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editorial
Vážení čtenáři,
obtěžuje vás už několik měsíců uzavřená pasáž na stanici metra C Budějovická?
Uzavřena byla letos v lednu
až do odvolání z důvodu havarijního stavu terasy nad
jižním vestibulem metra. Ministerstvo dopravy teď ale
rozhodovalo o odvolání společnosti DBK a dalších subjektů proti rozhodnutí uzavřít pasáž i terasu a nařídilo
hlavnímu městu Praze, aby
v pasáži Budějovická zjistilo
skutečný stav a prověřilo možnost dočasného zpřístupnění
stavby. V tomto vydání magazínu Vaše 4 se také dozvíte
zajímavosti ze školství, konkrétně o tom, jak se děti ze Základní školy Kavčí hory zapojily do projektu Mikroklima
okolí školy. Děti zkoumají ovzduší, vodu a zeleň v jedné či
více problematických lokalitách v okolí školy. Kromě toho,
že získají přírodovědné znalosti, také poznají blíže prostředí, v němž žijí, a naučí se novým badatelským dovednostem. Na co děti z Kavčích hor přišly? Vydejte se také na
nějakou pěknou akci, která se ve čtvrté městské části koná.
Užijete si hezké léto.
Vaše Zuzana

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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aktuality

Děti mohou dostat
příspěvek na školní akce

D

cházet sociálnímu vyloučení v kolektivech.
Grantový program byl zřízen před dvěma
lety. Podpořeni budou žáci pocházející
z nízkopříjmových rodin, pro které představují náklady spojené s účastí jejich dítěte na školních akcích zásah do rozpočtu
domácnosti.

Kde získat

parkovací oprávnění
ýdejny parkovacích oprávnění fungují ve čtvrté městské části na třech
místech. Získat ho lze na CZECH
pointu v budově Úřadu čtvrté městské
části, v Informační centrum na náměstí Hrdinů 1634/3 a v Informační centrum v Jílovské 1148/14. Otevřeno je vždy v pondělí
8.00–18.00, v úterý 8.00–16.00, ve středu
8.00–18.00, ve čtvrtek 8.00–16.00 a v pá-

V

alší ročník soutěže Provozna
Prahy 4 vyhlásila čtyřka. Nominovány mohou být fyzické nebo
právnické osoby, které vlastní živnostenské oprávnění a mají provozovnu na
území městské části Praha 4. Vyhlášeny jsou kategorie pekárna, potraviny,
restaurace, kavárna a cukrárna, řeznictví, rehabilitace a masáže, kadeřnictví a kosmetika, sportovní centra,
kulturní zařízení, ostatní činnost, podnikatel Prahy 4.

D

EXPRES VÝKUP

tek 8.00–13.00 hodin. Dále 18. června bude pro řidiče otevřena registrační místnost
v budově historické radnice Prahy 4. Platby
v hotovosti jsou přijímány pouze na výdejně Antala Staška, následně bude možné
v hotovosti platit i na výdejně Táborská. Na
všech výdejnách je možné si vyřídit parkovací oprávnění a následně zaplatit převodem, přijímány jsou i platební karty.

byty, rodinné i činžovní domy,
pozemky a jiné nemovitosti.
Vyřešíme dluhy, exekuce,
právní vady, náhradní bydlení.

RYCHLE, SERIÓZNĚ.
Tel.: 603 278 555
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DOVOLENÁ
VE STŘEDU VELKOMĚSTA
Zcela nová terasa s venkovní vířivkou, lehátky, ochlazovacím bazénkem,
dvěma saunami s výhledem do zeleně.
www.balanceclub.cz
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otaci na úhradu nákladů spojených
s účastí na školní akci, a to včetně
zahraničních zájezdů, mohou získat
pražské děti. Žádat lze vždy prostřednictvím konkrétní školy v termínu od 18. do
29. června. Cílem příspěvků je podpořit sociální soudržnost ve školách a také před-

Provozovna
Prahy 4

aktuality
Právní poradna
bude mimo provoz

Pomoc

ezplatná právní poradna studentů PF UK, která funguje v budově pražského magistrátu, bude
následující čtyři měsíce mimo provoz.
Znovu otevřena bude v říjnu. Poradna
je běžně veřejnosti k dispozici v pondělí
a ve středu od 14.00 do 16.00 hodin
v přízemí Škodova paláce.

lužbu Hodinový ajťák nabízí seniorům z Prahy 4 neziskový spolek
Moudrá Sovička z.s. Jde o možnost
požádat o asistenci s nastavením a správným používáním počítače, tabletu, telefonu, internetu, e-mailu a dalších služeb, kte-

B

K zápisu do škol
přišlo více dětí
zápisu do prvních tříd základních škol v Praze 4 přišlo přes
1800 dětí, což je o téměř 150
prvňáčků více oproti loňskému roku.
O odklad žádali během letošních zápisů
rodiče zhruba dvou stovek dětí. Praha 4 je zřizovatelem 20 škol.

K

s tabletem či počítačem

S

Novinky
z knihovny

ová telefonní čísla mají některé
pražské pobočky knihovny. Změna
se týká třeba i spořilovské pobočky,
dovoláte se na číslo 770 130 245. Další novinkou je to, že od května lze na všech pobočkách s výjimkou Velké Chuchle a Michle,
platit kartou. Knihovny ve čtvrté městské

N

Otevření pasáže v metru

na Budějovické
Hlavní město Praha musí prověřit možnost zprůchodnění
pasáže na stanici metra C Budějovická. Ta byla uzavřena
letos v lednu až do odvolání z důvodu havarijního stavu
terasy nad jižním vestibulem metra. Rozhodlo o tom
ministerstvo dopravy.
inisterstvo, které rozhodovalo
o odvolání společnosti DBK a dalších subjektů proti rozhodnutí
uzavřít pasáž i terasu, nařídilo hlavnímu
městu, aby v pasáži Budějovická zjistilo
skutečný stav a prověřilo možnost dočasného zpřístupnění stavby. Vlastník má bez
odkladu zpracovat projektovou dokumentaci k odstranění závadového stavu a tato
dokumentace má být z rozhodnutí ministerstva dopravy projednána mimo jiné se
složkami integrovaného záchranného systému a s městskou částí Praha 4.
„Vyčkám na doručení tohoto rozhodnutí
hlavnímu městu Praze, a pokud nebude
bezodkladně zjednána náprava, požádám

