýšení kapacity mateřských
škol v oblasti Pankrácké pláně
o dalších 112 míst na cílových
3751 míst,“ vyčíslil mluvčí rad-
nice.

Další novinka čeká mateřin -
ky v roce 2020, odkdy budou
mateřské školky muset přijí-
mat i dvouleté děti. V Praze 4
proto počítají s tím, že bude
muset dojít k nákupům potřeb-
ného vybavení. „Pro zajištění
do cházky dvouletých dětí do
MŠ bude například nutné při-
pravit materiální vybavení a za-
jistit hygienické podmínky, což
vyvolá větší náklady na straně
zřizovatele. Jedná se například
o přebalovací pulty, zajištění
místa na biologický odpad a dal -
ší,“ dodal mluvčí Prahy 4 Jiří
Bigas.

matek, koncerty populární
a jaz zové hudby, dechového
orchestru, pro seniory, při slav-
nostních příležitostech, při pře -
dávání absolventských vysvěd-
čení na Novoměstské radnici,
absolventské, koncerty rodičů
s dětmi,“ vyjmenovává Hana
Malíková s tím, že taneční obor
má své každoroční závěrečné
představení v divadle Minor
spolu s literárně–dramatickým
oborem. 

Konkrétně žáci těchto dvou
oborů Základní umělecké školy
Lounských se rovněž velmi
úspěšně zúčastňují mnoha pře-
hlídek a festivalů.

Žáci výtvarného obo ru pravi-
delně připravují samostatné vý-
stavy, spo lupracují s dalšími
obory a podílejí se na propagaci
školy.

„Za největší úspěch považuji
trvalý zájem rodičů a žáků o na-
bízené vzdělávací programy.

Me zi našimi zaměstnanci je
mnoho vynikajících hudebníků
a pedagogů, což se projevuje
u našich žáků, kteří své umění
prokazují v různých interpre-
tačních soutěžích, kde pravi-
delně získávají ocenění na
všech úrovních – od regionál-
ních až po mezinárodní. Mezi
našimi bývalými žáky je mnoho
vynikajících hudebníků, uměl -
ců, ale i pedagogů.“

„Všichni se snažíme kultivo-
vat ,malé osobnosti‘, rozvíjet je-
jich tvořivost, fantazii, kreati-
vitu a komunikační dovednosti.
Vychovávat kulturně vzdělané,
kultivované lidi – to je bezpo-
chyby cílem všech ,zušek‘. Hod -
ně jsme pro to udělali, realizo-
vali, zlepšili a věřím tomu, že to
nejlepší nás ještě čeká,“ dodává
ředitelka školy Lounských Ha -
na Malíková.
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školství

Odborníci se shodují v ná-
zoru, že právě první rok
školní docházky je roz-

hodující z hlediska budování
vztahu dítěte k celému procesu
vzdělávání, a je proto z hlediska
naplnění potenciálu dítěte klí-
čový. Věk takzvané školní zra-
losti je velmi individuální a ne
vždy se jej podaří správně určit.
Některé děti tak mohou zaostá-
vat, jiné ostatní příliš převyšo-
vat (přeneseně i tělesně) – toto
úzce souvisí jak s problemati-
kou odkladů, tak i předčasných
nástupů do školy. Z hlediska
školní zralosti mohou rozhodo-
vat i měsíce. Je tedy velký roz-
díl, zda se dítě narodilo v lednu,
či například v červenci. 

Při posuzování školní zra los -
ti se vedle odpovídajícího věku
hodnotí motorické, vyjadřovací
či sociální návyky a schopnosti.
Zatímco inteligence nebo úro-
veň hrubé a jemné motoriky či
fyzické zdatnosti se u dětí v prů -
měru příliš nemění, sociální
zralost a vyjadřovací schop -
nosti (včetně výslovnos ti) jsou
podle odborníků současným
způsobem života značně nega-
tivně ovlivňovány. 

Diagnostika
poruch učení 

Specifické poruchy učení
(SPU) se u nás začaly dostávat
do povědomí širší veřejnosti až
v 90. letech minulého století.
V době totality děti s některou
z těchto poruch nezřídka kon-
čily po absolvování prvního ro -

ku školní docházky standardní
základní školy zbytečně ve
zvláštních školách, aniž by byla
porucha diagnostikována. 

Zdá se, že v současnosti SPU,
ale například i ADHD/ADD
(poru cha pozornosti s hyperak-
tivitou, porucha pozornosti bez
hyperaktivity) u dětí spíše při -
bývá. Podle speciální pedagož -
ky a terapeutky Markéty Kůt-
kové jde spíše o lepší možnosti
diagnostiky a vyšší pozornost
učitelů i rodičů k projevům, než
o faktický nárůst.

„Podle všeho za údajným ná-
růstem SPU a diagnóz, jako je
ADHD/ADD, je to, že dnes jsou
rozšířenější a dostupnější mož-
nosti, jak je rozeznat a pojme-
novat. Problematika se dostala
více do povědomí společnosti,
učitelů, rodičů i samotných žá -
ků. Při včasném zachycení lze
tedy velmi dobře pojmenovat
důvod, proč se dítěti ve škole
ne daří a efektivně nastavit
kom penzaci jeho problémů,“
vysvětluje Markéta Kůtková. 

Jeden symptom však diagnó -
zu nedělá – podle Markéty
Kůtko vé je proto třeba, aby byli
odborníci při diagnostice
ADHD/ADD či i určování SPU
velmi obezřetní. 

„Lze se bohužel setkat i s pří-
stupem, že problém s tím, že
dítě například špatně píše, oz -
načíme diagnózou SPU, o stu-
peň mu zvedneme známku, aby
nepropadlo, a tím se vše vyřeší.
Tento problém se také může za-
měnit za nedostatečný zájem

Začala škola,
děti mohou zaskočit poruchy učení
Stovky dětí nastoupily do prvních tříd

ve čtvrté městské části. První rok školní

docházky může být pro děti a jejich rodiče

náročný. Objevit se mohou například

poruchy učení, jejichž diagnostika však

v posledních desetiletích velmi pokročila. 

