
ŘÍJEN
Vychází 1. 10. 2018 / Zdarma

Volnočasové
akce

Volný čas

Novinky
ze čtyřky

Aktuality

Kam s odpadem
v Praze 4

Servis

IN
ZE

RC
E 

V
4-

10
12

Lukáš Zicha
Jako starosta zajistí́m

reformu garance seniora!

Najdete nás na
www.vase4.cz

Nezávislý měsíčník
pro Prahu 4

Jediná    strana, která
skutečně pomáhá lidem

Volte
číslo 11
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Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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Vážení čtenáři,
už tento víkend, respektive
v pátek a v sobotu, máte mož-
nost projevit svůj názor na
to, jakým směrem se má v ná-
sledujících čtyřech letech vy -
dat čtvrtá městská část, ale
i hlavní město Praha jako ta-
kové. Konají se komunální
volby do zastupitelstev měst-
ských částí a pražského ma-
gistrátu a na čtyřce i volby
senátní. Využijte svůj hlas
a dejte ho tomu, o kom jste
přesvědčeni, že radnici a ma-

gistrát povede správnou cestou.  S tím, že budete na ulicích
vídat tváře politiků, z nichž některé znáte lépe a některé
vůbec, se je třeba smířit. Až do roku 2027 se totiž budou
„nějaké“ volby konat rok co rok. Důkaz o tom, že když má
někdo vůli a houževnatost, dokáže vše, najdete v kavárně
Bílá vrána, kterou provozuje branická obecně prospěšná
společnost Pohoda. Vystavuje zde mladá ilustrátorka,
která se musela „poprat“ s těžkým zrakovým postižením.
Ani to jí ale nezabránilo v tom, aby šla za svým snem a vě-
novala se tomu, co jí baví a těší. Vyberte si i další zajíma-
vou akci z nabídky našich volnočasových akcí.

Vaše Zuzana

V říjnu pro vás otevřeme novou prodejnu  
zdravotnických potřeb Dr.Max na Poliklinice Modřany

Poliklinika Modřany
Soukalova 3355/3 
Praha, Modřany

Otevírací doba
Po–Pá 8:00–16:00 hod.

zdroj: seznam.cz

Zdravotnické potřeby

INZERCE V4-1004
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EXPRES VÝKUP
byty, rodinné i činžovní domy,
pozemky a jiné nemovitosti.

Tel.: 603 278 555

Vyřešíme dluhy, exekuce,
právní vady, náhradní bydlení.

RYCHLE, SERIÓZNĚ.
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INZERCE V4-1001

Dopravní novinky
na čtyřce

Výstavba metra D patří mezi hlav -
ní cíle pražského dopravního
podniku do roku 2020. „K nej-

větším výzvám současnosti pro nás
patří výstavba trasy metra D. Počítáme
s tím, že do konce roku 2020 započ-
neme geologický průzkum a uskuteč-
níme tak reálné kroky k naplnění snů
mnoha Pražanů i těch, kteří do metro-
pole kvůli práci dojíždějí,“ řekl generál -
ní ředitel a předseda představenstva
dopravního podniku Martin Gillar
s tím, že varianty výstavby metra D zá-
visejí na úspěšnosti a zvolené metodě
získávání pozemků se stavbou souvise-
jících.

Podpora pro
Thomayerovu nemocnici

Dotaci ve výši téměř 150 tisíc
korun pošle Praha 4 do Tho-
mayerovy nemocnice v Krči.

Rozhodli o tom zastupitelé městské
části. Peníze jsou určeny na zakoupení
polohovacího lůžka pro péči o dlouho-
době nemocné pacienty, ohřevu paci-
entů na operačním sále a dvou perfu-
zorů určených k podávání infuzí
a roztoků léčiv. 

Kolik chodců a cyklistů prošlo nebo
projelo za den či za rok Podolským
nábřežím sleduje nový měřič. Na-

měřené týdenní i měsíční hodnoty v rámci
celého roku pomohou získat informace
o aktivitě chodců i cyklistů, a to včetně vli -
vu teploty a ročního období na jejich počet.
Údaje později poslouží pro budoucí inves-
tiční plány bezmotorové dopravy. Sčítač je
snadno rozpoznatelný, jde o bílo-modrý

sloup u cyklostezky u Podolského nábřeží.
„Měření intenzity bezmotorové dopravy
nám navíc umožní lépe plánovat a vyhod-
nocovat investice do infrastruktury, plánů
mobility a dalších projektů. Díky sčítačům
poznáme, která místa jsou nejvytíženější,
a kde tedy bude potřeba častěji rekonstru-
ovat, obnovovat značení a vybavovat okolí
stojany na kola a další infastrukturou,“ po-
psal pražský radní Petr Dolínek.

Sčítač
chodců a cyklistů v Podolí

Pražští radní schválili pokračování pří-
pravných a inženýrských prací pro-
jektu zakrytí Spořilovské ulice, tedy

Zelený zip pro Spořilov. Znamená to, že
rozpočet hlavního města Prahy pro příští
rok bude počítat s potřebnými financemi.
„Obyvatelé Spořilova už roky trpí náporem
zejména tranzitní dopravy. Snažíme se jim
pomoci všemi silami. Trváme na zákazu
vjezdu kamionů, který však bohužel stále
čeká na vyjádření ministerstva dopravy.
Ale projekt zakrytí Spořilovské se dnešním
rozhodnutím zase o kus přiblížil realizaci.