M

ré jsou spojeny s používáním digitálních
technologií. Spolek Moudrá Sovička z.s. si
klade za cíl snížení pocitu osamocení starších lidí a zlepšení mezigeneračního spojení pomocí digitálních a informačních
technologií.

o svolání koordinační schůzky všech zainteresovaných,“ řekl starosta čtyřky Petr
Štěpánek. Dopravní podnik vysvětlil uzavření veřejné pasáže mezi objektem České

části se připravují na letní provoz. Platí
od neděle 1. července do pátku 31. srpna.
O prázdninách nebude otevřeno v sobotu
a od pondělí 23. července do neděle 5. srpna budou všechny pražské pobočky uzavřeny. Knihovna také nabízí možnost zásobit se na léto čtením.

spořitelny a obchodním domem DBK, které
není ve správě dopravního podniku, havarijním stavem zastřešení. Vstup do stanice
metra Budějovická je možný pouze severním vestibulem a bezbariérový přístup je
zajištěn pouze do atria – nikoliv až do uliční úrovně.
„Překážkou oprav byla neúspěšná jednání s vlastníky okolních budov, kteří kladením přehnaných kompenzačních podmínek znemožňovali zahájení rekonstrukce,“
komentoval situaci mluvčí magistrátu Vít
Hofman s tím, že vyhlášení havarijního
stavu umožňuje zahájit opravy bezodkladně.
Jižní vestibul stanice Budějovická je velmi vytížený, jde o hlavní přestupovou trasu
z autobusů MHD. Pasáž využívají lidé,
kteří se potřebují dostat z Olbrachtovy
ulice do budovy polikliniky a Úřadu městské části Praha 4 v ulici Antala Staška, ale
i zákazníci DBK.

Pasáž na Budějovické
■ Ministerstvo dopravy rozhodovalo o odvolání společnosti DBK a dalších subjektů
proti rozhodnutí uzavřít pasáž i terasu a nařídilo hlavnímu městu, aby v pasáži Budějovická zjistilo skutečný stav a prověřilo možnost dočasného zpřístupnění stavby.
■ Vlastník má bez odkladu zpracovat projektovou dokumentaci k odstranění závadového stavu a tato dokumentace má být z rozhodnutí ministerstva projednána mimo
jiné se složkami integrovaného záchranného systému a s městskou částí Praha 4.
■ Uzavřena byla pasáž letos v lednu až do odvolání z důvodu havarijního stavu terasy
nad jižním vestibulem metra.
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školství
Do projektu Město do kapsy – Mikroklima okolí školy se zapojily
děti šestých tříd ze Základní školy Kavčí hory. Pod vedením svého
pana učitele Jana Bartoše zkoumají ovzduší, vodu, zeleň
a navrhují zlepšení vedoucí ke zkvalitnění životního prostředí
ve svém okolí.

Děti zkoumají
PŘIPRAVIL RED, FOTO DEPOSITPHOTOS

mikroklima okolí své školy
rojekt „Město do kapsy“
nabízí základním školám
deset projektových dní,
jejichž prostřednictvím se žáci
blíže seznamují s městem či
městskou částí, ve které se škola nachází.
Získávají tak nové znalosti
o daném ekoregionu z pohledu
deseti různých témat a učí se
novým dovednostem. Prostřednictvím práce v terénu žáci mapují danou problematiku, plní
zadaný úkol či navrhují řešení
konkrétního problému. V letošním školním roce je do projektu

P

zapojeno přes čtyři sta pražských dětí.
V rámci projektu Mikroklima
okolí školy, který vznikl inovací
úspěšného projektu Město do
kapsy, který připravila ZO
ČSOP Koniklec, zkoumají zapojení žáci ovzduší, vodu a zeleň
v jedné či více problematických
lokalitách v okolí školy. Spolupracují s úřadem městské části,
s občany a také s ﬁrmami a neziskovými subjekty působícími
v dané městské části. Žáci získají především nové přírodovědné znalosti, poznají blíže

prostředí, v němž žijí, a naučí
se novým badatelským dovednostem.
Na začátku projektu na Kavčích horách děti v dotazníku
tipovaly nejproblematičtější lokalitu z hlediska kvality životního prostředí. Vyptávaly se
místních lidí, která místa se jim
zdají problematická a v čem
problém konkrétně spočívá,
a to s ohledem na znečištěné

ovzduší, zvýšený provoz, nedostatek nebo špatný stav zeleně,
nedostatek vodních prvků, zvýšenou prašnost, nevhodnou zástavbu.
Z průzkumu vyplynula jako
problematická oblast okolí Arkád, kde probíhá výstavba. Děti
lokalitu následně zkoumaly
a výsledky srovnávaly s kontrolní lokalitou, která leží v zeleni na školní zahradě.

Co děti vybádaly
■ Ovzduší – Žáci bádají v terénu a současně se seznamují
s mikroklimatickými faktory také teoreticky. Stěžejními aktivitami bylo měření prašnosti ovzduší pomocí krému, hlavní
škodliviny v pražském ovzduší, měření teploty a vlhkosti vzduchu a shrnutí, zhodnocení, návrhy na zlepšení.
■ Voda – Žáci zkoumají vodní poměry ve vybraných lokalitách
a současně se seznamují s danou problematikou také teoreticky. Klíčová témata zkoumání jsou zkouška vsakování na
různých typech povrchů, vodní cyklus v městské krajině, mapování a analýza vodních prvků, shrnutí, zhodnocení, návrhy
na zlepšení.
■ Zeleň – Zeleň ovlivňuje mikroklima svého okolí – výpary
obohacuje ovzduší o vodní páry, snižuje prašnost v ovzduší,
zmírňuje extrémní teploty. Klíčové aktivity jsou význam rostlin pro malý vodní koloběh, zkoumání lokality z hlediska
množství zeleně.
ZDROJ: MĚSTO DO KAPSY
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volný čas
Práskni do bot
20. června
■ Představení Práskni do bot
– Owen McCafferty je možné
shlédnout 20. června v Divadle
Na Jezerce. Divadlo slibuje pohled do světa českých dlaždičů,
kteří optikou svého povolání
a v jazyce jim vlastním ukazují
divákům, že zdánlivě jednoduchý plán – ukrást paletu dlaždiček a o polední pauze ji výhodně prodat – může mít velmi
složitou motivaci.