PŘ
IP

R
A

V
IL

 F
IL

IP
 K

Ů
T 

C
IT

O
R

ES
, F

O
TO

D
R

EA
M

ST
IM

E

ze strany rodičů, kteří se s dítě-
tem neučí, či se dítě pohybuje
například v sociálně nepodnět-
ném prostředí. Tohle by však
měl zvládnout rozeznat kva-
litní poradenský pracovník i pe-
dagog, který s dítětem pracuje,“
upozorňuje Markéta Kůtková. 

I nadání
může být přítěž

Přestože nadání je většinou
lidí vnímáno jako něco, co je-
dince zvýhodňuje a předurčuje
k zářné budoucnosti, talento-
vané děti se nezřídka potýkají
s neméně významnými pro blé -
my jako ty, které trpí porucha -
mi učení.

Problematika nadaných a mi-
mořádně nadaných dětí je po-
měrně nová a není tak silně za-
kořeněna v povědomí osob
po dílejících se na vzdělávání.
Většina speciálních pedagogů
se podle Markéty Kůtkové sou-
středí spíše na zmíněné SPU,
což vede k tomu, že se k těm to
dětem nepřistupuje adekvátně. 

„Na první pohled se může
zdát, že tyto děti žádnou mimo-
řádnou podporu nepotřebují,
snáze se obhájí pomoc a kom-
penzace například dítěti na vo-
zíčku se svalovou dystrofií, ale
i tyto děti mají svá specifika.
Předně tak trochu platí, že tam,
kde je nějak ‚přidáno‘, někde
jinde je zase ‚ubráno‘. Velmi
často se u nadprůměrně inteli-
gentních dětí můžeme setkat
s tím, že se špatně adaptují na
mě nící se podmínky kolem
sebe, bývají citově rozkolísané
a sociálně neukotvené. Zpra-
vidla si nerozumějí se svými
vrstevníky, takže mohou být
často vyčleňovány z kolektivu
a stávají se outsidery. To se pak
může projevovat na jejich ne-
vyzpytatelném chování a škol-
ním prospěchu. Nezřídka proto
tyto děti bývají co do známek ve
škole podprůměrné,“ překva-
puje terapeutka Kůtková, která
se právě problematikou ob-
zvláště nadaných dětí úzce za-
bývá.
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doprava

INZERCE V5-1027

Oslovte svou inzercí obyvatele v okolí Prahy

Věra Lazáková, tel.: 775 677 099, vera.lazakova@a11.cz

Náš REGION – ZÁPAD
Jiří Čermák, tel.: 774 488 909, jiri.cermak@a11.cz
Náš REGION – JIH
Jan Kábrt, tel.: 774 488 915, jan.kabrt@a11.cz
Náš REGION – SEVER
Anna Edit Doležalová, tel.: 775 042 208, edit.dolezalova@a11.cz

Na novinky v provozu tramvají si od
srpna zvykají obyvatelé hlavního
města. Od tohoto víkendu se v Praze

navíc změnilo i vedení některých autobu-
sových linek. Řada novinek se týká auto-
busů, které přepravují cestující v Praze 4.
U některých se změnily trasy, dvě linky
byly zcela zrušeny, jiné naopak nově při-
byly.
■ Linka číslo 121 je nově vedena v tra se
Nádraží Braník – V Mokřinách – Filozofská
– Novodvorská – Nádraží Krč – Poliklinika
Budějovická (v úseku Poliklinika Bu dě -
jovická – Pražského povstání – Podolská
vodárna je nahrazena linkou číslo 134).
■ Linka číslo 124 je ve směru Dvorce ve-
dena přes zastávku Poliklinika Budějo-
vická.
■ Linka číslo 136 je nově vedena v tra se
Jižní Město – Háje – Opatov – Litochlebské
náměstí – Spořilov – Bohdalec – Bělocer-
kevská – Flora – Ohrada – Vysočanská
– Pro sek – Letňany – Tupolevova – Ob-

chodní centrum Čakovice – Sídliště Č a -
kovice (v úseku Vysočanská – Prosek – Vo-
zovna Kobylisy je nahrazena linkou
číslo 183).
■ Linka číslo 138 je nově vedena v tra se
Zentiva – Kablo – Mokřanská – Michelan-
gelova – Skalka – Zahradní Město – Zábě -
hlic ká škola – Sídliště Spořilov – Spo řilov
– De po Kačerov – Kačerov – Nemocnice
Krč.
■ Linka číslo 157 je nově vedena v tra se
Kačerov – Nemocnice Krč – Labe – Tylova
čtvrť – Poliklinika Modřany – Násirovo ná-
městí (v úseku Čechova čtvrť – Poliklini ka
Modřany je nahrazena linkou číslo 117).
■ Linka číslo 165 je nově vedena v tra se
Sídliště Zbraslav – Zbraslavské náměstí
– Nádraží Modřany – Sídliště Modřany
– Kunratice – Šeberov – Opatov – Há je
(v úseku Bachova – Háje – Horčičkova je
nahrazena linkou číslo 125).
■ Linka číslo 173 je nově vedena v tra se
Točná – Na Beránku – Nádraží Modřany

Změny
v autobusové dopravě

Změny začaly o víkendu platit v autobusové dopravě
v metropoli. Počítat s novinkami musejí i obyvatelé čtvrté
městské části. Jak nově linky pojedou a které spoje budou
zrušeny nebo naopak nově zavedeny, zveřejnila
společnost Ropid, která organizuje dopravu v Praze. 

– Obchodní náměstí (v úseku Obchodní ná-
městí – Tyršova čtvrť je nahrazena linkou
číslo 117).
■ Linka číslo 193 je nově vedena v trase
Nádraží Vršovice – Pražského povstání
– Pankrác – Poliklinika Budějovická – Ne-
mocnice Krč – Šeberák (v úseku Šeberák
– Volha – Chodov je nahrazena linkami
číslo 177 a 203).
■ Linka číslo 196 je nově vedena v trase
Smíchovské nádraží – Přístaviště – Novo-
dvorská – Nemocnice Krč – Kačerov – Mi-
chelská – Kloboučnická (v úseku Michel-
ská – Strašnická je nahrazena linkami
číslo 154 a 188).