Kromě úlevy od hluku a emisí přinese i zá-
sadní zlepšení prostupnosti území pro
pěší, protože Spořilovská spojka Spořilov
rozděluje na dvě vzájemně těžko dostupné
části,“ řekl náměstek primátorky pro do-
pravu Petr Dolínek. Plán je takový, že by
nad zakrytou komunikací byly vytvořeny
no vé plochy zeleně a pěší komunikace a ta -
ké je počítáno s vybudováním nové komu-
nikace propojující ulice Na Chodovci a Cho-
dovská, s prodloužením tramvajové trati
do nové tramvajové smyčky Choceradská
a úpravami navazujících úseků.

Zelený zip
pro Spořilov

Staré pomůcky, vysvědčení, žákovské
knížky, poznámky i pochvaly, foto-
grafie žáků, budovy školy, školní po -

můc ky nebo jakýkoliv jiný materiál týkající
se školy, hledá Základní škola Filosofská.
Připravuje totiž oslavy 50. výročí zahájení

výuky. Kdo nějaké zajímavé dokumenty
k historii Základní školy Filosovská vlastní
a mů že poskytnout, ať kontaktuje pa ní
učitel ku na e-mailu: davidova@zsfilo sof -
ska.cz. Sla vit se bude ve škole 18. října od
14.00 hodin.

Škola hledá
fotografie a pomůcky

Nám. bratří Synků, Praha 4,

tel.: 241 433 304, www.vjrousek.cz

NOVÉ MODELY KAMEN A SPORÁKŮ NA TUHÁ PALIVA

WAMSLER – za bezkonkureční ceny!!!
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Nový web, který uživate-
lům podá informace
o klíčových dopravních

omezeních v hlavním městě,
včetně dopravní situace pohle-
dem ka mer, má usnadnit cesty
po hlavním městě. Zájemci na-
jdou aktuality z dopravy na
stránkách www.dopravapra -
ha.cz. Lidé najdou v mapě

všech no, co mo hou před svou
cestou autem potřebovat. Deta-
ilně jsou tu zobrazené všechny
uzavírky a dopravní omezení,
podívat se lze na aktuální zá-
běry do prav ních kamer i aktu-
ální stupně hustoty provozu na
konkrétních sledovaných ko-
munikacích. Všechno je na jed-
nom mís tě.

Portál
o pražské dopravě

Možnost přihlásit se na
rehabilitační cvičení na
plaveckém stadionu

v Po dolí mají senioři z Prahy 4.
Cvičit se bude jednou týdně po
dobu pěti týdnů, a to pod vede-

ním fyzioterapeutů a lékař-
ským dohledem. Na cvičení se
můžete zapsat od 8. do 11. říj -
na. Aktivita je určena seniorům
starším 63 let s trvalým bydliš-
těm na území Prahy 4.

Seniorské
rehabilitační cvičení

Další webovou výstavu
připravilo Muzeum hlav-
ního města Prahy ve spo-

lupráci se čtyřkovým Gymná-
ziem Na Vítěz né pláni. Výstava
Český filmový plakát 1931–
1948 je k vidění přímo na strán-
kách muzea. Dě ti nejdříve

zhlédly stejnojmennou výstavu
a absolvovaly program, ktery ́
pro ně připravilo lektorské od-
dělení muzea. Poté ve škole
v ho dinách vý ́tvarné výchovy
tvořili žáci vlastní variace pla-
kátů. Gymnázium s muzeem
spolupracují dlouhodobě.

Děti vystavují
filmový plakát

Několik dopravních uzaví-
rek komplikuje řidičům
pohyb po čtvrté městské

části. Například do poloviny říj -
na je třeba počítat s omezením
z důvodu provádění výkopo-
vých prací v ulici U Ledáren
v úseku od ulice Ledařské na

konec slepého úseku směrem
k ulici Modřanské. Uzavírka ko-
munikace v ulici Hadovitá
v úse ku Vnitřní – Psárská po-
trvá do 14. října. Důvodem jsou
práce na přípojkách inženýr-
ských sítí a oprava komunika -
ce.

Uzavírky
na čtyřce

Přistavování kontejnerů na bioodpad
■ Jižní XVII.
■ Nad Nuslemi x V Luhu

■ Na Kačerově x Kačerovská
■ Zelený pruh x Za pruhy

■ Jeremenkova x Sitteho
■ Nad Pískovnou x Přechodní

■ Doudova x Na Lysině
■ Zálesí x U Lesa

■ Paprsková x V Kole
■ V Zátiší x V Lučinách

■ Lukešova x Bohrova
■ Na Zlatnici x Na Podkovce

■Gončarenkova x V Křovinách
(parkoviště se separem)

■ Nad Obcí II
(slepý konec)
■ Pekárenská x Prostřední
■ Zapadlá x Zelený pruh

6. 10. 2018, 9.00–12.00

6. 10. 2018, 13.00–16.00

7. 10. 2018, 9.00–12.00

7. 10. 2018, 13.00–16.00

13. 10. 2018, 9.00–12.00

13. 10. 2018, 13.00–16.00

14. 10. 2018, 13.00–16.00 ■ Mezi Lysinami x V Mokři-
nách (u separu)
■ Zachova x Nad Svahem

