
 Naše čtyřka   1   

Červen 2010

Jak jsme volili?Jak jsme volili?

Farmářské Farmářské 
trhytrhy

VAŠE MĚSTO / ZAJÍMAVÉ INFORMACE / 

KAUZY / UŽITEČNÉ TIPY / ZÁBAVA

4
naše



2   Naše čtyřka

volby do Poslanecké sněmovny máme 

úspěšně za sebou, a tak mi v úvodu dovolte 

poděkovat vám všem, kteří jste přišli. Účast 

v Praze 4 byla 68,18 %, tedy téměř o 5,6 % 

vyšší, než byl celostátní průměr. Jestli je 

Dovolte mi mé krátké zhodnocení voleb. 

Za skvělý považuji signál, který voliči 

vyslali: „Nechceme zadlužování a nevěříme 

nesplnitelným slibům“. Rozhodnutí voličů 

pravděpodobně povede k sestavení pravicové 

vlády se silným mandátem (118 poslanců). 

Po předchozích plichtách je to příjemná 

změna. Vláda může konečně převzít plnou 

odpovědnost a za volební období složit 

voličům účet.

Zároveň se, dle mého názoru, ukázalo, 

že nedodržování dohod se nevyplácí. Jiří 

Paroubek porušil dohodu, odpískal předčasné 

volby a zaplatil za to. Nejvíce voličů ČSSD 

ubraly Věci veřejné a Zemanovci. Na podzim 

roku 2009 měla první strana podstatně nižší 

preference a druhá vůbec neexistovala. 

Po de facto prohraných volbách následovala 

okamžitě reakce ze strany hejtmanů ČSSD: 

zrušili proplácení zdravotnických poplatků. 

Hlavní téma, díky kterému vyhráli krajské 

volby. Toto považuji za velmi symbolické. 

ČSSD tím vzkázala voličům: „Pokud budete 

dělat, co budeme chtít, budeme plnit svůj 

program. Pokud ne, tak vás potrestáme.“ 

to hodně nebo málo, nechávám na vašem 

úsudku. Pro vás, kteří jste neměli čas podívat 

se na podrobné výsledky na stránky Českého 

statistického úřadu, si dovolím krátkou 

rekapitulaci toho, jak jsme volili na Praze 4.

 

Je to papalášský styl vládnutí, který má 

k demokracii daleko. Ne náhodou zvítězil 

v recesistické anketě Papaláš roku hejtman 

středočeského kraje David Rath.

U nás v Praze 4 tradičně zvítězila pravice. 

Musím přiznat, že mě výsledek TOP 09 

velmi potěšil, a ještě jednou voličům děkuji. 

Vzhledem k tomu, že v době uzávěrky tohoto 

čísla nebylo známo, jak bude rozdělena Praha 

4 do volebních obvodů, pouze to, že jich bude 

tradičně 5, nelze přesně přepočítat, jak by 

vypadalo Zastupitelstvo Prahy 4, pokud by 

voliči volili na podzim stejně. Prostý výpočet 

by predikoval zisk 15 mandátů TOP 09 i druhé 

ODS, 10 mandátů ČSSD a 5 mandátů Věcem 

veřejným. Co na to říkáte?

Přeji vám krásné a pohodové prázdniny 

a dovolené a těším se na vaše podněty.

Vážení a milí sousedé a sousedky,
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Politická strana Česká republika 

%)

Praha 4 

(%)

Věci veřejné 10,88   9,61

KSČM 11,27    6,19

ČSSD 22,08 16,21

TOP 09 16,70 27,43

ODS 20,22 25,04

volební účast 62,60 68,18

Výsledky voleb v Praze 4:

Jednoduchá vizualizace výsledků:

70

 60

  50

  40

   30

   20

    10

      0
V V KSČM ČSSD TOP09 ODS volební

účast

%

Česká republika

Praha 4



4   Naše čtyřka  Naše čtyřka   5   

[praktické informace]

Projekt Praha 4 Bezdrátová se těší stále vět-

šímu zájmu ze strany občanů naší městské 

části. Proto jsem navrhl a  prosadil rozšíření 

pokrytí bezdrátového připojení. Bude vybu-

dováno osm nových hotspotů (vysílačů pře-

nášejících signál bezdrátového internetu), což 

umožní využívat tento způsob internetového 

připojení větší části obyvatelstva. 

E-learningové kurzy – jednoduchá 

a přístupná forma vzdělávání

Základní znalost práce s  počítačem je v  sou-

časné době již nezbytnou součástí každoden-

ního života. Hlavním cílem e-learningových 

kurzů je podat informace jednoduchou a snad-

no dostupnou formou. Na začátku tohoto roku 

Praha 4 Bezdrátová představila třetí a poslední 

e-learningový kurz z  první fáze internetového 

vzdělávání s názvem Elektronický podpis. 

Na základě kladných ohlasů uživatelů Prahy 4 

Bezdrátové bylo odsouhlaseno vypracování tří 

nových e-learningových kurzů, jež by vám měly 

usnadnit práci s počítačem i umožnit lepší ori-

entaci v internetem nabízených možnostech. 