Nové autobusové linky
■ Linka číslo 117 je zavedena v trase Poli-
klinika Budějovická – Rosečská – Nádraží
Krč – Nemocnice Krč – Čechtická – Nové
Dvory – Sídliště Lhotka – Tyršova čtvrť
– Obchodní náměstí – Poliklinika Modřany
– Čechova čtvrť.
■ Linka číslo 134 je zavedena v trase Po-
dolská vodárna – Pražského povstání
– Kavčí hory – Pankrác – Zelená liška – Po-
liklinika Budějovická – Zelený pruh.
■ Linka číslo 203 je zavedena v trase Poli-
klinika Budějovická – Rosečská – Nádraží
Krč – Nad Havlem – Nemocnice Krč – Kun-
ratice – Volha – Petýrkova – Roztyly – Cho-
dovská tvrz – Brechtova – Poliklinika Háje
– Milíčov – Háje.

Zrušené autobusové linky
■ Linka číslo 205 je zrušena v trase Poli-
klinika Budějovická – Zelený pruh (nahra-
zena linkou číslo 134).
■ Linka číslo 293 je zrušena v trase Poli-
klinika Budějovická – Milíčov (nahrazena
linkami číslo 117, 138 a 203).
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servis

1. Pod Vršovickou vodárnou III. 
2. Baarova x Telčská
3. Bítovská

1. Lukešova x Bohrova
2. Na Zlatnici x Na Podkovce
3. Sinkulova x Na Klikovce
4. V Hodkovičkách x Jitřní 
5. Pod Jalovým dvorem

1. Psohlavců x Věkova
2. Ružinovská x Kukučínova
3. Nad Havlem x U Krčského

ná draží

1. Na Líše x Na Novině 

2. Jihlavská (proti garážím)
3. Jihozápadní V. x Jižní IX. 

1. Sládkovičova
2. Mirotická x Čimelická (u uli -

ce Novodvorská)
3. Na Chodovci (parkoviště pro -

ti škole)

1. Fillova x Rabasova
2. Jižní XVI.
3. Choceradská x Senohrabská

1. Severovýchodní IV x Severní IV
2. Viktorinova
3. Ohradní x Na Křivině
4. Podolská x Pravá

20. 10. 16.00–20.00

21. 10. 16.00–20.00

24. 10. 16.00–20.00

25. 10. 16.00–20.00

26. 10. 16.00–20.00

27. 10. 16.00–20.00

21. 10. 16.00–20.00

1. křižovatka ul. Čestmírova – Mečislavova 15.00–15.20 
2. křižovatka ul. Jivenská – Adamovská 15.30–15.50
3. ul. Družstevní ochoz č.1153/11 16.00–16.20 
4. ul. Baarova č. 360/24 (u školy) 16.40–17.00 
5. křižovatka ul. Na Záhonech – Mezipolí 17.10–17.30 
6. Roztylské nám. č. 369/32 17.40–18.00 
7. Jižní nám. č. 970/9 18.10–18.30 
8. křižovatka ul. Hlavní – Na Chodovci č. 2880/59 18.40–19.00

1. Nedvědovo nám. č. 140/13 (u školy) 8.00–8.20 
2. křižovatka ul. Na Klaudiánce – U Podol. hřbitova 8.30–8.50 
3. křižovatka ul. Na Vrstvách – V Rovinách 9.00–9.20 
4. křižovatka ul. Dvorecká č. – Jeremenkova 9.30–9.50 
5. křižovatka ul. Milevská – Pujmanové 10.00–10.20 
6. ul. Plamínkové (u garáží) 10.30–10.50 

Trasa A – 26. 10. 2016

Trasa B – 27. 10. 2016

Mobilní svoz nebezpečného odpadu
Odebírán je během mo bil -

ního svozu tento nebez-
pečný odpad: roz pou ště -

dla, kyseliny, zásady, pesticidy,
fo to chemikálie, zářiv ky a jiný
odpad s obsahem rtuti (teplo-
měry), olej a tuk (kro mě jed-
lého), barvy, tiskařské barvy, le-
pidla, pryskyřice, detergenty
obsahující nebezpečné látky
(čisticí prostřed ky), léčiva, ba-
terie a akumulátory.

Nebezpečné odpady mohou
občané hlavního města Prahy

odevzdávat zdarma. Před ode-
vzdáním nebezpečných odpadů
při mobilním sběru jsou občané
povinni prokázat se občanským
průkazem za účelem potvrzení
trvalého pobytu na území Pra -
hy.

Využívat lze všechny trasy
mobilního sběru na území hlav-
ního měs ta Prahy, není tedy
nutné mít trvalý pobyt na úze -
mí příslušné městské části, kde
mobilní sběr nebezpečného od-
padu aktuálně probíhá.

7. křižovatka ul. Za Zelenou liškou – Senožacká 11.00–11.20 
8. ul. Jihlavská č. 611/18 (u prodejny GATO) 11.30–11.50

1. křižovatka ul. Za Skalkou – Kovriginova 15.00–15.20
2. ul. Zelený pruh č.1221/28 15.30–15.50 
3. ul. Ke Krči č. 517/32 (u Dominikánského dvora) 16.00–16.20 
4. křižovatka ul. Na Zemance – Na Usedlosti 16.30–16.50 
5. křižovatka ul. Dolnokrčská – Na Staré vinici 17.00–17.20 
6. křižovatka ul. Krčská – Tilschové č. 1082/2 17.30–17.50 
7. křižovatka ul. U Krčské vodárny – U Habrovky 18.00–18.20
8. křižovatka ul. Hornokrčská – Rodvinovská 18.30–18.50
8. křižovatka ul. Hornokrčská – Rodvinovská 18.30–18.50

1. ul. Jitřní č. 185/6 (u školy) 15.00–15.20 
2. křižovatka ul. Havlovického – Vítovcova 15.30–15.50 
3. křižovatka ul. Skaláků – Mikuleckého 16.00–16.20 
4. ul. Novodvorská č. 418/145 16.30–16.50 
5. křižovatka ul. Na Větrově – U Lesa 17.00–17.20 
6. křižovatka ul. Višňová – Nad Havlem 17.30–17.50 
7. křižovatka ul. Štúrova – V Štíhlách 18.00–18.20 
8. křižovatka ul. Pasteurova – Trnková 18.30–18.50

1. Roztylské nám. (u č. 369/32) 8.00–8.20
2. ul. Baarova č. 360/24 (u školy) 8.40–9.00 
3. křižovatka ul. Na Vrstvách – V Rovinách 9.30–9.50 
4. křižovatka ul. Krčská – Tilschové č. 1082/2 10.10–10.30 
5. křižovatka ul. Znojemská – Přímětická 10.50–11.10 
6. ul. Štúrova x V Štíhlách (v blízkosti křižovatky) 11.30–11.50 
7. ul. Jitřní č. 185/6 (u školy) 12.00–12.20