100 let rebelů
20. června
■ Znáte opravdu ty nejdůležitější historické mezníky 100
let od vzniku Československa? Tak se ptají v divadle na
Fidlovačce. Odpovědi mohou diváci získat díky návštěvě představení dětského muzikálu 100
let REBELů. Ten propojuje historická fakta s nejúspěšnějšími

českými písněmi, které by měl
znát každý správný Čech. Představení, v němž zazpívá, zatančí a zahraje přes dvě stě dětí z
pražské Základní školy Vratislavova, je naplánováno na
středu 20. června.

na v 16.00 hodin. Jde o tradiční
slavnostní zakončení kurzů na
Dobešce. K vidění budou práce
výtvarných kurzů, keramického kroužku, zazní také koncert
houslového studia Suzuki Praha a konat se bude turnaj v přehazované.

Tričkování v Déčku

Koncert malých
i velkých kytar

21. června
■ Oblíbené Tričkování v Déčku pořádá 21. června Hobby
centrum 4 v pavilonu D, konkrétně se bude pracovat na veselých tričkách v přízemí přírodovědné učebny. Akce začíná
ve 14.00 hodin. Jde o tradiční
předprázdninovou akci pro milovníky strakatých triček. Pracovat se bude technikou sypané
batiky a batiky Tie Dye.

22. června
■ Koncert malých i velkých
kytar se jmenuje vystoupení,
které se odehraje 22. června od
17.00 hodin na Dobešce. Skladby z oblasti klasiky, jazzu i folku
zahrají kytaristé ze studia Dobeška ve věku od čtyř do deseti
let. Zazní španělské rytmy
a skladby z oblasti popu a ﬁlmové hudby.

Nejkrásnější strom
25. června
■ Letního kola fotosoutěže
o nejkrásnější strom na Praze 4 se mohou zúčastnit všichni zájemci. Klání propuklo v první polovině června, uzávěrka je
31. srpna. Každý soutěžící může zaslat do fotograﬁckého
klání o nejhezčí strom jednu fotograﬁi, která musí v názvu obsahovat jméno, příjmení, lokalitu stromu a datum fotograﬁe.
Fotograﬁe musí být ve velikosti
maximálně 4 MB ve formátu
.jpeg, zasílat je třeba snímky na
e-mailovou adresu fotosoutez@praha4.cz. Fotky budou
vloženy do alba na Facebooku
Prahy 4, kde bude veřejnost
hlasovat prostřednictvím lajků
k dané fotograﬁi.

Slavnosti Slunovratu

Pořádáte akci v Praze 4?

21. června
■ Slavnosti Slunovratu začnou v divadle Dobeška 21. červ-

Vložte ji na www.nasregion.cz/akce

Muzeum plynárenství
ulaté narozeniny oslaví
příští rok první muzeum plynárenského
oboru v České republice v pražské Michli. Otevřeno tady bylo
v roce 1999. Příchozí se mohou
seznámit s historií a vývojem
světového a českého plynárenství.
Muzeum kromě toho, že nabízí kompletní informace o historii užití plynu, včetně prohlíd-

K

ky dobových plynových spotřebičů a modelů starých výrobních zařízení, plynojemů či výstavby plynovodů, má také
několik unikátů. Tím je třeba
zrekonstruovaný model plynárny Michle z roku 1937 v měřítku 1:100 nebo oválný plynovod
z Karlova mostu z roku 1878,
jeden z prvních plynových motorů z 19. století, či plynová
promítačka ﬁlmů.

PŘIPRAVIL RED, FOTO ARCHIV MUZEA

nabízí informace i unikáty

K prohlédnutí jsou v Michli
dvě stálé expozice, národní
znázorňuje historii českého
plynárenství, technická mapuje
vývoj technické stránky plynárenství.
Termín návštěvy plynárenského muzea je možný po předchozí domluvě, více informací
je na webových stránkách
www.ppas.cz/o-spolecnosti/plynarenske-muzeum.

INZERCE V4-0602

Sporáky k ústřednímu vytápění
slevy od 21. 6. do 30. 6. 2018
Do vyprodání zásob.

Nám. bratří Synků, Praha 4, www.vjrousek.cz
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Celá Praha 4 bude
jeden volební obvod!
a posledním jednání zastupitelstva Prahy 4 bylo schváleno, že v příštích komunálních volbách bude
celá Praha 4 jeden volební obvod. Všechny nové strany, zejména pak ty populistické, bez
programu a bez jasných základů, na billboardy vystrčí svou
jednu tvář a budou po vás chtít
hlas, kvůli tomuto jednomu volebnímu taháku. ČSSD taková
není. V celé své 140 let trvající
historii se opírá o pevné myšlenky solidarity a pomoci těm,
kteří to potřebují. ČSSD překonala obě světové války i komu-

N

Zavádění
modrých zón
jako příklad
neschopnosti
vedení radnice
Čtyřicet měsíců neboli tři
a půl roku. Přesně tak dlouho mělo vedení radnice na
to, aby připravilo bezproblémové zavedení modrých
zón. A výsledek?
V tuto chvíli zbývá 15 dnů
do okamžiku, kdy už beztrestně na modré zóně nezaparkujete, a radnice nevydává na všech pobočkách
parkovací karty. Na začátku
měsíce navíc systém nefungoval vůbec kvůli poruše.
Smlouvy na technické řešení
vydávání karet schválila rada 5 dnů před spouštěním
systému. Přečtěte si to ještě
jednou.
Radnice na to měla tři
a půl roku a schvalují takové
dokumenty na posledním
možném zasedání. Neskutečná neschopnost a nekompetentnost. To je současné
vedení radnice v čele se starostou Štěpánkem.
Jiří Bodenlos
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nistickou totalitu. Není stranou
založenou miliardářem, není
stranou sbírající popularitu na
xenofobních myšlenkách a strašení před migranty, což je v době islámského terorismu více
než laciné. Není dokokonce ani
partou mladých socialistickoanarchistických nadšenců pod
vlajkou Pirátů.
ČSSD je stranou obyčejných
lidí a pevných myšlenek. Všechny členy ČSSD spojují společné
hodnoty, společné cíle a společné politické přesvědčení.
A právě proto vám nebudeme
jako zářivou hvězdu představo-

vat na těchto stránkách jen
kandidáta na starostu. Ale
představíme vám postupně i os-

tatní kandidáty do zastupitelstva, tak abyste věděli, že si
ČSSD váš hlas zaslouží.

