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Vážení čtenář,
za dva týdny se konají volby
do sněmovny. Jsou to jedny
ze série voleb, které nás če-
kají v následujících měsících
a letech. Přinášíme vám pro -
to návod jak volit a jak si tře -
ba vyřídit voličský průkaz,
pokud volit chcete, ale nebu-
dete zrovna doma. Dozvíte
se také novinky z dopravy,
například kde jsou uzavírky
silnic, jak dlouho potrvá
tram vajová výluka v Praze 4
nebo co bude se zakrytím

Spořilovské spojky. Lidé by se tady měli dočkat novinky,
která by jim měla ulevit v oblasti nadměrně sužované ka-
mionovou i osobní dopravou. Přinášíme vám také tipy na
volnočasové akce. Vyrazit můžete v následujících týdnech
ve čtvrté městské části do kina, na zajímavou přednášku
nebo podzimní tvoření s dětmi. Pokud jste pejskaři, zaujme
vás pravděpodobně rozhovor s místostarostou Prahy 4
Luká šem Zichou. Spolupracuje s neziskovou organizací
Ho me 4 Pets. Čím se zabývá, jak pomáhá psům i jejich ma-
jitelům a co nového organizace plánuje ve čtvrté městské
části?

Vaše Zuzana
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Spořilov – Komunita
a její osobnosti

Nová kniha představuje část Prahy
4 – Spořilov. Kniha pojmenovaná
Spořilov – Komunita a její osob-

nosti představuje více než 140 osobností,
které ve čtvrti žily, žijí nebo zde zanecha -
ly dílo. Titul navazuje na publikaci „Spo-
řilov – Největší zahradní město Vel ké
Prahy“, která vyšla v roce 2015.

Děti mohou
namalovat Prahu

Literárně-výtvarná soutěž pro děti
byla vyhlášena v rámci projektu
Ka marádi. Literární klání Víceja-

zyčnost je bohatství má podpořit čtení
a psaní v druhém jazyce a určena je pro
věkové kategorie od čtyř do šestnácti let.
Uzávěrka je 13. října, tématem je Praha.

Přerušení 
provozu tramvají

Pokračující rekonstrukce inženýr-
ských sítí, vozovek a tramvajové
tra ti přerušila koncem září obou -

směrně provoz tramvají v úseku Otaka-
rova – Albertov. Uzavírka potrvá až do
soboty 9. prosince. Omezení se týká
tramvajových linek 4, 7, 13, 14, 18, 23,
24, 93 a 95.

INZERCE V4-1004

Držitelem prestižního ocenění za sbli-
žování generací se stala Školka Na
Zvoničce. Splnila podmínky pro udě-

lení značky „Mezigeneračně“, kterou bude
školským a seniorským zařízením, která ak-
tivně podporují mezigenerační dialog a sbli-
žují generace, propůjčovat obecně prospěšná
společnost Mezi námi. Mateřinka Na Zvonič -
ce je mezi první desítkou oceněných. Společ-
nost Mezi námi organizuje pravidelná setká-
vání dětí z mateřských školek se seniory, děti
ze školky se tak mohou účastnit hlavního

programu s názvem „Povídej“, kdy senioři
trá ví s dětmi čas, vypráví jim, hrají si s ni mi,
předčítají jim. „Pro děti je setkávání se seni-
ory velmi přínosné. Dává jim jiný obzor, roz-
vahu, klid a poznání, že stáří je předsudek,“
uvedla Linda Obrtelová, ředitelka organizace
Mezi námi s tím, že společnost často bere
staré lidi s despektem, ale děti při setkáních
zjistí, že stáří nemusí být vždy překážka. „Se
starými lidmi může být le grace. Mo hou být
pro děti dobří parťáci i proto, že se jim věnují,
mají na ně čas a baví je podobné věci.“

Školka získala
prestižní ocenění

Pankrácký park
dostane brouzdaliště

Dvě novinky, a to liniová fontána a brou -
z daliště, potěší děti i dospělé v Parku
na Pankráci. Dočkají se jich příští rok.

Prvky mají zároveň přispět ke zlepšení mi-
kroklimatu parku v horkých dnech. Park Na
Pankráci byl otevřen pro veřejnost v roce
1985. V jeho východní části přiléhající k ulici
Pujmanové byl bazén s plastikou a fontánou.
Z důvodu havarijního stavu byl bazén s vodo-
trysky v roce 2010 odstraněn. Nová liniová
fontána s délkou zhruba 65 metrů a šířkou
4 me try bude osazena vodními tryskami,
které budou reagovat na fotobuňky, a stříkat,
když se k nim přiblíží hrající si děti. Předpo-
kládaný výtrysk bude do výšky 2 metrů,
s růz nými programy provozu trysek. Dru-

hým vod ním prvkem bude brouzdaliště
o prů měru 8 metrů a hloubce do 0,2 me tru.
Oba nové vodní prvky budou zasazeny do ve-
řejné plochy nepravidelného tvaru s rozměry
24 x 27 metrů a tato plocha bude s ulicí Puj-
manové propojena dvěma chodníky. Fontána
bude umístěna mezi chodníky a brouzdaliště
na začátku této plochy. Park podél ulice bude
navíc doplněn o 15 až 20 vzrostlých stromů
a keřový porost. Projekt by představen veřej-
nosti koncem září. Obyvatelé Prahy 4 mohli
sdělit svůj názor na současné i budoucí vy-
užití parku, i na to jaké aktivity a prvky by
tady rádi našli. S podněty lidí budou i nadále
pracovat architekti, kteří je využijí jako pod-
klad.
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Pozor na
uzavírky silnic

Uzavírka v ulici Ve Vilách omezuje
dopravu až do 20. listopadu. Pra-
cuje se zde na výkopových pra-

cích, které souvisejí s rekonstrukcí vodo-
vodu. Uzavírka platí vždy od pondělí do
pátku od 7.00 do 16.00 hodin. Další ome-
zení čeká motoristy v ulici Jižní XV. Do
konce roku bude komunikace Již ní XV –
vozov ka při ulici Jihozápadní IV a v ulici
Jihozápadní III – vozovka me zi ulicí Jižní
XVI a Jižní XVII, uzavřena kvůli přípravě
výstavby protihlukové stěny.

První pomoc
pro maminky

Možnost naučit se první pomoc
mají maminky ze čtvrté městské
části. Praha 4 připravila ve spo-

lupráci s Českým červeným křížem pro
maminky na mateřské dovolené či rodiče
na rodičovské dovolené další podzimní
opakování kurzu.

Učitelé, žáci i přátelé Školy Kavčí hory
sportovali, pomáhali a bavili se bě -
hem charitativní akce Běh pro Petera.

Cílem bylo vybrat co nejvíce peněz a umožnit
tak Peterovi další rok studia na střední škole
v Nairobi.

Odstartovala téměř šedesátka závodníků
v sedmi kategoriích. Pro Petera běželi děti
z mateřinky, děti na koloběžkách, žáci prv-
ního a druhého stupně základní školy, stu-
denti střední školy, dospělí i rodiče s dětmi.
S registrací účastníků se společně vybíralo
dvacet korun startovného a všichni, kteří při-
spěli nebo se běhu účastnili, dostali originál -
ní nálepku „Běh pro Petera“. Vybrat se poda-
řilo přibližně 1600 korun.