■ Korandova x Havlovického
■ Nad Koupadly x Nad Zátiším
(u separu)

■ Nad Lesem
■ Údolní (parkoviště)

■ Jihovýchodní IX.
(u trafačky)
■ Psohlavců x Ohnivcova

■ Jižní IX. x Jihozápadní V
■ V Hodkovičkách x Jitřní

■Severovýchodní IV. x Severní
IV.
■ U Krčské vodárny x Krčská

■ Družstevní ochoz x Zdařilá
■ Rosečská 1736/15

ZDROJ: MČ PRAHA 4

28. 10. 2018, 13.00–16.00

20. 10. 2018, 13.00–16.00

21. 10. 2018, 9.00–12.00

21. 10. 2018, 13.00–16.00

27. 10. 2018, 9.00–12.00

27. 10. 2018, 13.00–16.00

20. 10. 2018, 9.00–12.00
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www.nemovitosti-vykup.info

Společná realitní
a advokátní kancelář

JURIS REAL, spol. s r.o.
ihned vykoupí či

zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,

chaty, pozemku.
Vyřešíme právní

vady, dluhy, 
exekuce i privatizaci.

Okamžitá výplata zálohy.

Tel.: 774 335 502
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Žaluzie, rolety, sítě
stahovací garnýže
sušáky na prádlo,

oprava oken, žaluzií

www.interierservisgroup.cz
Tel. 603 715 285
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PŘIJMEME MAKLÉŘE
Přijmeme realitního makléře/ku
pro Prahu 4 a okolí. Pro nováčky
i zkušené máme připraveno
příjemné, vstřícné a profesionální
zázemí naší kanceláře. Výjimečný
a velmi zajímavý provizní systém.

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
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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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Chcete inzerovat
ve Vaše 4?

Volejte Libora
602 444 693

Více na
www.vase4.cz

Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy

Požadujeme samostatnost, komunikativnost, znalost Prahy 4,
Prahy 5, Prahy 7, 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

Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy

Požadujeme samostatnost, komunikativnost, znalost Prahy 4,
Prahy 5, Prahy 7, 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

Ziegler, respektive jeho fir -
ma, se s čtyřkovou radni -
cí pře o více než dva mili-

ony korun už několik let. Fir ma
před lety opravila kotel nu, údaj -
ně v havarijním stavu. Radnice
však za opravu odmítla zapla-
tit. Do věci se vložil soud a čtyř -
ka zaplatit musela. Jenže Nej-

vyšší soud vše zrušil a radnice
chce po podnikateli peníze
zpět. Firma dosud zaplatila jen
náklady soudního řízení.

Sám Zdeněk Ziegler však
tvrdí, že by jeho případný vstup
do čtyřkové komunální politiky
na sporu nic nezměnil. „Já roz-
hodně nechám řešení na jiných.

ANO má problém.
Dvojka kandidátky se soudí s radnicí
Do nezáviděníhodné situace by se po
volbách mohla dostat dvojka na kandidátce
hnutí ANO v Praze 4 do zastupitelstva
městské části. Pokud Zdeněk Ziegler ve
volbách uspěje a usedne do zastupitelstva,
bude hájit zájmy radnice, s kterou se ale
zároveň soudí o miliony korun.

To se nebude řešit politicky, ale
věcně a právně. Já ani moje spo-
lečnost nejsme žádnými dluž -
níky, nejsme těmi, kteří by chtě -
li dostat něco navíc z veřejných
prostředků,“ řekl Zdeněk Zieg -
ler Seznamu.

Není to jediná komplikace,
která ANO provází před letoš-

ními komunálními volbami.
Před časem muselo hnutí vy-
škrtnout ze své kandidátky čty -
ři bývalé členy ODS. Ostatně
i ODS řešila v Pra ze 4 problémy.
Před pěti lety byla dokonce zru-
šena místní orga nizace kvů li
podezření, že sem byly nabírá -
ny „černé duše“.

Výsledky voleb v roce 2014
Volební strana Hlasy Zastupitelé
Česká strana sociálně demokratická 12,74 % 5
Občanská demokratická strana 9,76 % 5
TOP 09 18,01 % 10
ANO 2011 21,69 % 12
Pro Prahu 7,43 % 2
Koalice KDU-ČSL, SZ, STAN 19,00 % 11
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CHINA TOURS 
Vítězné náměstí 2, Praha 6
tel.: 222 958 203-4, mobil: 731 440 070
e-mail: info@chinatours.cz 

www.chinatours.cz

Vyžádejte si 
NOVÝ KATALOG 

... a další originální

P OZ NÁVACÍ P ROG RAMY
 v malých skupinách
 s odbornými průvodci

D O C E LÉ  A S I E
včetně Číny, Tibetu, Íránu, 
Šrí Lanky,  
Vietnamu,  
Indonésie aj.