Trasa C – 16. 11. 2016

Trasa D – 23. 11. 2016

Trasa E – 12. 11. 2016

Kontejnery
na objemný odpad

1. Ohnivcova x Aksamitova 22. 10. 9.00–12.00
2. Klánova x Na Dlouhé mezi 22. 10. 9.00–12.00 
3. Jiskrova x Na Mlejnku 22. 10. 9.00–12.00 
4. V Křovinách x Gončarenkova 22. 10. 9.00–12.00 
5. Nad Obcí II (slepý konec) 22. 10. 9.00–12.00
6. Zapadlá x Zelený pruh 23. 10. 9.00–12.00
7. Psohlavců x Ohnivcova 23. 10. 9.00–12.00
8. Mezi Lysinami x V Mokřinách 24. 10. 9.00–12.00 
9. Jeremenkova x Sitteho 24. 10. 9:00–12.00

10. Zálesí x U lesa 24. 10. 13.00–16.00 
11. Korandova x Havlovického 24. 10. 13.00–16.00 
12. Nad Pískovnou x Přechodní 29. 10. 9.00–12.00
13. Zachova x Nad Svahem 29. 10. 9.00–12.00
14. Doudova x Na Lysině 29. 10. 9.00–12.00
15. Na Zlatnici x Na Podkovce 29. 10. 9.00–12.00
16. U Krčské vodárny x Rozárčina 29. 10. 9.00–12.00
17. Branická x K Ryšánce 29. 10. 9.00–12.00
18. Na Kačerově x Kačerovská 29. 10. 13.00–16.00
19. Údolní (parkoviště) 29. 10. 13.00–16.00
20. Jihovýchodní IX (u trafačky) 29. 10. 13.00–16.00

Kontejnery
na bioodpad
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SUMA v novém

a stále nejlepší!

1. Podolská x Pravá
2. Pacovská x Jankovská
3. Vavřenova (u obchodu)
4. Hlavní x Choratická
5. Na Líše
6. Jižní IX (ve slepém konci)
7. Otakarova
8. Zálesí x Sulická
9. Nad Lesem 10

10. Branická x K Ryšánce
11. Jiskrova x Na Mlejnku

12. K Výzkumným ústavům
13. Sinkulova x Lopatecká
14. Humpolecká x Herálecká I
15. Na Veselí x Soudní
16. Na Květnici
17. Ohradní x Michelská
18. Děkanská vinice I x U Dě-

kanky
19. Na Rovinách 46
20. U Krčské vodárny x Horno-

krčská

Stanoviště
pro sběr kovových obalů

1. Pod Šancemi 1, Praha 9
tel: 284 098 581

2. Proboštská 1, Praha 6
tel: 736 518 204

3. Za zastávkou 3, Praha 15
tel: 733 164 810

4. Bečovská, Praha 22

tel: 731 122 905
5. Zakrytá, Praha 4

tel: 731 122 891
6. Jilemnická, Praha 19

tel: 731 626 416
7. Puchmajerova, Praha 5

tel: 731 142348

Sběrné dvory
v Praze

Kontejnery
na použitý textil

1. 2x ul. Jankovská
2. ul. Durychova
3. 2x ul. Chodovská
4. 2x Antala Staška
5. Jílovská x Novodvorská
6. ul. Branická (č. 161–171)
7. 1x V Štíhlách x Štúrova
8. Roztylské nám. (u Tesca)
9. 2x Kotorská x Hvězdova

10. Branická x Mezivrší

11. Podolská x Pravá
12. Na Líše (u školy)
13. Pod Lysinami x Na Lysi-

nách
14. Michelská x U Plynárny
15. Hlavní x Choratická
16. Na Veselí x Soudní
17. Na Zámecké x nám. Bratří

Synků
18. Durychova (u pošty)

Nepoužité léky
do koše a popelnice nepatří

Léky jsou platnou legislativou definovány jako nebezpečný
odpad, a podle toho je také třeba s nimi zacházet. V žádném pří-
padě není možné vyhazovat nepoužité léky do popelnic. Nejjed-
nodušším způsobem, jak se léků „zbavit“, je odevzdat je přímo
v lékárně. Každá lékárna je povinna nepoužité léky od občana
převzít. Případně také možné použitá či neupotřebená léčiva
odevzdat i na sběrných dvorech hl. m. Prahy či v rámci mobil-
ního svozu nebezpečných odpadů.

První týden v říjnu u nás
proběhla rekonstrukce
pro dejních prostor. I když

jsme po dobu rekonstrukce fun-
govali na stejné adrese a posky-
tovali jsme stejný rozsah slu-

žeb, neubránili jsme se jistým
omezením a snížení komfortu
pro naše zákazníky. I přes tato
omezení si k nám mnoho z vás
našlo cestu, za což vám patří
obrovský dík.

SUMA spol. s r.o.
Antala Staška 1074/53a,

140 00, Praha 4
www.sumanet.cz

Znovu v původních prosto-
rách, ale změněných k ne -
poznání jsme otevřeli v úterý
11. října. Mezi prvními náv-
štěvníky, kteří k nám v tento
den zavítali, byl i pan Mgr.
Lukáš Zicha, zástupce starosty
MČ Pra hy 4 a nepřišel k nám
s prázdnou. Přinesl nám krás -
né ocenění „Provozovna Pra -
hy 4 za rok 2016“.

Toto ocenění jsme získali po-
páté a pokaždé je to pro nás ob-
rovská čest. Každý další rok
vaší přízně má pro nás ještě
větší význam. Je to ocenění od
vás našich zákazníků za práci,
kterou děláme. Děláme ji rádi
a vaše přízeň nám dodává ener-
gii k dalšímu zlepšování. Moc
vám všem děkujeme za proje-

venou důvěru. Uděláme maxi-
mum proto, abychom vás ne-
zklamali. Budeme rádi, když se
o tom přijdete přesvědčit.