Cílem akce bylo získat finanční prostředky
pro chlapce jménem Peter, který přešel
z part nerské školy v keňském Nairobi na
střední školu. Náklady jeho středoškolského
studia se rozhodla hradit právě Škola Kavčí
hory, která je zapojena do projektu „Světová
škola“.

„Běh pro Petera“ nebyl ale ani zdaleka je-
dinou akcí, kterou škola středoškolákovi po-

mohla. Na podporu Petera škola uspořádala
sbírku při vánočních besídkách a také mu vě-
novala školní sběrovou akci. Nejmenší děti si
povídaly o Peterovi se studentkami střední
školy v rámci projektu „Učíme se spolu“. 

Školáci si v rámci hodin angličtiny dopisují
s partnerskou školou Vijito v Nairobi. Dále se
zúčastnili Olympiády lidských práv a akce
Sněhuláci pro Afriku. S partnerem v projektu
společností „Afrika Africe“proběhla beseda
o životě v Keni pro žáky a studenty ško ly, kte -
ří svou práci prezentovali při natáčení video-
spotu k projektu „Světová škola“. Tým žáků,
studentů a učitelů Světové školy připravuje
podobné a další akce i v letošním školním ro -
ce. Certifikát Světové školy má Škola Kavčí
hory prodloužen zatím do roku 2021.

Na Kavčích horách
běhali pro Petera 

INZERCE V4-1012
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Každý volič musí volit ve
volební místnosti ve svém
volebním okrsku. Jejich

seznam je k dispozici na webu
Městské části Praha 4. Pokud už
teď víte, že se v termínu, kdy se
volby konají, nebudete zdržovat
na Praze 4 ve volebním okrsku
v místě svého trvalého pobytu,
musíte si vyřídit voličský prů-
kaz. Požádat o něj lze na Měst-
ském úřadě Prahy 4 osobně do
18. října do 16.00 hodin nebo po-
dáním doručeným nejpozději
sedm dnů přede dnem voleb, te -
dy do 13. října.

V tomto případě je nutné
žádat buď písemně s úředně ově-
řeným podpisem voliče, nebo

elektronicky prostřednictvím da-
tové schránky.  Vzor žádosti o vy-
dání voličského průkazu a plné
moci najdou lidé na webu Měst-
ské části Praha 4. Každý volič je
povinen předložit ve volební
míst nosti svou totožnost. Pohlí-
dejte si proto, zda máte platnou
občanku, případně ji můžete na-
hradit platným pa sem.

Hlasovací lístky
přijdou do schránek

Hlasovací lístky by vám měly
nejpozději tři dny před koná-
ním voleb dorazit do poštovních
schrá nek, pokud je například
ztratíte nebo zapomenete doma,
nic se neděje, nové můžete do-

stat pří mo ve volební míst nosti.
Tam ta ké najdete vzo ry hlasova-
cích líst ků a obdržíte také obál -
ku, do kte ré svůj zvolený lístek
vložíte.

Vykroužkujte
čtyři favority

Na volebním lístku vybrané
stra ny či hnutí můžete dát pre -
ferenční hlas nejvýš čtyřem
kandi dátům, a to takzvaným
kroužkováním.

Pokud dal volič přednostní
hlas více než čtyřem kandidá-
tům, hlasovací lístek je platný,
ale počítá ve prospěch politické
strany či hnutí, nepřihlíží se
však k přednostním hlasům.

Neplatné jsou hlasovací lístky,
které nejsou na předepsaném
tiskopise, hlasovací lístky, které
jsou přetržené, a hlasovací líst -
ky, které nejsou vloženy do úřed -
ní obálky. Poškození nebo přelo-
žení hlasovacího lístku ne má vliv
na jeho platnost, pokud jsou
z ně ho patrny potřebné úda je.

Za nemocnými
s přenosnou urnou

Požádat může volič zejména
ze zdravotních důvodů  o to, aby
mohl hlasovat mimo volební
míst nost. Okrsková volební ko-
mise k němu vyšle v den voleb
dva své členy s přenosnou vo-
lební schránkou.

Volby do sněmovny

Jak a kde volit ?
Nové poslance a poslankyně budou volit Češi v pátek 20. a v sobotu

21. října. Hlasovat se bude od pátečních 14.00 hodin do 22.00 hodin

a v sobotu od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
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Chceme posunout
rozhodování blíže k občanům

Narodil jsem se před 34 lety v Podolí u nás
v Praze 4. Své studium jsem začal na Základ -
ní škole Jeremenkova, na kterou velmi rád
vzpomínám a dokonce již osm let jezdím se
žáky školy na zimní kurzy jako instruktor ly-
žování. Po absolvování Střední průmyslové
školy potravinářské jsem vystudoval Vysokou
školu tělesné výchovy a sportu. Třetím rokem
zastávám funkci zástupce starosty Prahy 4 pro majetek a podporu
podnikání.

Tato práce mě naplňuje, velmi rád se setkávám s lidmi a ře ším je-
jich připomínky a přání, co by se dalo u nás na „čtyřce“ zlepšit. Mnohé
se již povedlo. Často slýchávám o tom, že se stát vzdálil občanům
a rozhodování probíhají někde „nahoře“. To my jako Staros tové a ne-
závislí chceme změnit a posunout rozhodování blíže k občanům, tedy
směrem k samosprávám krajů, měst a obcí. 

Pokud se mi podaří získat Vaši důvěru a zvolíte mne jako svého zá-
stupce do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, bude mým cílem ze-
jména zjednodušení podnikání. Věřím, že stabilní podnikatelské pro-
středí pocítí především spotřebitelé, tedy my všichni. Podnikatelé
jsou významným zaměstnavatelem a potřebují mít jasné právní pro-
středí a ne každoroční změnu legislativy. Druhou hlavní oblastí mého
zájmu, ke které mám osobně velmi blízko, by byl sport. Financování
sportu je po nedávných aférách v absolutní krizi a potřebuje okamži-
tou revizi. Je potřeba, aby se stamilionové částky nerozdělovaly
v soukromých bytech, ale na základě jasného a transparentního

klíče. Pokud mne zvolíte za svého poslance, budu se řídit naším mot-
tem: „Stát má sloužit, ne překážet“.

Lukáš Zicha (STAN)

Zemědělství
šetrnější ke krajině

Narodil jsem se v Praze a po celý život byd-
lím na Praze 4. Vystudoval jsem strojní fa-
kultu ČVUT, přičemž jsem v rámci programu
ERASMUS studoval jeden rok ve španělské
Barceloně. I proto vnímám náš vstup do EU
jako velmi pozitivní a důležitý, i při součas-
ném dění v Evropě. V průběhu studií jsem se
také účastnil letních programů v USA (Camp
America). Díky tomu se dobře domluvím cizími jazyky. Mám rodinu
a se svými dvěma děti rád trávím volný čas. Celý život pracuji v prů-
myslu a inženýrství. V současné době působím jako člen rady a mám
v kompetenci životní prostředí. Poslední roky se hodně věnuji tématu
vody jako důležitému strategickému tématu ČR. Naše MČ Praha 4
začala jako první s budováním akumulačních nádrží na dešťovou
vodu u městských budov, což vidím do budoucna jako jednu z nut-
ných součástí urbanistického plánování. 