JAPONSKO (NEJ EN) P RO GURMÁNY

MALE D I VY NA LOD I

SEČUÁN – ZEMĚ HOJNOSTI SLEVA 
5%

INZERCE V4-1003

Demokratická politika musí být stejně
jako zdravotnictví zodpovědná a přátelská

Ve zdravotnictví pracuji 30 let bez skandálů. Senát vní-
mám jako práci pro veřejnost, nikoli jako pozici. Šetřím před-
volebními sliby, důležité jsou pro mě povolební činy. Budu
nadále pečovat o vaše zdraví. Naplnila jsem svou vizi a pro-
sadila screening prsou. V Senátu chci rozvíjet preventivní
péči pro muže a ženy. Chci, aby každý člověk měl dostupnou
zdravotní péči bez ohledu na finanční nebo sociální situaci.
Budu se zasazovat o to, aby finanční prostředky ve zdravot-
nictví byly trvale pod veřejnou kontrolou. 

Pomohu vám s místními problémy. Nabízím své organizační schopnosti. Rolí sená-
tora je dostat odpovědné strany k jednacímu stolu a fungovat jako prostředník při hledání
řešení. Budu pracovat jako týmový hráč, protože v politice jednotlivec prosadí málo.
Vždy budu spolupracovat a podporovat aktivity, které povedou k sociálnímu smíru
v naší zemi. Chci využít senátní půdu pro vyhledávání témat, která zatím nebyla řešena,
přestože vás trápí. Najdete mě na stránkách www.skovajsova.cz.

MUDr. Mirka Skovajsová, Ph.D. 
nezávislá kandidátka do Senátu (nominovala ČSSD)
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Volební lístky přijdou už brzy do
schrá nek obyvatel čtvrté městské
části. Pokud se tak nestane, dosta-

nou je přímo ve volební místnosti. A to
i v případě, že sice ve schránce byly, ale
volič si je zapomněl doma nebo je ztratil.
Důležité je však to, že v případě komunál-
ních voleb není možné volit s voličským
průkazem kdekoliv v Česku. Volit nelze ani
v zahraničí.

Vybírat lze zastupitele třemi způsoby.
„Křížkovat“ lze jednu jedinou politickou
stranu či hnutí, kdy hlas dostávají všichni
na kandidátce, respektive nejvýše tolik
kandidátů, kolik činí počet volených členů
zastupitelstva.

Druhá varianta je taková, že si volič vy-
bere konkrétní osoby a jim křížkem udělí
svůj hlas. Vybírat tak lze kandidáty napříč
politickými stranami, je však třeba myslet
na to, že „vykřížkovat“je možné pouze to -
lik kandidátů, kolik je členů zastupitelstva
radnice nebo magistrátu.

Předchozí dvě varianty lze také zkombi-
novat, a to tak, že volič označí jednu stranu
a dále několik kandidátů ostatních stran.
Tím pádem však zakřížkovaná strana do-
stane o tolik méně hlasů pro své zastupi-
tele, kolik volič vybral kandidátů z jiných
stran.

Na radnici chce
jedenáct stran či hnutí

Volby 2018
■ Volit se budou nová zastupitelstva
městských částí i pražského magistrátu
a obyvatelé čtyřky budou vybírat také
nového senátora.
■ Do volebních místností půjdou lidé v
pátek 5. a v sobotu 6. října.
■ Volič se musí prokázat platným ob-
čanským průkazem nebo platným ces-
tovním pasem.
■ V případě komunálních voleb není
možné volit s voličským průkazem a ne-
volí se v zahraničí.

Jedenáct stran či hnutí kandiduje ve čtvrté městské části
v podzimních komunálních volbách. Prahu 4 v končícím
volebním období vedla koalice složená z ODS, Trojkoalice
a STAN - Tučňák. Do volebních místností půjdou lidé
v pátek 5. a v sobotu 6. října a kromě nových zastupitelů
městské části budou vybírat i vedení pražského
magistrátu a nového senátora.
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Velmi často se ke mně dostávají do-
tazy, zda pražská ČSSD je totéž jako
ČSSD na Praze 4. A zda se shoduje -

me s jednotlivými kroky a vyjádřeními. 
Není tajemstvím, že my na Praze 4 jsme

byli vždy trochu jiní a trochu stranou od ce-
lopražské ČSSD. Nepochybně se shoduje -
me s hlavní filozofií a s hlavními cíli sociální
demokracie.

Jde nám o lidi, chceme nejvíce pomáhat
skupinám obyvatel, které jsou nějakým
způ sobem znevýhodněny.

Chceme pomáhat seniorům, kteří si za-
slouží naši úctu. Praha 4 vždy této skupině
pomáhala například plavenkami, budová-
ním seniorparků nebo různými kurzy.

Stejně tak si zvýšenou péči zaslouží mla -
dé rodiny nebo maminky, které zůstaly
s dět mi samy. Proto je jasné, že byty pro
mladé nebo dostatek míst ve školkách jsou
na našem seznamu nahoře. 

Poslední čtyři roky byla ČSSD v opozici
a neměla šanci ovlivňovat kroky vedení
radnice.

Na jednotlivých krocích radnice se naše
neúčast ihned projevila. Skončil dlouholetý

ředitel Ústavu sociální péče a současný
svou roli nezvládá.

Péče o seniory se zhoršila. Připravenou
výstavbu nového do mu pro seniory součas -
ná koalice shodila pod stůl. To je velký
hřích současného vedení.

Školství je pod vedením ODS a dostatek
míst ve školkách není. Do škol se také nein-
vestovalo tolik, jak by mělo. Čím dál více se
objevují ve školách děti, které nemají za-
placené obědy.