Uvítáme vás v novém interi-
éru, který se vyznačuje jedno-
duchostí, čistotou a vzdušností
se stejným přátelským přístu-
pem na jaký jste již léta zvyklí.
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Kostel byl postaven jako odčinění za
stržení mariánského sloupu na Sta-
roměstském náměstí. Téměř tři sto-

letí starý sloup nesoucí pozlacenou sochu
Panny Marie stojící na drakovi, byl svržen
těšně po vyhlášení samostatné Českoslo-
venské republiky rozvášněným davem dne
3. listopadu 1918. „Sloup byl mylně pova-

žován za symbol bělohorské porážky roku
1620 a následné rekatolizace,“ píše praž-
ský arcibiskup Miloslav Vlk. Zničení této
umělecky mimořádné památky se v kato-
lických kruzích považovalo za rouhání.
„Z mnoha úvah se zrodil jasný záměr, po-
stavit věnec mariánských či jiných kostelů
kolem Prahy,“ uvádí. Po necelých dvou týd-

nech po zničení památky započala sbírka
na 12 plánových staveb. 

Zoufalý nedostatek kostelů ve stále na-
růstajícím okolí Prahy přispěl k rychlému
spádu věcí a z peněz ze sbírek a sponzorů
se ve třicátých letec postavily kostely nejen
u Novodvorské, ale také ve Strašnicích,
v Krči nebo třeba v Kbelích. Mezitím byly
zřizovány prozatímní kaple, ta na Lhotce
byla v domě arch. Bernáta, tedy přímo na-
proti nynějšího kostela. Po vysvěcení po-
zemku se v roce 1937 rozjely práce a firma
Všestav dokázala boží chrám dle návrhu
architekta Rudolfa Svobody postavit již za
půl roku. O umístění pro kostel charakte-
ristické repliky pozlaceného dvoumetro-
vého sousoší rozhodl kardinál Kašpar již
v roce 1935 po jeho osobní návštěvě bu-
doucí kaple. O zhotovení sochy byl pak za-
žádán Břetislav Bendl. Ten se řídil dle za-
chovalých fotografií a odlitků sochaře
Rot  tera, které potřeboval hlavně kvůli chy-
bějící hlavě. Ta byla po incidentu v roce
1918 ztracena a odkoupena byla do Výsta-
viště, kde ji dnes můžeme vidět, až v roce
1957 od neznámého prodejce. Sochař mo-
deloval s použitím zachovalých trosek a vý-
sledkem je dnes již známá 73 cm velká so -
cha nad oltářem. 

Sousoší není jedinou památkou, kterou
stojí za to v kostele navštívit. „Máme zde
plátěný prapor s vyobrazením Matky Boží,
který vytvořily a zde vyvěsily z vlastní ini -
ciativy, hodně praktikující katolíci již v do -
bě, kdy se kostel otevřel. Teprve nedávno
jsem zjistil, že z druhé strany odhaluje také
svržení sloupu,“ vypráví o krásách své fary

Malá fara
s velkým sakrálním
i světským dědictvím
Menší nenápadný kostel na Lhotce, ukrytý uprostřed
sídliště hlavního města Prahy, patří mezi nejznámější
dominanty postavené ve 20. století. Římskokatolická
farnost Panny Marie Královny míru ve Lhotce je dnes
lákadlem a poutním místem pro tisíce věřících i náhodných
návštěvníků a představuje významnou komunitu pro
městskou část Prahy 4. Kostel ale získal na vážnosti již od
svého vybudování. 
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nynější otec Jiří Korda. Hlavním lákadlem
pro poutníky a farníky je také neobvykle
zpracovaná křížová cesta, která byla do
interiéru kostela zhotovována v letech
1973 až 1975 českým umělcem Karlem
Stádníkem. Ježíšova zastavení v pojetí utr-
pení člověka v průběhu dějin jsou zhoto-
vena z umělé pryskyřice a přišla se na ni
po dívat i Matka Tereza z Kalkaty. Kromě
těchto největších zásahů prošel kostel jen
řadou menších úprav, kdy s léty přibývaly
vitráže a jemné dekorace. 

Nejdéle sloužícím otcem byl na faře Vla-
dimír Rudolf. Tento hluboce věřící člověk
věnoval kostelu celých 32 let svého života
a staral se o stále narůstající počet oveček.
„V dnešních dobách vítáme na tisíc farníků
týdně, co mě těší je to, že za posledních ně-
kolik let se zvýšil o 20 % počet docházejí-
cích, kteří ještě ani neoslavili dvacáté na-
rozeniny,“ říká Korda. Důvodem mladých
far  níků je i spolupráce kostela na různých
aktivitách, jako jsou mládežnické spolky
nebo vzdělávací kurzy. Ostatně prvním ze
spolků byl v kostele založený 76. pěší oddíl
skautů. Dále třeba svaz Junáků a rodičů
chlapců. Za rozšíření působnosti fary
mohlo i poválečné období, kdy lidé sháněli
útěchu, radost ze života a místo ke vzdě-
lání i odpočinku. Během padesátých až
sedmdesátých letech bylo na kostel dohlí-

ženo z důvodu podezřívání z aktivit vůči
státu a mnoho kněží bylo perzekvováno
jako například Jarolím Adámek, který byl
ve vězení celkem pět let. Poté, co ochranu
nad farností převzal Rudolf, došlo k něko-
lika incidentům, kdy byl farář dokonce vy-
slýchán tajnou policií StB. Velmi mu ležel
na srdci jak samotný kostel, tak poutníci
a počet bohoslužeb se zvýšil na alespoň
mši denně. Kromě toho začal farář aktivně
oslovovat a zakládat spolky, z nichž si ně-
které stále drží tradici a v trochu transfor-
mované podobě stále působí v okolí kostela
či s jeho záštitou i dnes. „Jsem rád, že se
tu stále schází a sdružují, přičemž nedbají
na věk, národnost nebo sociální roli. Je zde
velká koncentrace polských nebo třeba
také maďarských občanů,“ doplňuje Kor -
da.

Od počátku 21. století se k aktivitám pro
veřejnost řadí různé koncerty, sportovní
utkání, sbírky na ostatní farnosti, víkendy
víry nebo třeba taneční večery. Farníci se
také aktivně účastní pomoci pro postižené
a pro děti bez domova, kterým se věnují ně-
kolikrát měsíčně přímo na faře. Uvnitř kos-
tela naleznete několik výtvarných děl a dal-
ších atributů, které symbolizují práci fary
vůči okolnímu světu. V příštím roce se chy -
stají také velkolepé oslavy 80 let od stavby
kostela. 
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luštění

V tajence naleznete citát Denise Diderota.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem
na adresu vase4@a11.cz a tři vylosovaní
obdrží Knihu výhod.