MUDr. Miroslava Skovajsová
kandidátka do Senátu za ČSSD
ru pak vzniklo dalších 70 center po celé republice. Zakládali
je lékaři, které Miroslava Skovajsová vyškolila. Každému se
věnovala nejméně dva týdny,
a to se záměrem, aby po celé republice byla všem ženám dostupná diagnostika i léčba prsní
žlázy ve stejné kvalitě.

Pochodovalo 20 tisíc žen

iroslava Skovajsová
vystudovala Fakultu
dětského lékařství Univerzity Karlovy. Po mateřské
dovolené na konci 80. let nastoupila do Thomayerovy nemocnice na RTG oddělení, kde
se věnovala diagnostice prsní
žlázy. V roce 1994 vybudovala
na Zeleném pruhu v Praze 4
první screeningové mamograﬁcké centrum, podle jehož vzo-

M

Od roku 2002 stojí Miroslava
Skovajsová v čele tohoto programu. „Jsem hrdá na to, že se
díky tomuto jedinečnému celostátnímu preventivnímu projektu podařilo snížit úmrtnost
na rakovinu prsu o třetinu a zachránit tak tisícovky žen,“ říká
Miroslava Skovajsová, která
v současnosti řídí Mamma centrum Háje (největší pracoviště
v Praze) a Hradčanská.
V roce 2001 stála u vzniku
Aliance žen s rakovinou prsu,
na jaře 2016 se stala její volenou předsedkyní správní rady.
Od roku 2003 stojí Miroslava
Skovajsová, nezávislá kandidátka do Senátu, v čele Asociace mamodiagnostiků ČR.

V rámci osvěty se organizačně zapojuje do tradičního (růžového) pochodu za zdravá
prsa, kterého se jenom letos
v červnu zúčastnilo v centru
Prahy asi dvacet tisíc žen a mužů.
Miroslava Skovajsová, která
žije v Praze 4 na pomezí Krče
a Kunratic, považuje zachování
zdraví a prevenci nemocí všeho
druhu za zásadní. S tím souvisí
i udržení dostupnosti kvalitní
péče pro všechny, dobrá životní
úroveň včetně bydlení, vzdělávání našich dětí a také péče
o seniory.

Fungování zdravotnictví
Důležité je podle Miroslavy
Skovajsové současný způsob
fungování českého zdravotnictví, zejména nakládání s ﬁnančními prostředky. „Často to musím vnímat až jako plýtvání
veřejným pokladem, který dohromady vytváříme. I proto
jsem se rozhodla usilovat o kandidaturu do Senátu. Pro zdravější život lidí i celé společnosti.“

oranžové listy
Jiří Bodenlos

Mgr. Jiřina Růžičková

Miloš Hájek

Zkušený komunální politik, který jedno
čtyřleté období zastával funkci místostarosty Prahy 4 pro dopravu. Z tohoto místa
se snažil všemožně pomoci lidem bydlícím
kolem ulice 5. května a Spořilovské. Na
Spořilově dokonce tehdejšímu premiérovi
představil projekt zastřešení. Do voleb jde
opět proto, aby se z Prahy 4 nestal developerský ráj. Největším nebezpečím je v tuto
chvíli výstavba šesti sedmdesátimetrových
bytových domů vedle parku na Kavčích horách. Tyto předimenzované obludy nesmí
zhyzdit panorama Vyšehradu.

Celoživotní pedagogická profesionálka
s diplomem z Univerzity Karlovy, kde později více než 15 let i pracovala. Jak už vzdělání napovídá, jejím oborem je školství ve
všech podobách. Je členkou dvou školních
rad, zasedá ve školské komisi Prahy 4 i školské komisi při Krajském výboru ČSSD. Je
přesvědčena, že školství se musí vést koncepčně a ve prospěch žáků. A v tom hodlá
jako zastupitelka pokračovat.

Od svého narození žije v Praze 4, kterou
zná jak své boty. Dříve aktivní sportovec,
později sportovní funkcionář. V sociální
oblasti pracoval už 10 let před revolucí
jako vedoucí sociálního oddělení stavebního podniku v Praze 4. Staral se o sociální
podmínky zaměstnanců na stavbách, včetně stravování, ubytování, lékařské péči.
V roce 2003 pak zvítězil ve výběrovém řízení na ředitele Ústavu sociálních služeb
v Praze 4. Zde potřebným pomáhal až do
konce roku 2015. Členem sociální demokracie je téměř čtvrt století, poslední tři volební období jako zastupitel městské části
Praha 4.

Dominika Krejčová

Mgr. Libuše Pešlová

Diplomovaná zdravotní sestra pracuje
už dvacet let Thomayerově nemocnici. Celý
svůj aktivní život ale zasvětila práci ve
zdravotnictví nebo v sociálních službách.
A to jak v nemocnici, jeslích nebo dětských
táborech. Je členkou Komise zdravotně
sociální a rodinné politiky při MČ Praha 4.
Zapojila se do aktivit Svazu pacientů ČR,
spolupracuje i s Institutem zdravotně-sociálních služeb – tísňová péče v Praze 4 – Krč. Jako předsedkyně Klubu sociálně demokratických žen na Praze 4 se
v zastupitelstvu hodlá věnovat právě sociálně a zdravotně zaměřeným tématům.

Od roku 2010 je zastupitelka MČ Praha 4. Mluví čtyřmi jazyky a miluje divadlo.
Svou zálibu v kultuře zužitkovala jako ředitelka obecně prospěšné společnosti 4-volnočasová, zajišťující kulturní a sportovní
akce v Praze 4. Kulturní stánky na Praze 4
sleduje dodnes, alespoň ze strany opoziční
zastupitelky na MČ Praha 4. Od roku 2015
v Praze 4 oddává a spojila minimálně 200
milujících párů do manželského svazku.
Při udělování grantů a dotací vždy podporuje vždy Thomayerovu nemocnici, která
zajišťuje péči hlavně obyvatelům Prahy 4.
Na radnici pomáhá občanům řešit ﬁnanční
problémy v Pohledávkové komisi a pracuje
v Kontrolním výboru.