Vyčlenění dětí z kolektivu kvůli sociál-
ním podmínkám odmítáme principiálně,
a proto chceme zavést obědy ve školách
placené přímo radnicí, pro žáky tedy bez-
platně. Stejně bychom rádi zavedli zdarma
plavání pro školy.

Ale nechci tu prezentovat náš program
a naše skutky. Většina z vás ví, že se ČSSD
v Praze 4 vždy snažila pomáhat lidem a za-
vádět prospěšné věci. Boj za zastřešení
Spořilovské, který poslední čtyři roky
v pod statě neexistoval, je toho důkazem. 

V pátek a sobotu rozhodnete o tom, kdo
vás na radnici a na pražském magistrátu
bude zastupovat.

Věřím, že rozhodnete správně.
Jsme ČSSD, jediná strana, která skuteč -

ně pomáhá lidem. 
Ing. Jiří Bodenlos

kandidát na starostu Prahy 4

Praha 4 není totéž co Praha

Mgr. Jiřina Růžičková  
pedagožka

Školka dostupná 
všem dětem!

volte 
číslo

11

Pavel Kadleček  
podnikatel

Miloš Hájek
exředitel Ústavu  
sociálních služeb Prahy 4

Mgr. Libuše Pešlová  
zaměstnankyně  
Thomayerovy nemocnice

Dominika Krejčová  
podnikatelka

Byty pro  
mladé rodiny! 

Radnice musí 
pečovat o seniory!

Důstojný život  
nám všem!

Občan vždy  
na prvním místě!
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Vážení přátelé, milí sousedé, 
v tuto chvíli zbývá pár hodin do voleb, které rozhodnou o našich zástupcích na
radnici i pražském magistrátu. Přeji nám, abychom si po čtyřech letech zvolili ně-
koho, kdo se bude opět zajímat o místo, kde žijeme, a o nás jako obyvatele Prahy 4.
Křížkujte ČSSD. Jiří Bodenlos

IN
ZE

RC
E 

V
4-

10
13

❖ domov seniorů Hudečkova
❖ podporu klubů rozvíjejících spor -

tovní aktivity dětí a mládeže 
❖ boj proti 70 ti metrovým věžím

vedle centrálního parku
❖ nové mateřské školy pro všech -

ny děti 
❖ plávaní a obědy pro děti zdar ma
❖ snížené nájemné v obecních by-

tech pro seniory nad 70 let
❖ protihluková opatření Jižní spoj -

ky a magistrály
❖ investice do školních areálů
❖ dostavbu Pražského okruhu
❖ stavbu metra D a rozvoj tramva-

jových tratí
❖ zahloubení ulice 5. května
❖ činnost kulturních center: Sig -

ma, KC Novodvorská, Branické
divadlo

❖ výstavbu sportovišť s cvičebními
prvky pro seniory

❖ parkoviště u zdravotních a soci-
álních zařízení bez poplatku

❖ víceleté granty v sociální a zdra-
votní oblasti

❖politické prospěcháře na radnici
ve čtvrté městské části

❖ vstřícnost k developerům s me-
galomanskými stavbami

❖ nezájem o občany 
❖ nesystémové kroky 
❖ zneužívání Tučňáka k prezen-

taci vládnoucích politiků
❖ nákupy masa či alkoholu za rad-

niční peníze
❖ rozdělování míst za podporu

v zastupitelstvu
❖ zanedbávání škol a školek
❖ omezení péče o seniory
❖ zrušení projektů, jako je Dům

pro seniory Hudečkova
❖ nedostatečnou aktivitu při za-

střešování Spořilovské
❖hloupé a nepravdivé proklamace
❖ politikaření a zviditelňování
❖ zanedbané a neudržované chod-

níky v měst ské čási
❖ šváby ve čtyřkovém domě s pe-

čovatelskou službou
❖ technopárty v Branickém diva -

dle

Voliči ČSSD
se mohou těšit na…

Voliči jiných stran
se mohou těšit na…
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● V posledním volebním období jste za-
stával pozici místostarosty městské čás -
ti, a je tedy na čase bilancovat. Co mys-
líte, že se vám nejvíce povedlo?

Úspěchů je myslím více. Za mého půso-
bení se začala městská část konečně věno-
vat lidem v nouzi a seniorům v podobě ře-
šení jejich často zoufalé bytové situace.  Za
poslední čtyři roky také významně vzrostl
počet revitalizací parků či hřišť a podařila
se výstavba nejmodernějšího biokoupaliště
Lhotka. Dá se říci, že možnosti vycházející
z mých kompetencí jsem „ždímal“ na sto
procent. Dále mne také těší, že se nám po-
dařilo rekonstruovat školu v Braníku či se-
cesní domy v Nuslích a modernizovat mno -
hé bytové domy napříč Prahou 4. Také jsem
rád, že se mi podařilo s ředitelem Městské
knihovny v Praze dojednat nájemní smlou -
vu pro centrální knihovnu Prahy 4, která
bude v Nuselské ulici.
● Nyní přejděme k volbám. Co může
vaše koalice Společně pro Prahu 4
(STAN a KDU-ČSL) občanům v novém
volebním období nabídnout? Vaše vylo-
sované číslo je 1, věříte na osud a výhru
ve volbách?