Následující body považuji za důležité, nicméně představují jen
stručný výčet základních priorit.
1. Jsem pro zemědělství, které je šetrnější ke krajině, a tím i k lidem.
2. Je nutné se zaměřit na vodu a její zachování v krajině jako význam-
ného strategického prvku.

ZA
D

A
V

A
TE

L 
ST

A
N

,Z
PR

A
C

O
V

A
TE

L 
ST

A
N



politika

7www.vase4.cz

3. Jsem pro moderní infrastrukturu s co nejrychlejším zavedením
vysokorychlostní železnice (VRT) na našem území a s propojením
na Německo a Rakousko.
4. Je nutné zachovat a rozšiřovat veřejná prostranství a veřejný pros -
tor. 
5. Považuji za zásadně důležité setrvání ČR ve strukturách NATO
a EU.

Ondřej Růžička (STAN)

Chci bezpečné město
s fungující dopravou

V mezinárodním srovnání patří Praha
mezi nejbezpečnější města světa. Nic však
není samozřejmé a trvalé. Proto chci navýšit
finanční prostředky na fungování bezpeč-
nostních sborů a integrovaného záchranného
systému.

Místo účelového a populistického strašení
mezinárodním terorismem kladu důraz na
vytváření příznivějších podmínek pro práci naší policie a armády. Pro
větší bezpečnost v ulicích, parcích a v MHD prosazuji rozšíření ka-
merového systému. Pro bezdomovce i ostatní osoby, kterým hrozí
sociální vyloučení, podpořím programy cílené pomoci včetně pora-
denství při hledání práce, dočasného sociálního bydlení i zjednodu-
šeného oddlužení.

Prosadím, aby stát více finančně (a legislativně) pomáhal Praze při
dopravních stavbách. To se týká v první řadě Pražského okruhu, aby
si konečně mohli oddechnout lidé na Spořilově a v okolí ulice 5.
května v Nuslích i Krči. Za klíčovou dopravní stavbu považuji me -
tro D, které výrazně pomůže například sídlištím Krč a Novodvorská.
Fandím i novým tramvajovým tratím, zejména ke stanicím metra
Pankrác a Budějovická. 

Lukáš Kaucký (ČSSD)

Konec zbytečných
regulací

Mgr. Martin Plíšek (42) se zabývá přede-
vším obranou občanů a podnikatelů před zby-
tečnými regulacemi státu a stavem soudnic-
tví. Je expertem TOP 09 pro spravedlnost
a justici. Mezi jeho nejdůležitější návrhy zá-
konů patří novela zákona o střetu zájmů,
o Hospodářské komoře a o znalcích a tlumoč-
nících. Vystudoval práva a jako pražský pos-
lanec pracoval v Ústavně právním výboru Poslanecké sněmovny
PČR. Má rád historii, hudbu a turistiku. Je ženatý, má dvě dcery.

Moje priority: 
Konec zbytečných regulací. Chci, aby stát přijal pravidlo, že s kaž-

dou nově zaváděnou regulací zruší  alespoň jednu stávající. Tím za-
stavíme rozbujelý právní řád, který je pro občany příliš kompliko-
vaný. 

Rychlejší soudy. Fungující právní stát se pozná podle toho, jak
rychlá a efektivní má soudní řízení. Chci zavést závazné lhůty pro
vydání soudních rozhodnutí, a to zejména v obchodním, občanském
a rodinném právu. 

Informace pro podnikatele. Stát musí podnikatelům přesně říct,
co od nich požaduje. Chci připravit systém, který by jim usnadnil ori-
entaci v jejich povinnostech. 

Volby přes internet. Chci prosadit zákon, který nám umožní už
v roce 2021 volit bezpečně a pohodlně přes internet, ať budeme kde-
koliv. www.plisek.eu

Martin Plíšek (TOP 09)

Rozviňme to nejlepší 
z naší země

Jsem rodák z Prahy 4. Jak mne naučilo stu-
dium v zahraničí i život u nás, máme v ČR na
co být hrdí, ale i co zlepšovat. A proto se nabí-
zím jako váš kandidát v těchto volbách.

Veřejně činný jsem už celkem dlouho. Při
práci v poradenských firmách jsem se jako do -
brovolník léta věnoval tématu režimu v Číně,
což je dnes i pro nás velmi aktuální. Pak jsem
pracoval několik let v managementu neziskovek a věnoval se už do-
mácím věcem. V Respekt institutu jsem třeba řešil problémy Open-
card. Tu pak nedávno Zelení nahradili levnější Lítačkou.

Vaším zastupitelem jsem se stal jako iniciátor petice „Praha 4 bez
hazardu“. Nemohl jsem se dívat, jak herny ničí lidské životy, rodiny,
město. A dnes už z Prahy 4 a dalších MČ, kde Zelení spoluvládnou,
herny reálně mizí. Po letech nechuti ke stranictví jsem se stal členem
a dnes už i místopředsedou Strany zelených. Chápu ji jako důležitou
součást našeho demokratického systému. Nese v sobě jak odkaz roku
1989, kdy vznikla, tak kontakt s evropskou politikou a osvědčenými
koncepty. Ty bych chtěl vrátit i do celostátní české politiky.

Chci, abychom stavěli vzdělanou, sebevědomou, úspěšnou společ-
nost. Abychom nevyprodávali práva lidí doma i ve světě za krátko-
zraké – často jen domnělé – obchodní výhody. Nehazardovali s naší
demokracií a členstvím v EU. A vůbec využívali možností dnešního
světa. Pak má i Česká republika na to, aby znovu rozvinula svůj po-
tenciál. V lecčem stačí držet se masarykovského „Nebát se a ne-
krást“.

Podpořte prosím Zelené (lístek č. 9) a nepohrdnu ani kroužkem
jako kandidát č. 3. Díky.

Petr Kutílek (Zelení)

Volby do
Poslanecké sněmovny 2017

■ Volby se budou konat v pátek 20. 10. a v sobotu 21. 10.
■ Hlasovat se bude v pátek od 14.00 hod.do 22.00 hod. a v so-
botu od 8.00 hod. do 14.00 hod.
■Volič musí volební komisi prokázat svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky platným občanským průkazem, nebo
platným cestovním, diplomatickým či služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem.
■ Volit lze i prostřednictvím voličského průkazu, který je určen
pro lidi, kteří se v době konání voleb nebudou zdržovat ve voleb-
ním okrsku v místě svého trvalého pobytu.
■Na voličský průkaz lze volit v jakémkoliv stálém volebním okr-
sku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okr-
sku v zahraničí.
■ Osobně lze získat voličský průkaz na městském úřadě po pro-
kázání totožnosti do 18. října 2017 do 16.00 hodin.
■ Voličský průkaz lze získat i podáním doručeným nejpozději 7
dnů přede dnem voleb, tedy do 13. října 2017. Požádat o voličský
průkaz lze písemně s úředně ověřeným podpisem voliče nebo
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
■Hlasovací lístky budou distribuovány do poštovních schránek,
získat je bude možné i přímo ve volební místnosti.
■ Do úřední obálky lze vložit jeden hlasovací lístek vybrané po-
litické strany, politického hnutí či koalice, zároveň může volič na
hlasovacím lístku zakroužkováním pořadového čísla nejvýše
u 4 kan didátů vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.