Rodák z Podolí, sociální demokrat po
otci, dlouholetém zastupiteli a bývalém
radním Prahy 4 za ČSSD. Vystudoval gastronomii, ale od roku 2006 se zabývá ﬁnančnictvím a realitami. Je držitel nejvyšší
zkoušky od České národní banky v oboru ﬁnanční plánování. Vedle sportu jeho volný
čas hlavně vyplňuje rodina s dvouletou dcerou. Na radnici Prahy 4 se chce věnovat bytové politice a majetku spolu s bezpečností.

www.vase4.cz
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Pavel Kadleček

osobnost Prahy 4

PŘIPRAVIL RED, FOTO ARCHIV LUKÁŠE ZICHY

Lukáš Zicha po podpisu smlouvy s provozovatelem koupaliště Radkem Svobodou, ředitelem 4–Majetková, a.s.

Přírodní koupaliště Lhotka bude po letech otevřeno letos
v červenci. Půjde o takzvaný biotop, kdy je využívána
přírodní metoda čištění vody, při které se nepoužívají
žádné chemikálie, je vhodnější pro děti a alergiky. „Chtěli
jsme, aby se naše Lhotka čistila sama pomocí řas a rostlin.
Otevření Lhotky bude největší událostí tohoto léta v rámci
celé Prahy. Sám se už moc těším, a to jednak jako politik,
protože uvidím hotový výsledek spousty hodin práce
svého týmu, ale také jako běžný občan, který se konečně
bude mít kde na čtyřce během horkých letních dnů
zchladit,“ popisuje zástupce starosty MČ Praha 4 Lukáš
Zicha (STAN – Tučňák).

Lukáš Zicha:

Otevření Lhotky bude největší událostí léta
● V současné době působíte jako místostarosta městské části Praha 4 pro majetek a podporu podnikání. Baví vás
politika? A proč jste si vybral právě podporu podnikání a správu majetku?
Vždy jsem se zajímal o veřejné dění
a problémy každodenního života okolo
sebe a skrze komunální politiku mohu řešit
mnoho věcí usnadňujících život mým spoluobčanům a z toho důvodu je jasné, že
bych tuto práci ani tři roky nemohl dělat.
Je krásné, když za prací svého týmu můžete vidět výsledky, jako je třeba dnes aktuální otevření koupaliště Lhotka, rekonstrukce školy v Braníku, rekonstrukce secesních
domů v Nuslích nebo modernizace bytových domů napříč Prahou 4. Svou kompetenci pro podporu podnikání a správu
majetku jsem si vybral především z důvodu, že vnímám podnikatele či živnostníka
jako důležitou součást veřejného života,
který mnohdy plní funkci komunitního setkávání.
● V červenci se otevírá na Praze 4 již
zmíněné přírodní koupaliště Lhotka,
které je i vaším dílem. Jak vás vůbec přírodní koupaliště napadlo?
Otevření Lhotky bude jednoznačně největší událostí letošního léta. Sám se už moc
těším, a to jednak jako politik, protože uvidím hotový výsledek spousty hodin práce
svého týmu, ale také jako běžný občan, který se konečně bude mít kde na čtyřce během horkých letních dnů zchladit. Vybudo-
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vat přírodní biotopové koupaliště napadlo
mého kolegu ze Starostů a nezávislých,
radního pro životní prostředí Ondřeje Růžičku před třemi lety. Jeli jsme tenkrát nočním vlakem na Slovensko, abychom se inspirovali biokoupalištěm Sninské rybníky.
Primátor města Snina nám velmi ochotně
ukázal první biokoupaliště na Slovensku
a mně s Ondrou bylo ihned jasné, že takové
koupaliště bychom chtěli na Praze 4 také.
Navíc chceme, aby naši obyvatelé nemuseli
kvůli koupání cestovat nikam daleko.
● A proč jste se rozhodli zrovna pro biotop?
Přírodní metoda čištění vody, při které se
nepoužívají žádné chemikálie, je vhodnější
pro děti a alergiky. Chtěli jsme tedy, aby se
naše Lhotka čistila sama pomocí řas a rostlin. Další výhodou je, že díky dostatečným
zdrojům podzemní vody, která se biologicky vyčistí, nebude nutné koupaliště plnit
pitnou vodou, takže jeho provozní náklady
se výrazně sníží a ušetříme na nákladech
a na provozu – tím bude pro návštěvníky
také nižší vstupné, což určitě například rodiny ocení.
● Lhotka tedy bude v Praze relativně raritou?
Ano, jsme rádi, že Lhotka bude raritou
hlavně kvůli své velikosti, vodní plocha se
totiž bude rozprostírat na 5600 metrech
čtverečních, což ze Lhotky dělá jedno z největších biokoupališť ve střední Evropě. Velikost je výhodou také v tom, že koupaliště

může být rozděleno na více částí a vyhovět
tak potřebám co nejvíce návštěvníků.
V plavecké části třeba najdete dvě mola
a hloubku až 3,25 metru, zatímco neplavecká část bude hluboká maximálně jeden
metr, takže bude vhodná i pro menší děti
a neplavce.
● Čemu dalšímu se věnujete na radnici?
Poslední rok probíhá rozsáhlá rekonstrukce činžovních domů ve správě městské části. Nejčastěji jde o zateplování, rekonstrukci fasád či výměnu oken. Jsem
moc rád, že se na opravy našla vůle a peníze, protože současný stav rozhodně nebyl dobrý a každá modernizace našeho bytového fondu zlepšuje komfort bydlení
obyvatelům těchto domů. Zároveň je třeba
věnovat pozornost i takovým tématům,
jako je údržba chodníků, protože těch zanedbaných je na Praze 4 bohužel požehnaně. S opravami jsme již začali, ale nejde
všechno stihnout za tři roky, proto budeme
chtít pokračovat i po volbách. V rozpočtu
městské části na rok 2019 navíc plánujeme
zvýšit částku investovanou do oprav chodníků na 8,5 milionu Kč tak, aby jejich stav
odpovídal 21. století a občané se nemuseli
bát, že zakopnou, a maminky neměly problém s kočárky. Osobně budu docházet na
magistrát a zasazovat se o to, aby na městskou část šlo na tento program více ﬁnančních prostředků.
● Zajímáte se o školství, jak jste spokojen se základním školstvím na Praze 4?