Cílem nás, lokálních patriotů, je práce
pro lidi. Jsme nadšenci, kteří politiku chtějí
dělat naplno. Nechceme se voličům podbí-
zet lacinými hesly o vymýcení všeho zla či
uchránění spoluobčanů před „náporem“
migrantů. Nabízíme reálné plány a chce -
me, aby se Praha 4 stala výstavní čtvrtí, ve
které se vyplatí se narodit, založit rodinu

a žít jak v produktivním, tak i v seniorském
věku. Naší prioritou je prosazení reformy
GARANCE BYDLENÍ PRO SENIORY, dále
je potřeba oprava mnoha chodníků, veřej-
ných prostranství, mikroparků, potoků či
sportovišť. Máme v plánu dokončit druhou
etapu koupaliště Lhotka, dále kupříkladu
zastřešení Spořilovské, otevření kina Sig -
ma a letního kina na koupališti Lhotka.
Chce me postavit dům pro seniory, zave-
deme sociální služby do bytu a mnoho dal-
šího. Věřím v silný mandát, který nám za-
jistí realizaci programu.

● Vzpomněl jste projekt GARANCE
BYDLENÍ PRO SENIORY, rozveďte jej
prosím.

Jedná se o projekt, kdy každý občan
v důchodovém věku, který žije nebo žil mi-
nimálně pět let v Praze 4, má garanci byd-
lení a možnost volby jeho typu. Může zvo-
lit z ví ce variant – dům s pečovatelskou
službou, dům pro seniory nebo možnost
sociální služby do domu, tedy do přiroze-
ného prostředí, na které je zvyklý. Sou-
časný bytový fond městské části je pro
tento projekt zcela dostačující a cena

Lukáš Zicha:
Zajistíme garanci bydlení pro seniory

Místostarosta Prahy 4 je celoživotním patriotem čtyřky.
Narodil se roku 1983 v Podolí a absolvoval Základní školu
Jeremenkova, kde dnes působí jako člen školské rady.
Navíc s touto školou externě spolupracuje na lyžařských
a vodáckých kurzech. Před vstupem do politiky se věnoval
mnoha řídícím funkcím, kde získal bohaté manažerské
zkušenosti. „Cílem nás, lokálních patriotů, je práce pro lidi.
Jsme nadšenci, kteří politiku chtějí dělat naplno. Nabízíme
reálné plány a chceme, aby se Praha 4 stala výstavní čtvrtí,
ve které se vyplatí se narodit, založit rodinu a žít jak
v produktivním, tak i v seniorském věku,“ říká Lukáš Zicha.

Zdařilá rekonstrukce parku na Zeleném pruhu
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nájmu by nikdy nebyla nad 40 procenty
důchodu jako nyní.
● A co podle vás seniorům v Praze 4
ještě chybí?

Je to zejména zkvalitnění dosavadních
domů pro seniory nebo domů s pečovatel-
skou službou (DPS). Je třeba myslet na to,
že jsme již v 21. století a DPS by měl být

důstojným místem, kde se budou klienti
cítit dobře. Chtěli bychom v „malém“ Bra-
níku vybudovat nový stacionář se zahrád-
kou a dvorkem, aby mohli být uživatelé za
hezkého počasí venku a „velký Braník“ mu -
sí projít postupnou rekonstrukcí všech by-
tových jednotek a vytvoříme zde společen-
skou místnost.

● Toto volební období jste působil jako
místostarosta pro podporu podnikání.
Co myslíte, že se vám povedlo v této ob-
lasti?

Myslím, že se nám daří propagovat
a podporovat drobné podnikání, jako jsou
řeznictví, kavárny, chovatelské potřeby, ka-
deřnictví nebo farmářské trhy. Díky tomu
jsme městskou částí, kde má zákazník
výběr mezi lokálními podnikateli a super-
marketem. Trend z minulých let, kdy se
centra měst stávala místem duchů kvůli
zániku lokálních prodejců, kteří nemohli
konkurovat boomu nákupních center, je
naštěstí za námi. Lidé přicházejí na to, že
je pro ně lepší stavit se cestou z práce ve
známém kadeřnictví či u vyhlášeného mí-
stního řezníka než jet mnoho kilometrů
a pak se tlačit ve frontách a obvykle za stej-
nou službu zaplatit mnohem více. Já mám
vždy radost, když vidím, že se nějakému
místnímu podnikateli daří a lidé k němu
přijdou na základě referencí od sousedů či
známých. 
● Hodně se také mluvilo o nově vybudo-
vaném koupališti Lhotka. Jak vůbec
vzni kl nápad na biokoupaliště v Pra -
ze 4?

Na tento nápad přišel kolega, radní On-
dřej Růžička (STAN), který měl studentský

Lukáš Zicha při předávání cen provozovna roku

PRavá DEmokratická Legrace

PrDeL

Nestačí vám náš humor na papíře? 
Máme ho pro vás i na tričku.

Máme nový e-shop
a nová trička

INZERCE V4-1011

www.vilemreality.cz

Vilém nabízí k prodeji
Nabízíme k prodeji chatu o výměře 43 m2 

(stavební pozemek 151 m2), s pozemkem o celkové výměře
775 m2, v nádherném prostředí Českého ráje, jen 35 minut 

autem od Prahy, v obci Kněžmost-Suhrovice. Dřevěná chata se 
zděnou podezdívkou, zasklenou verandou, obývací místností, 

ložnicí a terasou se nachází na jižním svahu nad rybníkem, 
do kterého je samostatný přístup přímo ze zahrady. 