Zdroj: MČ Praha 4
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● Před rokem jste začal spolupracovat
s neziskovou organizací Home 4 Pets, z.s.
Proč?

Aktivita tohoto spolku mi přijde naprosto
aktuální a potřebná. A to nejen z důvodů fy-
zické péče o bezprizorní a týraná zvířata, po-
tažmo boje proti takzvaným množírnám,
které se mě jako milovníka zvířat (a psů ze-
jména) osobně hluboce dotýkají, ale jako
místostarostu mě zaujala především mož-
nost provádění osvěty přímo u nás, na Pra -
ze 4. Žije zde skutečně velké množství psů
a všichni víme, že ne všichni jejich majitelé
vědí, jak si správně svého čtyřnohého kama-
ráda vybrat, jako ho vychovat a jak také
zame zit potížím vedoucím ke konfliktům,
kte ré jejich miláček může vyvolat v rámci
sousedského soužití i na veřejných prosto-
rách. Vzniká tím stále větší propast mezi
„pejskaři“ obecně a „nepejskaři“, a to jsme
se rozhodli pomoci řešit. Chceme pomoci
pejskařům, kteří neumí sami řešit problé-
mové chování svého psa, chceme pomoci se
správným rozhodnutím těm, kteří o poří-
zení zvířátka teprve uvažují, chceme po-
tažmo pomoci nepejskařům od každoden-
ních obtěžujících zážitků s nevychovanými
psy a jejich majiteli a především chceme po-
moci samotným psům ke spokojenému ži-
votu v souladu se svým okolím... 
● Hrálo roli i to, že jste sám pejskař
a především vlastník chovatelské stanice?
Kde se vůbec vzal váš vztah ke psům? 

Určitě ano. Zamiloval jsem se do specifické
povahy amerických bezsrstých teriérů, mám
dvě fenky tohoto plemene a odchoval jsem
celkem tři vrhy, samozřejmě s průkazem pů-
vodu. Všechna štěňata žijí krásné spokojené
životy, převážně v rodinách mých přátel...
Ale u mě se jedná nejen o lásku ke psům, ale

ke zvířatům a přírodě obecně. Můj otec
pochá zí ze šesti dětí a maminka ze tří, oba
vyrůstali na vesnici obklopeni všemi druhy
zvířat a já sám jsem si každé prázdniny strá -
vené u prarodičů velmi užíval.
●Co přesně Home 4 Pets dělá, čemu se vě-
nuje?

Organizace Home 4 Pets, z.s. vznikla před
téměř sedmi lety jako spontánní aktivita ně-
kolika jednotlivců motivovaná potřebou jak-
koliv pomáhat opuštěným psům. A od té
chvíle usilovně hledá a zdokonaluje způsoby,
jak řešit neutěšenou situaci v této oblasti.
O tom, že je – teď už mohu říct naše – činnost
skutečně smysluplná, svědčí následující fak -
ta: téměř dvě tisícovky psů, které prošly ru-
kama členů i dobrovolníků H4P a kteří již dě-
lají radost svým osvojitelům, naše webové
stránky jsou v současnosti nejkomplexněj-
ším inzertním portálem čistě útulkových psů
z celé ČR i SR a za dobu jeho existence na-
lezlo svou rodinu téměř 20 tisíc zveřejně-
ných zvířat bez domova. Vybudovali jsme síť
pěstounských rodin, kde nacházejí azyl a in-
dividuální péči zejména štěňata a psi, pro
které by pobyt v klasickém útulkovém kotci
byl příliš stresující či zdravotně riskantní
a potřebují speciální přístup. V současné do -
bě budujeme nové Záchranné centrum pro
zvířata Best Friends nedaleko Prahy, kde na-
jdou azyl nejen psi, ale i další domácí maz-
líčci či zvířata hospodářská. 
● Vy už nejste jen podporovatel Home 4
Pets, ale i aktivní člen tohoto spolku…

Podporovatel je málo, jestliže chcete něco
změnit musíte tomu dát značnou část vol-
ného času. Seznámili jsme se při velmi zají-
mavé konferenci pořádané JUDr. Jiřím Pos -
pí šilem pod názvem ČR: Evropská továrna
na psy. Původně mělo jít hlavně o téma celo-

plošného čipování a vznik centrálního regis-
tru psů. Ale při velmi živé a otevřené diskuzi
neziskového sektoru s KVS, PČR, politiky
i zahraničními hosty jsem si uvědomil, o jak
rozsáhlý a hluboký problém na poli týrání,
opouštění a nekontrovatelné reprodukce zví-
řat se jedná. A zjistil jsem, že žádný zodpo-
vědný člověk by vůči tomuto celospolečen-
skému problému neměl zůstat lhostejný,
natož pak komunální politik. Nejde jen o to,
že obce mají za bezprizorní zvířata zodpo-
vědnost, ale právě obce by měly být schopné
ve svém katastru podchytit alespoň některé
příčiny tohoto stavu, zejména pak formou
osvěty svých obyvatel... Neustále mám na pa-
měti výrok Mahátmy Ghándího: „Velikost
a mrav ní pokrok národa se pozná podle toho,
jak zachází se zvířaty“.
● Jste místostarosta Prahy 4 a pomáháte
pro Home 4 Pets hledat zázemí v této
městské části. O co jde, co by tady lidé
našli a jak jste daleko?

Věřím, že v naší městské části vznikne pro-
jekt vskutku pilotní v rámci celé ČR — Osvě-
tové, terapeutické a volnočasové centrum
BEST FRIENDS PRAHA, které bude kombi-
novat ty nejdůležitější aspekty vlastnictví
a výchovy psa. Mám na mysli především in-
dividuální konzultace při výběru psa, jeho
výchově, popř. při korekci nežádoucího cho-
vání, výživové a veterinární poradenství,
např. prevence některých civilizačních one-
mocnění psů, i možnost se pravidelně set -
kávat v psí kavárně, diskutovat, ptát se,
vzdělávat se a stát se tak svému psu lepším
pá níčkem... Zatím jsme ve fázi vytipování op-
timálního prostoru, který umožní jak vznik
komunitního a osvětového centra, tak i ven-
kovní aktivity v rámci individuálního výcvi -
ku, společné socializace psů a různých vol-

Projekt, který by měl mít osvětové, terapeutické
i volnočasové naplnění, by mohl sídlit v Praze 4. Velkou
podporu totiž našla nezisková organizace Home 4 Pets
u zástupce starosty Prahy 4 Lukáše Zichy (STAN – Tučňák).
„Věřím, že v naší městské části vznikne projekt vskutku
pilotní v rámci celé ČR – Osvětové, terapeutické
a volnočasové centrum BEST FRIENDS PRAHA, které bude
kombinovat ty nejdůležitější aspekty vlastnictví a výchovy
psa,“ říká Lukáš Zicha.