osobnost Prahy 4
Sám jsem jako dítě vychodil na čtyřce Základní školu Jeremenkova a dnes jsem členem její školské rady. Posledních osm let
s nimi také jezdím jako instruktor na lyžařské výcviky a rafty, takže znám hlavně tamní poměry. Být mezi dětmi je totiž super,
vracím se unavený, ale s pocitem, že jsem
omládl o 10 let. U Základní školy Jeremenkova hrozně rád vidím, že nezaspala
v mých dobách, ale stává se moderní školou, kde se učitelé třeba nebojí pro své žáky
zorganizovat adrenalinové rafty. Navíc nabízí např. i alternativní metodu výuky formou Montessori, což je pedagogika zaměřená na podporu dítěte při rozvíjení jeho
poznatků a dovedností. Kvalitu výuky si
nedovolím hodnotit, ale dle vysokého procenta přijatých žáků na gymnázia předpokládám, že úroveň žáků bude velmi dobrá.
Méně jsem ovšem spokojen s kvalitou stravy, jelikož při přípravě obědů pro děti není
výjimkou používání polotovarů. Na tomto
musíme rychle zapracovat.
● Jezdíte jako instruktor s dětmi ze základní školy na lyžařské kurzy nebo rafty. Chápu to tedy správně, že vás baví
sport?
Rozhodně. Sport je důležitou součástí
mého života, díky které se cítím ﬁt a mám
sílu zvládat mnohdy dlouhé a náročné dny.
Svůj volný čas trávím především s rodinou

Místostarosta Lukáš Zicha a radní pro životní prostředí Ondřej Růžička (oba STAN
Tučňák) navštívili slovenské město Snina. Cílem služební cesty bylo navázání vztahů
s tamním vedením města, a získání zkušeností při vytvoření a udržování přírodního
koupaliště Sninské rybníky a tyto zkušenosti přenést do realizace koupaliště Lhotka.
Primátor Sniny Štefan Milovčík přijal pozvání a navštívil Prahu 4, kde se zástupci
městské části vedl přátelskou diskusi na téma fungování samosprávy, péče o životní
prostředí či správu bytového fondu. Při své návštěvě pan primátor zároveň podepsal smlouvu o partnerství mezi městem Snina a městskou částí Praha 4.
a mými dvěma fenkami a nedávno jsem se
také jako jeden z patronů zúčastnil Běhu
pro kuře. Je super, když sport navíc ještě
pomáhá.

● Světovým trendem poslední doby jsou
takzvané společenské zahrady. Co si
o nich myslíte, vyplatí se do nich investovat?

www.vase4.cz
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osobnost Prahy 4
Komunitní zahrady rozhodně trendem jsou. Po městské
části jsme jich vybudovali hned
několik a teď vyhodnocujeme
úspěšnost tohoto projektu. Někde zájem upadá, jinde zahrady
fungují skvěle. Evidujeme dokonce i žádosti o nové zahrady
a letos v srpnu například otevřeme další právě na Základní
škole Jeremenkova. Rozhodně
si ale myslím, že investice do
komunitních zahrad byla dobrým počinem, který dává městskému soužití nový rozměr,
a jsem proto rád, že se nám podařila vměstnat do rozpočtu
městské části.
● Hlavní město Praha se potýká s úbytkem kamenných
obchodů na úkor těch internetových. Projevuje se tento
trend i ve čtvrté městské části?
Osobně si nemyslím, že by
počet kamenných obchodů nějak dramaticky klesal. Navíc
mnoho internetových obchodů
provozuje i kamennou pobočku, kde si lidé mohou jejich pro-

dukty také vyzkoušet. Pokud se
jedná o městské prostory, jediným kritériem pro výběr nájemce by neměla být jen cena,
ale i společenská poptávka a potřeba v dané lokalitě.
Pro občany by měly být
snadno dostupné hlavně třeba
pekařství, řeznictví nebo obchody s potravinami, které
v poslední době bohužel ubývají.
● Co byste chtěl pro občany
čtvrté městské části udělat
v dalším volebním období?
Budu-li zvolen, tak se chci
v příštím volebním období zaměřit na rozšíření bytového
fondu formou výstavby bytů
v podkroví činžovních domů ve
vlastnictví naší městské části.
Dále především pokračování revitalizace veřejného prostranství, zejména mikroparků a rekonstrukce chodníků, budování
nádrží na zachycování dešťové
vody, výstavba domu pro seniory a rekonstrukce stávajících
bytů v domech s pečovatelskou
službou.

Pro podrobné informace
ohledně otevření či provozu
koupaliště můžete volat místostarostu Lukáše Zichu na tel:

INZERCE V4-0607

261 192 235 nebo se informovat na www.4-majetkova.cz
či v informačních centrech MČ
Praha 4.

INZERCE V4-0605

I naše sí potebuje v lét regeneraci
549 kilometr naší sít dodává teplo 225 tisícm domácností, desítkám
škol, nemocnic, úad, administrativních budov aprmyslových objekt
po celé metropoli. Abychom vám mohli po celý rok zajistit maximální
pohodu apohodlí, teplovodní sí kontrolujeme pravideln vletních
m sících. Pedejdeme tak nepíjemným poruchám vzimním období, které
si bez vyhátého domova ateplé koupele neumíme pedstavit. Je to jako
sdovolenou, b hem níž si dopáváte zaslouženou regeneraci, nebo jako
spéí, kterou v nujete svému autu, steše domu avbec všemu, na em
vám záleží. Jedin díky ní získáte klid ajistotu.