Cena 1  490 000 Kč, pro více informací volejte 
přímo Jindřicha Smrčinu, tel.: 604 755 473.

Vilém prodá i Vaši nemovitost

www.vilemreality.cz
tel.: 604 755 473

INZERCE V4-1005
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www.vilemreality.cz

Prodávejte za nejlepších podmínek

dům, byt, chata,
pozemek

prodávejte s Vilémem

Možnost vyplacení zálohy okamžitě, umíme řešit 
exekuce nebo Vaši nemovitost ihned vykoupíme!

Volejte ještě dnes

604 755 473

INZERCE V4-1018INZERCE V4-1017

sen vystavět v Praze 4 biotop.
Pro inspiraci jsme spolu jeli noč-
ním vlakem až na východní Slo-
vensko, abychom se podívali na
biokoupaliště Sninské rybníky.
Biotopové koupaliště je sou-
časný trend i ve světě a my -
šlenka jeho zbudování v naší
Praze 4 mne nadchla. Jedná se
totiž o zcela přírod ní ná drž
s vodou bez chemikálií, a je tedy
šetrná k malým dětem nebo ke
kůži alergi ků. Jsem moc rád, že
se to Ondrovi povedlo.
●A jaká tedy byla letošní náv-
štěvnost od slavnostního ote-
vření na začátku července?

To číslo bylo neskutečné a po-
hybovalo se okolo 1600 lidí
denně. Mnoho známých i z ji-
ných městských částí mi říkalo,
že o Lhot ce slyšeli, zajeli se vy-
koupat a byli nadšeni. Lidé kvi-
tují nejenom vzhled koupaliště
a kvalitu vody, ale i nízké vstup -
né. Toho bylo dosaženo výra-
zným snížením nákladů tím, že
se nám povedlo zprovoznit
něko lik vrtů, které napájejí
kou   paliště podzemní vodou.

Vstupné je nastaveno tak, aby
ani pro rodiny s dětmi nebyl
problém koupaliště navštěvo-
vat pravidelně. Do další etapy
rekonstrukce nám zbývá ještě
velmi mnoho úkolů.
● Jaké změny máte v další
etapě naplánovány?

Po první etapě, kdy bylo
především nově vybudováno
zázemí sprch a šaten, máme
v plánu dostavět drobná spor-
toviště, jako třeba hřiště na plá-
žový volejbal, dětské hřiště,
menší brouzdaliště nebo sauny.
Dále zavedeme letní kino
a zimní kluziště.
● Co byste chtěl na závěr
vzkázat voličům před komu-
nálními volbami? 

Hlavně bych chtěl požádat
všechny občany, kterým na naší
městské části záleží, aby šli
k volbám. Jak jsem již řekl, ko-
munální politika je o lidech, je-
jichž hlavním motivem a cílem
by měla být práce pro rozvoj
dané oblasti a pro to, aby se v ní
lidem dobře žilo. Toho mohou
dosáhnout pouze ti, kteří da -

nou lokalitu dobře znají a záleží
jim na ní. Neslibujeme, že bude
vše zadar mo, nevedeme nega-
tivní nenávistnou kampaň,
nestra šíme lidi neexistujícími
nebezpečími. Nabízíme zkuše-

nosti a nadšení dě lat politiku
dobře a lidsky. Doporučuji všem
přečíst si naše volební noviny,
ve kterých je rozepsán náš vo-
lební program. Pevně věřím, že
poté neodolají fenoménu STAN.

Lukáš Zicha dostává od dobrovolných hasičů v Braníku děkov -
ný list za podporující činnost
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spa & wellness

NEJVÝHODNĚJŠÍ 
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PERMANENTKA

43 Kč / 1 vstup 

do Saunového světa

NOVINKA

*Více informací na www.aquapalace.cz
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volný čas

Pohoda se poskytováním
sociálních služeb zabývá
již dvacet let a podporuje

normální a důstojný život lidí
s postižením. Nabízí chráněné
by dlení, denní stacionář, osobní
asistenci a terénní odlehčovací
službu. Výstava je součástí pro-
jektu Momentální scéna, který
podporuje právě zaměstnávání
lidí s postižením. 

Probíhající výstava dokazuje,
že ani těžké zrakové postižení
neznamená nepřekonatelnou
překážku, má-li člověk humor,
talent a houževnatost.

Mladá ilustrátorka Marie
Jan sová se narodila před pat-
nácti lety a žije s rodinou kou-
sek za Prahou, kde cho dí do zá-
kladní školy. Vážné potíže se
zrakem má odmala, i přesto už

ve čtyřech letech začala malo-
vat.

Postupem času se začala vě-
novat tvorbě komiksů a karika-
tur. A má za sebou už i velké
úspěchy, třeba dvojnásobné
oce nění poroty na Zlín Film
Festivalu či vítězství v soutěži
Zlatý oříšek, ale i spolupráci na
ilustracích ke knize Šílenosti
doby korektní.

Pořádáte akci v Praze 4?
Vložte ji na www.nasregion.cz/akce

■ Marek Kozák předvede své
klavírní umění na Dobešce,
a to 4. října. Kozák je studen-
tem Hudební a taneční fakulty
Akademie múzických umění
a mimořádné nadání projevil už
ve čtyřech letech, kdy začal
navštěvovat základní umělec-
kou školu.