Lukáš Zicha:
Modrý pavilon v Krči ožije
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nočasových sportovních akcí pro všechny vě-
kové kategorie. V užším výběru jsou aktuál -
ně tři lokality a jsem přesvědčen, že se brzy
na nějakém vhodném objektu shodneme
a začneme s realizací. Na pravém břehu Vl-
tavy chybí zázemí pro velkého poskytova-
tele služeb útulku pro psy, což nám činí
velké problémy. Máme zde malé útulky, které
svou práci dělají dobře, a třeba se nám po-
vede na jejich služby navázat. S výběrem
vhodných prostor jsme na samém začátku,
ale věřím, že budeme ús pěšní. 
● Česko je národem milovníků psů, ale

je třeba říct, že zvířat jsou také plné útul -
ky. Proč to tak je?

Bohužel, stejně jako v mnoha dalších ob-
lastech lidské činnosti je i tady na vině nezod-
povědnost jedince, který na sebe neuváženě
vezme zodpovědnost za zvířecí život na
mnoho let. Pak ale buď není schopen správné
výchovy, nebo při sebemenší komplikaci ve
svém životě psa odepíše, nemluvě o nevhod-
ných narozeninových či vánočních dárcích,
naprosto nežádoucí reprodukci. V lepším pří-
padě mu původní majitel sám najde dobrý
domov nebo ho alespoň předá do útulku,
v horším případě ho uváže v lese, aby nemu-
sel útulku platit náklady na budoucí péči.
Dalším důvodem bývá špatná volba psa,
často na základě jakýchsi módních trendů,
bez předchozího zjištění, jaké nároky jím vy-
brané plemeno má na výchovu, důslednost,
pohybové aktivity... Pes je ideálním společní-
kem pro seniory, kamarádem pro děti či hlí-
dačem rodinného domku, ale lidé musejí při
jeho výběru brát v úvahu podmínky, ve kte-

rých bude žít i své vlastní schopnosti. To zna-
mená, že do bytového domu si nebudu po -
řizovat vlčáka, malamuta nebo křížence po -
 dobných spíše venkovních plemen, když je
zjevné, že tím znepříjemním život sobě,
psovi i sousedům. Vlastnictví psa by mělo být
privilegium a jeden každý člověk by měl
dobře zvážit, jak moc je schopen či ochoten
podřídit svému čtyřnohému kamarádovi
svůj vlastní život, zda je i finanční stránka
(zejména pak veterinární péče a kvalitní
strava) pro něj dostupná a zda je zkrátka
schopen splnit základní pravidlo: chci-li mít
psa, musím se já sám stát víc psem, a ne chtít
po psovi, aby se stal víc člověkem... Jinak je
velmi pravděpodobné, že svému psu neporo-
zumím, nebudu schopen naplňovat jeho po-
třeby, a to se vždy projeví na jeho chování. 
● Jsou nějaké země, z kterých bychom si
měli vzít příklad, takové, kde je vztah ke
zvířatům lepší?

Obecně lze říct, že v zemích na západ od
nás, zejména pak v Německu, Nizozemsku
a celkově v severských zemích a ideálem je
Švýcarsko. 
● Jak jste již řekl, lidé si občas pořídí psa
bez rozmyslu a najednou si s ním nevědí
rady. Máte nějaké tipy pro ty, kteří po pso -
vi touží, ale mají obavy?

Ano, právě pro tyto potenciální majitele
bude plánované centrum Best Friends Praha
ideálním místem, kde se poradit. Organizace
Home 4 Pets má opravdu dlouholeté a bo-
haté zkušenosti s úspěšnými adopcemi, což
předpokládá správný odhad, který pes bude
u konkrétního člověka spokojený a vzájemně

si vyhoví. Ne vždy je však nutné si rovnou
psa pořizovat domů. Je možné zpočátku jen
do centra docházet a starat se o některého
z chlupatých obyvatel, vzít s sebou svého po-
tomka škemrajícího o domácího mazlíka, aby
si v plné míře uvědomil, co všechno péče
o psa obnáší... Později je možné se stát tak-
zvaným „pěstounem“, neboli dočasným opa-
trovníkem psa, který v Home 4 Pets čeká na
nový domov, připravit ho pro adopci pod do-
hledem zkušených členů týmu H4P. Teprve
po této zkušenosti je vhodné se závazně roz-
hodnout, že skutečně chci přijmout do ro-
diny nového člena se vším, co k tomu patří.
●A jaký je podle vašeho názoru vztah me -
zi čtyřkou a pejskaři?

Mezi Městskou částí Praha 4 a jejími pej-
skaři je z ekonomického pohledu jistě zá-
porný. Náklady na doplňování sáčků na psí
exkrementy a mobilní úklid činí 8 milionů
korun ročně, přičemž na poplatcích za psa
vybereme 3,9 milionu korun, z nichž musí -
me 900 tisíc korun odvést magistrátu. Naše
městská část tedy ročně dotuje pejskaře
5 miliony korun, což představuje mnohoná-
sobně vyšší částku, než dáváme například
v grantech na kulturu. Na druhou stranu
jsme si vědomi dvou věcí. Pro většinu našich
obyvatel je čtyřnohý společník skutečný
a milovaný člen rodiny, poskytují mu vše, co
potřebuje ke svému spokojenému životu,
platí poctivě poplatky a nezvyšují náklady
městské části svou bezohledností, kdy po
svých psech neuklízejí a venčí je na nevhod-
ných místech. Trápí nás však ti, kteří svou
roli majitele psa zvládají mnohem hůře ať už
z nezkušenosti nebo častěji své povinnosti
neberou vážně. Je jich sice menšina, ale prá -
vě oni jsou hlavním důvodem nesná šenlivos -

Práce na koupališti Lhotka.
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INZERCE V4-1002

KOŽNÍ AMBULANCE V BRANÍKU
PRO DOSPĚLÉ I DĚTI

Krátká objednací doba,
péče hrazená ze zdravotního pojištění a příjem pacientů

i bez doporučení od praktického lékaře!

● Léčba kožních onemocnění, znamének, pih a bradavic
● Léčba oparů a akné
● Léčba onemocnění nehtů a vlasů
● Lymfologická péče a kosmetické poradenství

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

www.dermalink.cz

Najdete nás na adrese:
Lékařský dům, Jílovská 1825/14a, Praha 4

1. patro, vpravo od schodiště
Na ošetření je třeba se vždy předem objednat!

INZERCE V4-1003

ti nepejskařů vůči pejskařům.
Věříme, že nezkušeným pomů-
žeme profesionální radou a pod-
porou v plánovaném centru
a o to více se pak můžeme zamě-
řit na ty nepoctivé, především na
důslednější vymáhání poplat ků,
ale i postihování jejich prohře-
šků. I to by mohlo nejen snížit
nezbytné dotace z rozpočtu
městské části, ale hlavně vylep-
šit vzájemné vztahy, udržet po-
řádek a čistotu v mís tech, kde se
všichni potkáváme...
● Coby komunální politik pří -
mo ovlivňujete dění v městské
části. Zhodnoťte, co se za tři
ro ky od posledních komunál-
ních voleb v Praze 4 pove dlo
a co naopak ne. 