Pedbžné termíny odstávek tepelné energie vroce 2018
lokality
Kr
Novodvorská – ulice Jílovská
Michle
Michle – oblast ulic Vyskoilova,
Jemnická
Pankrác
Pankrác – oblast ulic Polákova, Antala
Staška, Budjovická
Podolí
Nusle – oblast ulic U michelského mlýna,
Klobounická
Spoilov
Zelený pruh

termíny od – do
bez omezení
2. – 7. 7.
29. 6. – 4. 7.
29. 6. – 4. 7. a 24. – 26. 8.
29. 6. – 4. 7.
29. 6. – 4. 7. a 27. – 30. 8.
29. 6. – 4. 7.
28. 6. – 11. 7. a 23. – 24. 8.
29. 6. – 4. 7. a 27. – 28. 8.
29. 6. – 4. 7.

Pozor, jedná se pouze o základní pehled, v uvedených lokalitách mohou probíhat
také individuální odstávky. O pesných termínech vas informujeme konkrétní
smluvní odb ratele (SVJ, BD atp.)

Cely rok s Vámi
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T šíme se na vás na www.ptas.cz
www.facebook.com/prazskateplarenska/

sport

Chcete zkusit triatlon?
Terénní verze je na začátek ideální
Na konci června proběhne u pražské
hostivařské přehrady další ročník FINEP
Terénního triatlonu v rámci H–Triatlon Tour
2018. Závod je kombinací plavání, jízdy na
kole a běhu. Výhodou pro nováčky je, že si
pro tento závod nemusí pořizovat silniční
kolo, ale pojedou na horském.

■ Zázemí ve sportovním areálu Na Šancích, Turínská ulice
■ Registrace na www.htriatlon.cz
■ Kontakt: verl@htriatlon.cz

Mediální agentura hledá

BRITSKÁ KNIHA ROKU 2016

ALEX – BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
Dodávka – montáž – servis
Komplexní dveřní servis
Zabezpečení bytů a sklepů
Přístupové systémy – vstupní dveře do domu
Bezpečnostní protipožární dveře BEDEX, SHERLOCK
Zabezpečení stávajících dveří včetně dvoukřídlých
Zámky, klíče MUL-T-LOCK
Mříže pevné, otvírací, nůžkové
Konzultace a zaměření ZDARMA

Provozovna (návštěva po tel.dohodě):
V Dolině 1533/1D, Praha –Michle
tel: 602 221 311, e-mail: alexsystemy@volny.cz

www.interierservisgroup.cz
Tel. 603 715 285

Chcete inzerovat
ve Vaše 4?

INZERCE V4-0613
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jako jsou štíty budov,
ploty a podobně
k dlouhodobému
pronájmu
na reklamní účely
Pro více informací prosím
pište na info@a11.cz

Volejte Libora
602 444 693
Více na
www.vase4.cz

Společná realitní
a advokátní kancelář

JURIS REAL, spol. s r.o.

INZERCE V4-0612

KNIHU I AUDIOKNIHU POHODLNĚ ZAKOUPÍTE TAKÉ
V INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ WWW.KOSMAS.CZ

INZERCE V4-0614

Sarah Perryová

INZERCE V4-0611
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Žaluzie, rolety, sítě
stahovací garnýže
sušáky na prádlo,
oprava oken, žaluzií

Vhodné
reklamní
plochy,

INZERCE V4-0604

Terénní triatlon

24. červen, Praha 15 – Hostivař

INZERCE V4-0606

J

Závodit se bude na několika
tratích, rozdělených podle délky: 50–800 m plavání, 4–25 km
kolo a 1–10 km běh. Otevřené
budou i oblíbené dětské tratě,
takže bude mít celá rodina o zábavu postaráno. Trasa vede
krásným lesoparkem v okolí
hostivařské přehrady.

ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,
chaty, pozemku.
Vyřešíme právní
vady, dluhy,
exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.

Tel.: 774 335 502

www.nemovitosti-vykup.info

www.vase4.cz
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e to tedy ideální příležitost
pro všechny, kteří už mají
něco najezděno po lesích,
a přitom se nebojí zapojit i další
dvě zmiňované disciplíny. Plave
se přímo v přírodní vodní nádrži, jede se na rozmanitém povrchu od lesní půdy po asfalt
a běží se ve zvlněném terénu.

ného je startovní číslo, časový
čip, SMS s výsledkem, lístek do
tomboly, ceny pro vítěze, nápoje, ovoce, energetické občerstvení, sprchy, WC, úschovna, parkování v blízkosti, moderátor,
dárky od partnerů závodu a doprovodný program.
Děti si mohou vyzkoušet malování na obličej, zúčastnit se
soutěže v malování a vidět na
vlastní oči hasičské cvičení
a ukázky první pomoci.

Převlékací zóna je ve sportovním areálu, takže budou mít
závodníci velmi dobré hygienické zázemí i možnost občerstvení. Depo je profesionálně zorganizované a sportovní vybavení
je hlídané ochrankou.
Pořadatel se triatlonovým
kláním věnuje 25 let, takže můžete počítat se všemi nezbytnosti, abyste měli pohodlí a mohli se soustředit pouze na
sportovní výkon. V ceně startov-

luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V4 – 06: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte
uvést jméno, adresu a telefonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Prokletá a tajemná
místa Čech a Moravy
od Veroniky Roubínkové.

Tajenka skrývá citát Publia Ovidia Nasa

INZERCE V4-0617

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

PrDeL
str. 21–23 Náš člověk Jean-Jacques Sempé

Červnové číslo časopisu Sorry právě v prodeji.

6

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

facebook.com/sorrycz
Nestačí vám náš humor na papíře? Máme ho pro vás i na tričku.