Objednejte si předplatné na
www.sorry.cz,
nebo na telefonním čísle
225 985 225. (Po až Pá 8.00–18.00 hod.)

Roční předplatné za 499 Kč (11 čísel)
Speciální balíček roční předplatné + tričko jen za 699 Kč

Říjnové číslo časopisu Sorry

právě v prodeji.
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Nestačí vám náš humor na papíře?

Máme ho pro vás i na tričku.

INZERCE V4-1026
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veřejný prostor

Mediální agentura hledá

Vhodné
reklamní plochy,
jako jsou štíty budov, ploty a podobně

k dlouhodobému pronájmu na reklamní účely

Pro více informací prosím pište na info@a11.cz
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■ Vyklízení bytů, sklepů,
pozůstalostí, atd.

■ Naložíme a odvezeme
cokoliv.

■ Stěhování všeho
druhu.

■ Vše za rozumnou
cenu.

!! Odvoz !!
starého nábytku

na skládku

Telefon: 773 484 056
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MÓDA
PRO PLNOŠTÍHLÉ ŽENY

* * *
STYL plus

V Olšinách 976/68, Praha 10

* * *
www.stylplus.cz
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Chcete inzerovat
ve Vaše 4?

Volejte Věru
775 677 099

Více na www.vase4.cz
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Na čtyřce se konají třeba
kurzy trénování paměti,
určeny jsou zvlášť pro

začátečníky a zvlášť pro pokro-
čilé. Naplánovány jsou čtyři pě-
tidílné kurzy na listopad, pro
začátečníky se budou konat
v pondělí od 10.00 a 12.30 ho -
din, pokročilí se budou scházet
vždy ve středu ve stejném čase.
Kurz trvá devadesát minut
a hlá sit se na něj je možné na

bezplatné telefonické lince 800
100 128, a to od středy 2. listo-
padu.

V listopadu se 
představí Grossmann

Na čtyřce také na podzim po-
kračují literární setkání s her-
cem Jiřím Brožem. Tento týden
se konal pořad věnovaný Fran-
tišku Nepilovi, na následující
mě síc, konkrétně na 8. listopa -

Podzimní akce
pro seniory
Na posezení venku to už vzhledem k počasí
není, a tak hledáte možnost, jak strávit
volné chvíle? Pokud jste senior z Prahy 4,
vyberte si z nabídky akcí, které jsou
připraveny na následující týdny. Na své si
přijdou milovníci sportu i kultury.

du, je potom naplánován dal ší
díl pořadu, tentokrát se bude
vě novat herci Jiřímu Gross-
mannovi.

Braňte se
nevýhodným půjčkám

Na nepříjemnost, s kterou se
řada seniorů setkává, je potom
zaměřen interaktivní seminář
finanční gramotnosti pro seni-
ory. Má je poučit o tom, jak od-
mítat nevýhodné nabídky a ne-
nechat se vmanipulovat do
ne chtěného obchodu nebo půjč -
ky. Seminář vznikl za finanční
podpory hlavního města Prahy
a koná se tento čtvrtek od
10.00 hodin na Nuselské rad-
nici. Další nabídka, jak strávit
volnou chvíli, je návštěva es -
trádní revue s názvem „Co by se
vám mohlo líbit“, přítomným
zahraje houslový virtuóz Ale-
xander Shonert, herečka Lilian
Mal kina bude vyprávět humor -

né příběhy. Program se bude
konat 25. října od 14.00 hodin
v slavnostním sále Nuselské
radnice. Lístky je možné si vy-
zvednout 18. října na přepážce
číslo 34 v přízemí.

Pro milovníky sportu z řad
čtyřkových seniorů je potom ur-
čena možnost získat plavenku,
vyzvednout si ji je možné opět
od začátku září. Určeny jsou
plavenky pro obyvatele čtyřky
od 63 let, druhou podmínkou
je, že zájemci musejí mít trvalý
pobyt na území čtvrté městské
části. Plavenky jsou dotované,
zájemce tak za jednu zaplatí
jen 28 korun. Kromě obyvatel
čtyřky starších 63 let jsou ur-
čeny i držitelům ZTP průkazů.
Při prvním nákupu plavenek
bude vystaven plavecký prů-
kaz, kterým je třeba se proká-
zat vždy při každém dalším ná-
kupu. Každý zájemce může
získat dvě plavenky v měsíci.
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Nezapomeňte, že od 1. lis-
topadu do 31. března
bys te měli mít přezuto

na zimní pneumatiky. Zákon
sice hovoří zároveň o případu,
kdy je na silnici souvislá vrstva
sněhu a ledu, nebo lze takovou
skutečnost předpokládat, vý-
měnu pneumatik se však ne-
vyplatí odkládat a riskovat.

Zimní gumy na vlhké silnici
a při nízkých teplotách dispo-
nují mnohem lepšími vlastnost -
mi než letní obutí. Přezutí na
zimní pneumatiky není vhodné
nechávat na poslední chvíli. Od-
borníci doporučují přezouvat
již v polovině října. Jinak se
vám může stát, že na vás v ser -
vi su nebudou mít čas.

Druhým důležitým úkolem
před zimou je výměna letní
smě si v ostřikovačích za ne-
mrznoucí zimní. Stejně tak by
měla být zkontrolována hladina
brzdové a chladicí kapaliny.
Zkrátka před zimou se vyplatí
navštívit autorizovaný servis,
pokud tak nečiníte pravidelně.
Zimní prohlídka se doporučuje
pro každý vůz bez ohledu na

jeho stáří. Nezabere vám moc
času, trvá zhruba dvacet minut
a kontroluje se stav chladicí ka-
paliny, baterie, pneumatiky, os -
větlení vozu, doplňuje se ne-
mrznoucí směs do ostřikovačů.

Některé autorizované ser vi -
sy dělají zimní servis v rámci
zvýhodněných akcí. Myslete
také na to, že i pneumatiky je
třeba čas od času pořídit nové.
Nevýhodou zimních gum je to,
že směsi v nich používané mají
menší odolnost než ty použí-
vané v letních pneumatikách.
V servisu vám však výměnu
pneumatik doporučí.