Na první místo si dovolím dát
koupaliště Lhotku. Již před dvě -
ma lety jsem s radním pro ži-
votní prostředí Ondřejem Růžič-
kou (STAN – Tučňák) jel nočním
vlakem do města Snina na vý-
chodním Slovensku, abychom
zhodnotili zdejší BIO koupaliště,
a jsem pyšný na to, že se nám
tento projekt povedlo prosadit
i v naší městské části a již v létě

2018 se budeme koupat v největ-
ším BIO koupališti ve střední Ev-
ropě. Dále opravy činžovních
domů v Nuslích, zahájení výstav -
by domu pro svobodné matky,
podpora startovacích bytů, zahá-
jení rekonstrukce Modrého pavi-
lonu, který se nachází na sídlišti
Krč, kde jako strategická stavba
skvěle zapadá do urbanistického
rázu sídliště. Tato stavba byla od
počátku mého mandátu v radě
Prahy 4 mou prioritou a jsem
rád, že se mi podaří postavit Mo -
drý pavilon opět na nohy. Zde
totiž od listopadu tohoto roku
budou otevírat své provozovny
kvalitní řezník, pekař s vlast ní
pe kárnou, bistro, restaurace,
lev ný textil, elektro a mnoho dal-
ších. Nesmím zapomenout na
otevření Branického divadla,
kte ré bylo po téměř pěti letech
otevřeno vloni na podzim, dále
rekonstrukce parků Zelený
pruh, Humpolecká, ale také pro-
nájem nebytového prostoru v uli -
ci Nuselská po bývalé bance
měst ské knihovně, která zde vy-
buduje na své náklady centrální
knihovnu Prahy 4.

● Do dalších komunálních vo -
leb zbývá pouhý rok, co byste
ještě rád stihl?

Základ je schválení vyrov -
naného rozpoč tu, dále chci vy-
jednat od soukromníka odkup
býva lé polikliniky v ulici U Str -
že/Halasova a navrátit budově
původní účel, zrekonstruovat 14
bytových domů v Krči, Nuslích
a Podolí, prosadit výrazné inves-
tice do domů s pečovatelskou
službou a zahájit rozsáhlé opra -
vy chodníků.

● Co je největší „bolest“ Pra -
hy 4?

Magistrála, která půlí naši
městskou část, ale opět budu
upřímný, zde je změna hodně da-
leko.
● A co naopak vidíte jako její
plus, výhodu, v čem je čtyřka
výjimečná? 

Kombinací možnosti bydlení
v rodinném domku, secesních
Nuslích či např. sídlišti Krč, kte -
ré považuji za nejkvalitněji po-
stavené sídliště v celé Praze!
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●Den zdraví plný pohybu a do -
brého jídla.

Po celý den bude připraven
boha tý program. Budete moci
ochut nat zdravé novinky na trhu
a seznámit se s produkty, které
vám usnadní cestu za lepší kon-
dicí. Celým dnem vás bude prová-
zet pestrá nabídka pohybových
aktivit, odborného poradenství
v různých odvětvích týkajících se
zdraví, ochutnávky zdravých po-

travin a prodejní výstava. Čekají
vás ale také diskuse s odborníky,
soutěže a tombola s atraktivními
cenami, které vám cestu za zdra-
vým životním stylem usnadní.
● Na Dni zdraví si jako každý
rok můžete nechat spočítat
svůj index zdraví. 

Můžete se těšit na cvičení pod
vedením lektorek STOBu. Čeká
na vás doubleaerobic, řecké tan -
ce s Marthou Elefteriadu, Nia,

Oslavte
Den zdraví

tai-či nebo cvičení s fitbally a Nor-
dicWalking. Na všechny tance -
chtivé čeká originální taneční ho-
dina Movie Dance. A pro ty z vás,
kteří si mezi sportovními aktivi-
tami nevyberou, máme připrave-
nou jógu smíchu.
● Přijďte se seznámit s novin-
kami ze světa potravin.

Celým dnem vás bude prová-
zet prodejní výstava zahrnující
ochutnávky a stánky s potravi-
nami a pomůckami pro podporu
zdravého životního stylu. Vybra -
li jsme pro vás produkty padesá -
ti různých vystavovatelů, kte ré
považujeme za kvalitní a mohou
být součástí zdravého a pestrého
jídelníčku. 
● Pracujeme na sobě celý rok.

Celý rok probíhá na stránkách
www.stobklub.cz projekt Prožij
rok zdravě, do něhož se zcela
zdarma může zapojit každý, kdo
se zajímá o své zdraví. Projekt
pravidelně přináší svým účastní-
kům nové a zajímavé informace
ze světa výživy a pohybu, a pod-
něcuje k pozitivním změnám na
cestě ke zdravému životnímu
sty lu. Kromě získávání nových

znalostí a dovedností můžete
v rámci projektu i soutěžit a vy-
hrát dárkový balíček potravin.
Průběžné vyhlášení a ocenění
účastníků projektu proběhne na
Dni zdraví v neděli 22. 10. 2017
v ZŠ Rakovského na Praze 4.

Více informací a kompletní
pro gram naleznete na webu
www.stob.cz.

Celý den je pro vás zdarma
a těšíme se na vaši účast. Za celý
organizační tým, Iva Málková. 

Říjen je již tradičně věnován Dnu zdraví,
který se letos bude konat 22. října od 10
hodin v ZŠ Rakovského na Praze 4. Den
zdraví se koná pod záštitou společnosti STOB
a je věnován všem, kdo se zajímají o zdravý
životní styl a pohyb. 

INZERCE V4-1001

PŘIJÍMÁME

NOVÉ

PACIENTY

do nově zrekonstruované

zubní ordinace na adrese:

U strže 382/3, Praha 4 – Krč.

Smlouvy

se zdravotními pojišťovnami.

Tel.: 773 953 717

info@styledent.cz.

www.styledent.cz

ŽÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ

 WWW.GRAV-IN.CZ

GRAV-IN je jediný a nejsilnější doplněk stravy
na českém trhu obsahjící účinné látky indol-3-karbinol, zinek, který přispívá  
k normální plodnosti, reprodukci a také k udržení normální hladiny testosteronu 
v krvi a vitamín B6 přispívající k regulaci hormonální aktivity.

NO
VÁ

CEN
A

INZERCE V4-1006
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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 Věru
775 677 099

Více na www.vase4.cz
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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

Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/VasePraha
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Poznejte kousek Itálie díky
restauraci Il Primo Piatto.
● Každý den pro Vás připravujeme
speciální menu z čerstvých surovin.
● Přijďte k nám ochutnat italské
speciality, zajistíme Vám raut
pro Vaše přátele a obchodní partnery.
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■ Murgašova 
■ Zachova x Nad Svahem 
■ Korandova x Havlovického

■ Vrbova (u garáží)
■ Lopatecká x Doudova 

■ Kotorská (u jeslí)
■ Herálecká I. x Pacovská 
■ U Habrovky x U Krč. vodár ny 
■ Na Vrstvách x Pod Pekařkou 

■ Boleslavova x Božetěchova 
■Nad Les. divadlem x Němčická 
■ Pod Krč. lesem x Ružinovská 

■ Michelská x U Michelského
mlý na 
■ Žilinská 
■ K Výzkumným ústavům 
■ Vzdušná x Na Rovinách

■ Podolská x K Vysoké cestě

■ Plamínkové (u garáží)
■ Jiskrova x Na Mlejnku
■ Podolská x U Vápenné skály

■ Kamenitá
■ Branická x K Ryšánce
■ Jílovská (u Alberta)

9. 10. 16.00–20.00 hod.