14
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JIŘÍ KOŠTÝŘ

49 Kč

servis

nebezpečného odpadu

3. července 2018
■ křižovatka ul. Za Skalkou x Kovriginova
15.00–15.20
■ ul. Zelený pruh č.1221/28
15.30–15.50
■ ul. Ke Krči č. 517/32 (u Dominikánského dvora) 16.00–16.20
■ křižovatka ul. Na Zemance x Na Usedlosti
16.30–16.50
■ křižovatka ul. Dolnokrčská x Na Staré vinici
17.00–17.20
■ křižovatka ul. Krčská x Tilschové č. 1082/2
17.30–17.50
■ křižovatka ul. U Krčské vodárny x U Habrovky 18.00–18.20
■ křižovatka ul. Hornokrčská x Rodvinovská
18.30–18.50
3. července 2018
■ ul. Jitřní č. 185/6 (u školy)
■ křižovatka ul. Havlovického x Vítovcova
■ křižovatka ul. Skaláků x Mikuleckého
■ ul. Novodvorská č. 418/145
■ křižovatka ul. Na Větrově x U Lesa
■ křižovatka ul. Višňová x Nad Havlem
■ křižovatka ul. Štúrova x V Štíhlách
■ křižovatka ul. Pasteurova x Trnková

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.30–17.50
18.00–18.20
18.30–18.50

25. července 2018
■ křižovatka ul. Čestmírova x Mečislavova
■ křižovatka ul. Jivenská x Adamovská
■ ul. Družstevní Ochoz č.1153/11
■ ul. Baarova č. 360/24 (u školy)
■ křižovatka ul. Na Záhonech č. x Mezipolí
■ Roztylské nám. č. 369/32
■ Jižní nám. č. 970/9
■ křižovatka ul. Hlavní x Na Chodovci č. 2880/59

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.40–17.00
17.10–17.30
17.40–18.00
18.10–18.30
18.40–19.00

26. července 2018
■ Nedvědovo nám. č. 140/13 (u školy)
■ křižovatka ul. Na Klaudiánce x U Pod. hřbitova
■ křižovatka ul. Na Vrstvách x V Rovinách
■ křižovatka ul. Dvorecká x Jeremenkova
■ křižovatka ul. Milevská x Horáčkova (u Normy)
■ Plamínkové (naproti Pujmanové č. 1546/40)
■ křižovatka ul. Za Zelenou liškou x Senožacká
■ ul. Jihlavská č. 611/18 (u prodejny GATO)

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.30–17.50
18.00–18.20
18.30–18.50

Sběr

kovových obalů
o kontejnerů je možné
odkládat nápojové plechovky, konzervy od potravin, zvířecí konzervy, tuby,
uzávěry a víčka od nápojů, jo-

D

gurtů. Naopak do nich nepatří
stlačené kovové nádoby od kosmetiky a jiných sprejů, kovové
obaly od barev, benzinu, motorových olejů atd.

■ Podolská x Pravá
■ Pacovská x Jankovská
■ Vavřenova (u obchodu)
■ Hlavní x Choratická
■ Na Líše
■ Jižní IX (ve slepém konci)
■ Otakarova
■ Zálesí x Sulická
■ Nad Lesem 10
■ Branická x K Ryšánce
■ Jiskrova x Na Mlejnku
■ K Výzkumným ústavům
■ Sinkulova x Lopatecká
■ Humpolecká x Herálecká I
■ Na Veselí x Soudní
■ Na Květnici
■ Ohradní x Michelská
■ Děkan. vinice I x U Děkanky

■ Na Rovinách 46
■ U Krčské vodárny x Hornokrčská
■ Lukešova 38
■ Za Mlýnem 1562/25
■ Doudova 1
■ Němčická 6
■ Nad Zátiším 38/24
■ Jílovská 351/9
■ Na Chodovci 2541/28
■ Trnavská 2793/8
■ Bítovská 1228/11
■ Věkova 1200/52
■ Na Lysinách 417/25
■ Mezivrší 1449/25
■ Kaplická 846/69
■ Marie Cibulkové 461/38
■ Bartoškova 22

Kam patří odpad
Nábytek

Jde o objemný odpad, k jeho
odkládání slouží velkoobjemové kontejnery. Nábytek je vhodné alespoň částečně demontovat, aby v kontejneru nezabíral
moc místa, dále je možno využít sběrné dvory.

Sportovní náčiní
Staré sportovní náčiní větších rozměrů (lyže, snowboardy, posilovací stroje) není možné odložit do sběrných nádob
na směsný komunální odpad,
jde o objemný odpad. K odkládání tohoto odpadu slouží velkoobjemové kontejnery, dále je
možno využít sběrné dvory.
Menší sportovní náčiní (brusle,
tenisové rakety) či jeho součásti je možné odložit do sběrných nádob na směsný odpad.

Autosklo
Autoskla nepatří do sběrných
nádob na sklo, jelikož obsahují

neoddělitelné příměsi (pryskyřice, ochranné fólie, tónovací
pokovení), které znemožňují
jejich použití při recyklaci skla.
Autosklo je tedy objemný odpad. K odkládání tohoto odpadu
slouží velkoobjemové kontejnery, dále je možno využít sběrné dvory.

Pneumatiky
Pneumatiky nepatří do sběrných nádob na plasty ani do
sběrných nádob na směsný odpad. Jde o těžko zpracovatelný
odpad, který lze odložit ve sběrných dvorech hlavního města
Prahy (za úhradu), zákon navíc
stanovuje dovozci nebo výrobci
povinnost zpětného odběru
pneumatik a jiných výrobků.
Zpětný odběr musí být proveden bez nároků na úplatu od
spotřebitele a místa zpětného
odběru musí být pro spotřebitele stejně dostupná jako místa
prodeje.

www.vase4.cz
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Mobilní sběr

VAŠE
DENTÁLNÍ HYGIENA
V PRAZE 5
Denně používané
zuby si zaslouží
profesionální péči

KDYŽ BAKTERIE OPUSTÍ ÚSTA...
„Škodlivé bakterie v ústech, které proniknou
do krevního řečiště, mohou být rozmístěny
do celého těla, kde způsobují zánětlivé reakce.”
Sunstar nadace: Mezinárodní konference o vztahu orálního
a celkového tělesného zdraví, Ženeva, prosinec 2002.

Bakteriální plak
Zánět dásně

Mozek

• odstranění zubního kamene
• airﬂow
• ﬂuoridaci zubů
• bělení zubů
• řešení zápachu z úst

Srdce
Plíce
Játra

• odstranění pigmentací

Bakterie

• sportovní chrániče

Ledviny

JSME TU PRO VÁS PO - PÁ 8°° - 20°°
Krevní
oběh

Plod

Arbes+ dentální hygiena
Pavla Švandy ze Semčic 13 | 150 00 Praha 5
gsm: +420 731 440 903 | e-mail: ordinace@arbesplus.cz

Umělý
kloub

www.arbesplus.cz
https://www.facebook.com/ArbesPlus

INZERCE V4-0615