Pokud se radujete, že s au -
tem málo jezdíte a tudíž zůsta-
nou gumy déle zachovalé, ple-
tete se. Pneumatiky totiž
stárnou, byť autem nejezdíte
a při dlouhém stání může do-
cházet k jejich deformování.
Poškodit je může i nesprávné
skladování v době, kdy jezdíte
na letních pneumatikách.

Výměna pneumatik a kapalin
ale není vše, co pro sebe může -
te před zimou udělat. Zvažte
také, zda by se vám nevyplatilo

Před zimou
zajeďte do servisu

Teploty začínají pomalu klesat a stejně jako

my vytahujeme ze skříně teplejší oblečení,

na zimu je potřeba připravit také našeho

přítele na čtyřech kolech, tedy náš vůz.

Zimní výbava do auta
■Na zimu by ve vašem autě určitě neměla chybět škrabka pro
odstranění sněhu a ledu z oken auta a smetáček.
■ Dobrým pomocníkem je škrabka spojená s rukavicí.
■ Sáhnout můžete i po různých rozmrazovacích sprejích na
skla nebo zámky.
■ Jestliže se chystáte do hor, přibalte do kufru také řetězy
a raději i lopatu na případné odhazování sněhu.
■ Za mrazu nejsou od věci ani startovací kabely.
■ Máte-li rádi teplo, můžete si pořídit vyhřívané potahy.
■ Tak jako tak je v průběhu zimy lepší mít v autě gumové ko-
berečky, které se vám budou lépe udržovat.

se na zimu připojistit. Projděte
si nabídku pojišťoven. Některé
nabízí třeba možnost připojistit
si sportovní výbavu – hodí se to
v případě odcizení výbavy z au -

ta, pojistit si lze i poškození ne -
bo krádež nosičů a boxů nebo
i poškození vozidla, ke kterému
může dojít při nakládání zimní
výbavy.
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Innov Ation

www.innovation-magazine.cz

Velký Investiční Průvodce

4x ročně
S předplatným za 569 Kč.

Knihy, DVD, CD, gramo-
desky, domácí potřeby,
malý nábytek, malá

elektronika, hračky, ale i třeba
sklo, keramiku, porcelán, ná-
dobí a stejně tak oblečení, a to
dětské i dospělé, boty nebo
sportovní potřeby.

To vše pořadatelé charita-
tivní předvánoční akce rádi při-
jmou a pomohou tím potřeb-
ným. Máte něco z to ho doma

a vlastně to vůbec nepotřebu-
jete? Podpořte dobrou věc.

Přineste to,
co nepotřebujete

„Přineste cokoli, co vám již
doma nebo ve vašem okolí ne-
slouží ke správnému účelu
a vstup te do doby Adventu
v pří jemné společnosti,“ zve
všechny Lucie Kirschová, orga-
nizátorka akce, která je také

připravena zodpovědět všech -
ny případné dotazy, a to na mai-
lové adrese lucie.kirsch@vol -
ny.cz.

Samotný Charitativní vá-
noční bazar se bude konat ve
velkém sálu u farnosti sv. Fran-
tiška v Krči na Habrovce –
U Ha brovky 2, Praha 4 – bě -
hem první adventní neděle 27.
listopadu. Začíná se v 9.00 ho -
din a končí v 15.00 hodin odpo-

Charitativní bazar
pomůže potřebným
Do Vánoc je sice ještě daleko, pomalu se připravovat ale můžete

už teď. Třeba tím, že prohledáte domácnost a najdete věci, které

sami už nepotřebujete, ale někomu by mohly ještě dobře

posloužit. Chystá se totiž další ročník tradičního Charitativního

adventního bazaru.

ledne. Příjem darovaných věcí
ale bude probíhat o den dří ve,
tedy v sobotu 26. listopadu od
13.00 hodin, a to v prostorách
sá lu/kavárny Habrov ka na stej -
né adrese, jako vy pukne v ne-
děli samotný bazar.

Věci darujte,
ale také si nakupte

Kromě toho, že na dobrou
věc přispějete nepotřebnými
věcmi, si také z charitativního
bazaru můžete nějakou tu
drob nost odnést domů. K do-
stání bude vánoční sortiment,
například adventní věnce, svíč -
ky a ozdoby, ale také vánoční
dárky z širokého nabízeného
sortimentu bazarového zboží.

K ochutnání bude spousta
domácích gastronomických la-
hůdek. I jejich nákupem potom
bude možné přispět na charita-
tivní účel akce.
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V Braníku je třeba počítat
s tím, že z důvodu obno -
vy kanalizace, vodovod-

ního řadu a plynovodu je uza-
vřena ulice Branická, obnova
pokračuje třetí etapou v ulicích
Školní x Jirsova a potrvá do 30.
října.

V ulici V Hodkovičkách platí
uzávěrka také do konce měsíce,
a i zde se opravuje kanalizace
a vodovodního řad. Uzavřena je
komunikace do 30. října v úse -
ku od ulice Jitřní / Nad Údolím
k ulici Nad Lesem a do 31. října
v úseku od ulice Nad Údolím

k objektu č.or. 21. Pokračovat
by práce měly v listopadu.

Do konce roku pokračují prá -
ce na Nuselském mostě, pravý
jízdní pruh ve směru z centra je
uzavřen a doprava je vedena ve
dvou jízdních pruzích. Uzavír -
ka platí i pro přilehlý chodník.
S uzavírkou do konce října je
třeba počítat i na komunikaci
Nad Kolonií, také kvůli výkopo-
vým pracím. Do 26. října je uza-
vřena kvůli výkopovým pracím
komunikace Na Vrstvách. Na
Spo řilovské se bude pokračovat
v opravách do 5. prosince. Je

Pozor na
uzavírky silnic
S dopravními komplikacemi je třeba počítat

v následujících týdnech na řadě míst ve

čtvrté městské části. Někde se pracuje na

opravě kanalizace, jinde uzavírky způsobila

oprava plynovodu. Nadále se také opravuje

tramvajová trať v Nuslích a pokračuje také

rozsáhlá oprava Nuselského mostu. Jezdí se

jen ve dvou jízdních pruzích.