10. 10. 16.00–20.00 hod.

11. 10. 16.00–20.00 hod.

12. 10. 16.00–20.00 hod.

13. 10. 16.00–20.00 hod.

16. 10. 16.00–20.00 hod.

17. 10. 16.00–20.00 hod.

18. 10. 16.00–20.00 hod.

Biokontejnery 
7. 10. 9.0–12.00 hod.

■ Vzdušná x V Zahradní čtvrti
7. 10. 9.0–12.00 hod.

■ Nad Hájem x Vítovcova 
7. 10. 13.00–16.00 hod.

■ Zálesí x U lesa 
7. 10. 13.00–16.00 hod.

■ Doudova x Na Lysině 
8. 10. 9.00–12.00 hod.

■ Paprsková x V Kole 
8. 10. 9.00–12.00 hod.

■ Pekárenská x Prostřední 
8. 10. 13.00–16.00 hod.

■ Nad Skalkou x Nad Lomem 

8. 10. 13.00–16.00 hod.
■ Herálecká I x Pacovská 

14. 10. 9.00–12.00 hod.
■ Lukešova x Bohrova 

14. 10. 9.00–12.00 hod.
■ Na Zlatnici x Na Podkovce 

14. 10. 13.00–16.00 hod.
■ V Křovinách x Gončarenkova

14. 10. 13.00–16.00 hod.
■ Nad Obcí II (slepý konec)

21. 10. 9.00–12.00 hod.
■ Na Veselí x V zálomu 
■ Klánová x Na Dlouhé mezi

Zdroj: MČ Praha 4

Objemný odpad 

Lze do nich odkládat starý
nábytek, koberce a linolea,
zrcadla, umývadla, vany

a WC mí sy, au tosklo a kovové
předmě ty. Odkládat do kontej-

nerů nelze živnostenský odpad,
nebez peč ný od pad, bioodpad,
sta vební odpa d, dá le pak pneu-
matiky, televizory a monitory,
počíta če a elektrospotřebiče.

Nábytek
Jde o objemný odpad, k jeho

odkládání slouží velkoobjemové
kontejnery. Nábytek je vhodné
alespoň částečně demontovat,
aby v kontejneru nezabíral moc
místa. 

Stavební odpad
Stavební odpad z činnosti fy-

zických osob lze odevzdat ve
sběrných dvorech hlavního měs -
ta Prahy, měsíčně lze ve sběr-
ném dvo ře bezplatně odložit
pouze 1 m3. V případě rekon-
strukce, kterou provádí firma, je
původcem tohoto odpadu tato
firma a vztahují se na ni povin-
nosti původce odpadu.

Pneumatiky
Pneumatiky nepatří do sběr-

ných nádob na plasty ani do sběr-
ných nádob na směsný od pad.
Jde o těžko zpracovatelný od -
pad, který lze odložit ve sběr-
ných dvorech hlavního města
Prahy (za úhradu), zákon navíc

stanovuje dovozci nebo výrobci
povinnost zpětného odběru
pneu matik a jiných výrobků.
Zpětný odběr musí být proveden
bez nároků na úplatu od spotře-
bitele a mís ta zpětného odběru
musí být pro spotřebitele stejně
dostupná jako místa prodeje.

Autosklo
Autoskla nepatří do sběrných

nádob na sklo, jelikož obsahují
příměsi, které znemožňují jejich
použití při recyklaci skla. Auto-
sklo je tedy objemný odpad.
K odkládání tohoto odpadu slou -
ží velkoobjemové kontejnery, dá -
le je možno využít sběrné dvory.

Bioodpad
Biologicky rozložitelný odpad

se přednostně kompostuje. Po -
kud ob čan nevlastní kompostér
či nemá místo na založení kom-
postu, může bioodpad odvézt do
nejbližšího sběrného dvora či
přímo do stabilního sběrného
místa pro sběr bioodpadu. 

Kam patří odpad
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AUTOTRIO Praha

Vzpoury 3
143 00  Praha 4
Tel.: 244 400 101
www.autotriopraha.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

 PEČOVAT
   JE
NORMÁLNÍ

Zimní servisní prohlídka za 249 Kč

včetně zátěžového testu autobaterie

Připravili jsme pro vás zimní servisní prohlídku vašeho 
vozu. Provedeme test autobaterie, diagnostiku, 
zkontrolujeme podvozek a mnoho dalšího. Samozřejmostí 
je výhodná nabídka zimních kompletních kol a možnost 
přezutí nebo uskladnění kol za skvělé ceny.

Sháníte-li zimní příslušenství nebo novou autobaterii, 
bude se vám hodit až 15% sleva.

INZERCE V4-1019

■ Slavnost padajícího listí se
bu de konat v areálu Vltavanů
229 7. října od 13.00 hodin. Pod-
zimní odpoledne pro celou rodi -
nu pořádá Hobby centrum 4. Pro
příchozí děti budou připraveny
výtvarné a jiné dílny, minizávod
v orientačním běhu nebo třeba
divadelní představení. Ak ce je
vhodná pro děti od tří let.

■ Japonský snímek Po bouři
pro mítne Kino Klub KC Zahrada.
Film, který byl oceněn na festi-
valu Cannes 2016, bude možné
zhlédnout 9. října.

■ Divadlo Dobeška ovládnou
16. říj na trabanty, konat se ta -
dy totiž bude akce The Best Of ze

žlutých trabantů s Danem. Půjde
o přednášku Dana Přibáně, který
popíše to nejlepší z cest trabantů
po světě. Začíná se v 19.00 ho -
din. Diváci se dozvědí vše o pří-
pravách, opravách, průšvizích,
úspěších, poznají nádherná i od-
porná místa, a nakonec přijde
vel ké finále. 

■ O významu pohybu v pokro-
čilejším věku se dozvědí senioři,
kteří přijdou 17. října na předná-
šku do druhé patra Nuselské rad-
nice. Pohovoří k nim zakladatel -
ka iniciativy „Pohyb pro život“
Mgr. Kateřina Macháčová, která
se pohybem v pokročilém věku
a související problematikou za-
bývá přes deset let. Zájemci se
dozvě dí třeba to, jak konkrétně
pohyb na organismus působí,
jaké důsledky s sebou přináší ne-
dostatek pohybu a jak to vše sou-
visí s kvalitou života v pokročilej-
ším věku.

■Prohlídku expozice Národní -
ho muzea Archa Noemova mo -
hou společně absolvovat senioři
z Prahy spolu se svými vnoučaty
či rodiče na mateřské a rodičov-
ské dovolené. Praha 4 akci pořá -
dá v úterý 31. října od 10.00
hodin. Zajištěn bude i lektorova -
ný program Zvířata nad Prahou,
který seznámí děti, rodiče i pra-
rodiče s příběhem o Noe mo vi.