■ Hobby centrum čtyři pořá -
dá 7. října akci pojmenovanou
Podzimní výlet s draky za dra -
ky. Určena je pro děti od tří do
dvanácti let a jde o tradiční pod-
zimní akci pro malé i velké mi-
lovníky pouštění draků. 

■ Nový cyklus přednášek vě-
novaný zdraví je připraven pro
čtyřkové seniory. Na 18. října je

naplánováno téma „Jídlo jako
lék, jídlo jako jed“ a na 13. listo-
padu „Zdraví z bylin“. K přícho-
zím promluví magistra farma-
cie a známá bylinkářka Ilona
Nápravníková.

■ Dozvědět se zajímavosti
o ká vě, nápoji, který si většina
dopřeje, aniž by tušila, co je za
jeho přípravou, mohou senioři
z Prahy 4. Pro ně je totiž připra-
vena návštěva pražského Mu -
zea kávy. Účastníci uvidí třeba
kuriózní, už dávno zapomenu -
té exponáty jako strojky pro
přípravu, pražení, mletí a serví-
rování kávy. Komentovaná pro-
hlídka je naplánována na 25.
října.

■ Výstava Olga Havlová a Vý -
bor dobré vůle je k vidění do
29. října v KC Zahrada. Připra-

Klavírní koncert
4. října

Podzimní výlet
za draky

7. října

Povídání o zdraví
18. října

Zajímavosti o kávě
25. října

Olga Havlová
v Zahradě

26. října

vil ji Výbor dobré vůle – Nadace
Olgy Havlové s cílem připome-
nout Olgu Havlovou, zaklada-
telku organizace, která by letos
oslavila 85. narozeniny. Náv-
štěvníci uvidí 33 fotografií, kte -
ré znázorňují počátky činnosti
Výboru.

■Zábava, čtení a povídání, to
je náplní Čtenářského klubu,
který pořádají v modřanské
knihovně, a to 30. října. Klub se
schází každé úterý a připojit se
mohou kluci a holky od devíti
do jedenácti let.

■ Zábavný hudební program
pro posluchače každého věku

Odpoledne plné evergreenů,
kte rý je pořádán v rámci cyklu
Neseďte doma, přijďte mezi
nás, se bude konat 1. listopadu.
Hudební pořad o každodenních
radostech i starostech je určen
pro všechny starší 63 let, kteří
mají trvalé bydliště ve čtvrté
městské části. Zazpívat přijde
návštěvníkům Lubica Smitko -
vá. Vstupenky budou vydávány
23. října v přízemí městského
úřadu.

■TRABANTI Dana Přibáně –
Velká cesta domů přijedou
1. lis topadu do Divadla Dobe-
ška. Půjde o přednášku, která
začne v 19.00 hodin, a přítomní
se dozvědí, jak „trabanti“ dojeli
z In die přes Banskou Bystrici
do Prahy a mimochodem při-
tom objeli svět! 

Čtenářský klub
30. října

Odpoledne
plné evergreenů 

1. listopadu

Trabanti na Dobešce
1. listopadu

S tužkou a humorem
přes překážky

S tužkou
a humorem

přes překážky
■ Výstava Marie Jansové,
ilustrátorky a karikaturist -
ky s těžkým zrakovým posti-
žením, je k vidění v kavárně
Bílá vrána až do konce října.
■ Mladá ilustrátorka má za
sebou několik úspěchů, tře -
ba dvojnásobné ocenění po-
roty na Zlín Film Festivalu či
vítězství v soutěži Zlatý oří-
šek, ale i spolupráci na ilu-
stracích ke knize Šílenosti
doby korektní.
■ Výstava je součástí pro-
jektu Momentální scéna,
kte rý podporuje právě za-
městnávání lidí s postiže-
ním.
■Pohoda poskytuje sociální
služby 20 let a nabízí chrá-
něné by dlení, denní staci-
onář, osob ní asistenci a te-
rénní odlehčovací službu.

Výstava dívky s těžkým zrakovým postižením je až do konce října
k vidění v kavárně Bílá vrána, kterou provozuje branická, obecně
prospěšná společnost POHODA. To je nezisková organizace, která
poskytováním sociálních služeb podporuje normální, důstojný
život hendikepovaných lidí a v kavárně zaměstnává lidi
s mentálním postižením. 
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Vezměte svoji rodinu nebo přátele 
a přijďte na oběd, na trhy nebo za zábavou

Více informací najdete na www.bbcentrum.cz nebo na FB BB Centrum.

Každé úterý 11:30 – 13:30 Hudební vystoupení
Každou středu 12:00 – 13:00 Polední běh s Pumou (sraz budova Beta)
Každý pátek 08:00 – 15:00 Tradiční trhy
09. 10. 2018 14:00 – 19:00 Sportovní odpoledne pro děti
17. 10. 2018 11:00 – 19:00 Food festival – Polévkobraní
24. 10. 2018 17:30 – 19:30 Cestovatelský večer
01. 10. – 14. 10. 2018  Výstava „Tajemství skla“ (budova Alpha)
04. 11. – 15. 11. 2018 18:30 nebo 19:30 Přednášky Radima Passera „Tvá naděje“ 
  (Společenské centrum Bethany)
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