Pozor na uzavírky
■ Do 30. října je uzavřena ulice Branická, obnova kanalizace
pokračuje třetí etapou, v ulicích Školní x Jirsova a potrvá do
30. října.
■ Do 31. října platí uzavírka komunikace v ulici V Hodkovič-
kách z důvodu provádění rekonstrukce kanalizace a vodovod-
ního řadu. V termínu do 30. října v úseku od ulice Jitřní/Nad
Údolím k ulici Nad Lesem a v termínu do 31. října v úseku od
ulice Nad Údolím k objektu č.or. 21.
■ Do 25. listopadu je kvůli rekonstrukci tramvajové trati uza-
vřen provoz v ulici U Plynárny v úseku Popovická – Nad Vin-
ným potokem a most přes Botič v ulici Nuselská bude uzavřen
až do 30. listopadu.
■ Do 31. prosince pokračuje uzavírka na Nuselském mostě,
konkrétně jde o uzavírku pravého jízdního pruhu ve směru
z centra a přilehlého chodníku.
■ Do 31. října bude kvůli obnově vodovodního řadu uzavřena
komunikace Nad Kolonií. Pramen TSK

třeba počítat s tím, že jsou zú -
ženy jízdní pruhy a opravuje se
lávka. 

Dopravní potíže cestujícím
i řidičům nadále působí oprava
tramvajové trati v Nuslích. Do
25. listopadu bude uzavřen
provoz v ulici U Plynárny v úse -
ku Popovická – Nad Vinným po-
tokem a do 30. listopadu most
přes Botič v ulici Nuselská. Re-
konstrukce tramvajové trati
probíhá v úseku Vladimírova –
Mendíků, a to v osmi na sebe
na vazujících etapách. Zajištěny
jsou průjezdy protínajícími
křižo vatkami s ulicemi Mojmí-
rova, Svatoslavova, Na Jezer -
ce/Pod Pramenem/Jaurisova,

Mendíků, Adamovská, U Mi-
chelského mlýna.

Tramvaje jezdí kvůli rekon-
strukci trati jen do obratiště na
náměstí Bratří Synků s tím, že
do Táborské ulice budou tram-
vajové linky zajíždět nadále.
Náhradní dopravu v okolí Nu-
selské ulice okružním systé-
mem po objízdných trasách za-
jišťuje autobusová linka X 11.
V noci je zavedena náhradní
autobusová do prava X56 v tra -
se Otakarova – Kloboučnická
– Michelská – V Zá polí – Tep-
lárna Michle – Boh dalec
– Koh-i-noor (úsek V Zápolí
– Koh-i-noor obsluhují pouze
vybrané spoje).
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Celomasivní dubová postel SISI

 V Oblouku 226, obchodní zóna Průhonice - Čestlice, telefon: 777 745 204

INZERCE V4-1010

Sídlí nedaleko náměstí Bratří Synků.
APERIO nabízí bezplatné webové,
tele fonické i osobní právní a psycho-

logické poradenství, organizuje kurzy pro
nastávající rodiče a rodiče malých dětí, po -
dává pomocnou ruku mámám a tátům,
kteří zůstali s dětmi sami.

Posláním sdružení APERIO je podpora
informované volby, osobní zodpovědnosti
a aktivního přístupu k rodi čovství. Společ-
nost pro zdravé rodičovství usiluje o zlep-
šení služeb v mateřství a ro dičovství a pod-

poruje rovné zacházení se ženami a muži
v rodině a na pracovním trhu. Například
bezplatná internetová poradna pro bu-
doucí rodiče, rodiče a sólo rodiče odpovídá
všem zdarma na položené dotazy. Poradna
funguje už od roku 2005 a ročně do ní přij -
dou zhruba čtyři tisíce dotazů. 

Společnost pro zdravé rodičovství vzni -
kla původně v roce 1999 jako jeden z pro-
gramů Nadace Open Society Fund Praha.
Program Zdravé rodičovství se pak v roce
2001 osamostatnil a vzniklo z něj občan-

Aperio našlo domov na čtyřce,

pomáhá odtud rodičům 
Nezisková organizace APERIO – Společnost pro zdravé

rodičovství, která už patnáct let podporuje rodiče

a nastávající rodiče ve zvládání rodičovství, slaďování

práce a rodiny a v náročných situacích našla nový domov

v Praze 4.

ské sdružení APERIO. To mělo za cíl při-
spět k většímu respektu vůči rodícím
ženám v českém porodnictví, ale i podpořit
rovné postavení žen a mužů v rodině i ve
společnosti. 

Rodiče využívají bezplatné právní a psy-
chologické poradenství, a to na webu
www.aperio.cz, po telefonu i osobně. Na
kurzech a seminářích se rodiče naučí ko-
munikovat se zaměstnavatelem, připravit
se na porod a péči o miminko, najít si dob-
rou práci, nebo třeba zvládnout obtížná ob-
dobí ve výchově. 

Vedle pomoci rodičům APERIO radí za-
městnavatelům, jak nastavit pracovní pro-
cesy příznivé pro sladění práce a rodiny.
Také ovlivňuje zákonodárce, aby nová le-
gislativa rodičům pomáhala, ne naopak.
APERIO totiž věří, že rodičovská role je dů-
ležitá nejen pro rodiny, ale pro celou spo-
lečnost, a zaslouží si víc respektu a uznání.
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ZÁNOVNÍ VOZY V KUNRATICÍCH!

1,2 TSi, 66 kW, 81 kW, Ambition, 
Style, Monte Carlo, Combi, 

r. v. 2015

1,2 TSi, 1,4 TSi, 1,6 TDi, 2,0 TDi, 
4x4, RS, DSG liftback, combi, 

r. v. 2014, 2015

Rapid Spaceback
1,2 TSi, 1,6 TDi, DSG, 

r. v. 2015

Style, L&K, 2,0 TDi, DSG, 
1,6 TDi, 1,4 TSi, 2,0 TSi, 

4x4, lim., combi, 

 2,0 TDi, Multitronic, 
r. v. 2015

1,6 TDi, 2,0 TDi, DSG, 
Comfortline, Highline,

 r. v. 2015, 2016

1,2 TSi, 1,6 TDi, ST, 4x4, 
2,0 TDi, r. v. 2015

2,0 TSi, 1,4 TSi GTE, 
2,0 TDi, DSG, lim., combi, 

r. v. 2015, 2016

Váš autorizovaný partner:

AUTO JAROV - KUNRATICE

 