■ Přednáška pro rodiče na té -
ma „Dluhová problematika
a pracovně-právní vztahy“ se
bude konat ve spolupráci s Ob-
čanskou poradnou Praha 1. Na -
plánována je na 31. října, začíná
se v 10.00 hodin v přednáškové
místnosti Centra aktivních dětí
poblíž Nuselské radnice. Předná-
ška je zdarma, podmínkou je tr-
valé bydliště v Praze 4. Mluvit se

bude třeba o možnostech výdě-
lečné činnosti během mateřské
či rodičovské dovolené nebo pod-
mínkách návratu do prá ce.

■ Dvou kurzů, které poradí,
jak zacházet s financemi, se
mohou zúčastnit senioři z Pra -
hy 4. Připraveny budou vždy
dvouhodinové bloky, v nichž se
účastníci na konkrétních příbě-
zích seznámí s modelovými situ-
acemi a jejich řešením. Část pro-
gramu bude věnována také
bez pečnému chování na inter-
netu, konkrétně potom interne-
tovému bankovnictví či interne-
tovým obchodům. Kurzy jsou
určeny lidem od 63 let, kteří mají
trvalé bydliště na čtyřce. Konat
se budou ve středu 1. a 8. listo-
padu od 10.00 do 12.00 hodin
nebo od 13.30 do 15.30 hodin ve
2. patře Nuselské radnice. Je
třeba se předem přihlásit na bez-
platné lince 800 100 128.

Slavnost padajícího listí
7. října

Kino klub Zahrada
9. října

Trabanty na Dobešce
16. října

Co dokáže pohyb
17. října

Archa Noemova
31. října 

Přednáška o dluzích
31. října

Jak na finance
1. listopadu
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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 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

PŘIJMEME MAKLÉŘE
RE/MAX Home přijme 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

„Situace v okolí Spořilov-
ské spojky je z hledi-
ska zdraví obyvatel ne-

únosná. Těžké zastřešení spojky
bude pro obyvatele okolí zname-
nat zásadní změnu k lepšímu.
Množství hluku a exhalací, kte-
rým budou Spořilováci vysta-
veni, se sníží na minimum,“ řekl

starosta čtyřky Petr Štěpánek.
Před dvěma lety byla dokončena
studie proveditelnosti takzva-
ného těžkého zakrytí, tedy pře-
sypaného tunelového úseku vsa-
zeného do stávajícího zářezu
Spořilovské. Poté byla zpraco-
vána Studie povrchového uspo-
řádání těžkého zakrytí Spořilov-

Zastřešení Spořilovské
má ulevit místním
Praha už ví, jak chce zakrýt Spořilovskou
spojku v rámci projektu Zelený zip pro
Spořilov. Řešení je také koordinováno
s uvažovaným prodloužením tramvajové trati
přes Spořilov na Jižní Město. Spořilovská
spojka rozdělila Spořilov a je v podstatě
bariérou uprostřed jedné čtvrti. Místní trápí
nadměrný hluk a emise z automobilů.

ské spojky, která byla dokončena
loni v prosinci.

„Spořilov je jednou z praž-
ských lokalit, které jsou nejvíce
zatíženy tranzitní dopravou
a vše mi jejími negativními vlivy.
Zastřešení Spořilovské spojky
tak považuji za mimořádně důle-
žitý krok ke zvýšení kvality ži-
vota zdejších obyvatel. Nesmí
však zůstat jen u tohoto opa-
tření. I nadále trvám na zákazu
vjezdu kamionů do Prahy a na
dobudování klíčové dopravní in-
frastruktury v čele s Městským
a Pražským okruhem,“ uvedl ná-
městek primátorky pro dopravu
Petr Dolínek s tím, že jeho cílem
je, aby se tranzitní doprava obyd-
leným částem Prahy vyhnula ob-
loukem, což umožní řadu lokalit
dopravně zklidnit a tím je učinit
přívětivějšími pro jejich obyva-
tele.“

Po Spořilovské ulici denně pro-
jedou desítky tisíc automobilů.

Na zvýšený hluk a smog, kte-
rému jsou především kvůli nedo-
stavěné části Pražského okruhu
u Běchovic vystavováni, si oby-
vatelé Spořilova stěžují už řadu
let. Nápad zastřešit Spořilov-
skou ulici a vyřešit tak problémy
s hlukem a zvýšenými emisemi
v okolí je starý již několik let.
Takzvané těžké zastřešení by
auta poslalo pod zem, nad silnicí
by vznikla plocha využitá jako
atraktivní veřejné prostranství.
Lidem by tak přibyly čtyři hek-
tary parku, kde by mohli trávit
volný čas. 

Podle dříve zveřejněných od-
hadů by překrytí mělo stát ko lem
tří miliard korun.

Někteří dopravní experti argu-
mentují tím, že zastřešení Spoři-
lovské je zbytečnou investicí.
Řeše ní spíše vidí v dostavbě
Praž ského okru hu, která by ka-
miony ze Spořilovské ulice od-
vedla.
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NÁPLŇ PRÁCE:

■ prodej tištěné inzerce pro regionální čtrnáctideníky 
prostřednictvím telefonického oslovování

■ správa a péče svěřeného portfolio klientů
■ efektivní plánování a prodej balíčků inzerce
■ práce se stávajícími klienty a budování 

obchodních vztahů
■ komunikace a vytváření obchodních nabídek
■ vyhledávání nových obchodních příležitostí

POŽADUJEME:

■ zkušenosti s prodejem po telefonu
■ zájem o mediální prostředí
■ vynikající komunikační, prezentační 

a argumentač ní dovednosti

■ orientace na zákazníka a výsledek, 
schopnost zauj mout a přesvědčit

■ obchodní talent, samostatnost, zodpovědnost, 
pozitivní přístup k práci

NABÍZÍME:

■ příležitost k profesnímu a osobnímu rozvoji, 
možnost kariérního růstu

■ zajímavé platové podmínky v závislosti na obchodních
výsledcích (fixní mzda + za jímavá provizní složka)

■ kreativní a motivující práci v příjemném 
prostředí a kolektivu

■ firemní akce, produktové zaškolení
■ mobilní telefon, notebook
■ práce na HPP nebo IČ; smlouva na dobu neurčitou
■ nástup ihned

Do vydavatelství A 11 přijmeme

Specialistu prodeje 
inzerce po telefonu

Své CV zasílejte na libor.rys@a11.cz (tel.: 602 444 693)

 



Audi Service

AUTO JAROV KUNRATICE

Vídeňská 126, Praha 4 
www.autojarov-kunratice.cz

Ondřej Bank
Audi Ski Team I příprava je

součást vítězství
Je čas na Audi sezonní servis.

Důvěřujte svému autorizovanému servisu Audi. 

Je stejně dobrý, jako Vaše Audi: Odborně vyškolený profesionální tým,

precizně zpracované originální díly a dokonale funkční příslušenství.

 Objednejte se nyní na Audi sezonní servis a buďte ve formě po celý rok.