Prvním e-kurzem bude průvodce, jak praco-

vat s  programem Microsoft Word 2007. Tento 

kurz bude rozdělen na 3 úrovně – začátečníci, 

mírně pokročilí a  pokročilí. Ukážeme vám zá-

kladní úpravy textu, formátování stylů, vkládá-

ní tabulek a obrázků, vkládání poznámek k tex-

tu a spousty dalších užitečných dovedností. 

Druhý kurz vás seznámí s  komunikačními 

možnostmi, které internet nabízí. Jednotlivé 

programy jsou rozděleny do dvou kategorií dle 

toho, zda program vyžaduje či nevyžaduje in-

stalaci. Kurz bude provázet základními funkce-

mi programů. 

Ve třetím e-kurzu vám poradíme, jak efektiv-

ně vyhledávat informace prostřednictvím in-

ternetu. Seznámíme vás s  různými prohlížeči, 

ukážeme jak správně zadávat dotazy či klíčová 

slova a upozorníme na možná bezpečností rizi-

ka, se kterými se můžete setkat. 

Bezdrátový internet Prahy 4 se těší stále vět-

ší oblibě našich občanů. V současnosti je zare-

gistrováno více než 7  700 uživatelů. Na  přání 

občanů Prahy 4 byla zřízena nová infolinka, 

tentokrát se jedná o  pevnou linku, na  kterou 

se můžete obracet s  případnými dotazy: 

270  005  156. Dále můžete využívat i  původní 

číslo 605 989 667. Infolinku lze využívat v pra-

covních dnech od 9 do 17 hodin. Všechny po-

třebné informace naleznete na portálu na ad-

rese www.praha4net.cz.

Mgr. Martin Plíšek 

www.plisek .eu

Mgr. Martin Plíšek je náměstkem pro 

legislativu a právo na ministerstvu 

zdravotnictví.

Martin Plíšek je také neuvolněným radním 

Prahy 4, kde inicioval, zaváděl a úspěšně 

spustil projekt Praha 4 Bezdrátová, tedy 

bezplatné využívání internetu pro občany 

(bližší informace na www.praha4net.cz).

Dne 22. 10. 2009 byl Martin Plíšek zvolen 

předsedou regionální organizace TOP 09 

v Praze 4 na dvouleté funkční období. 

Martin Plíšek je členem pražského 

krajského výboru TOP 09. 

Martin Plíšek absolvoval Právnickou 

fakultu Masarykovy univerzity, je mu 

35 let, je ženatý, má dvě dcery a mezi jeho 

zájmy patří historie, hudba a turistika.

Adresa číslo popisné číslo orientační Část Pr ahy 4

Gymnázium Na Vítězné pláni 1160 14 Nusle

V Zápolí 1252 27 Michle

Jihovýchodní II   752 17 Záběhlice

Zelený pruh 1560 99 Braník

Za obecním úřadem   357   7 Krč

Paprsková   330 15 Krč

Na Strži 1837   9 Krč

Kloboučnická 1438 18 Nusle

Prahy 4 Bezdrátové
Nové vysílače a vzdělávací   kurzy

Nové hotspoty budou do konce července 2010 vybudovány 

a zprovozněny v těchto lokalitách: 

V rámci vybudování nových vysílačů bude také posílena konektivita sítě, a to na 50 mbit/s. 

Ilustrační foto
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Je realitou globální oteplování? Je prasečí 

chřipka jen záminka k  vylepšení hospodář-

ských výsledků farmaceutických fi rem? Jak 

vznikla ekonomická krize, co je její příčinou? 

Jak je možné, že jedna (nebo spíše více…) ze 

zemí Evropské unie „upravuje zásadní statis-

tická čísla o vývoji ekonomiky v zemi/ích…?

Zdá se, že protagonisté hypotézy globálního 

oteplování se začínají dostávat do  defenzívy 

kvůli pochybnostem o korektnosti dat a práce 

s daty, prasečí chřipka probíhá jinak, než ex-

perti předpokládali, a  nám zůstaly plné skla-

dy očkovacích vakcín (i  když v  tomto případě 

bych byl tolerantní, protože být nepřipraven by 

mohlo mít nedozírné následky). Realitou však 

je, že ekonomická krize vyrostla z  utajování 

a  maskování klíčových fi nančních ukazatelů 

[co nás zajímá]

a  ekonomických dat fi nančních a  jiných spo-

lečností  (a zdrojem nákazy byly USA, kdo by to 

byl čekal), hospodářský gigant – Evropská unie 

– má za členy země, které regulérně lžou, resp. 

jejich vlády upravují ekonomická data, která 

mají zobrazovat reálný ekonomický vývoj a ob-

raz konkrétní země (mimochodem tuto činnost 

nazývá trestní zákoník ČR jako Podvod v § 209, 

v odst. 1 až 5).

Je samozřejmé, že metody zpracování infor-

mací a představy o důsledcích jistě podléhají 

politickému přesvědčení a osobnímu přístupu 

toho, kdo získaná data interpretuje. Jinak in-

terpretuje informace a předpovídá další vývoj 

optimista nebo pesimista, socialista, liberál 

či konzervativec. To je zcela přirozené a každý 

z nich na to má právo. Volič se rozhodne, který 

přístup je mu bližší. Všichni by se však měli li-

šit právě pouze v interpretaci, nikoliv v objekti-

vitě a pravdivosti informací jako takových. 

Základem každého správného, odpovědné-

ho a  kvalifi kovaného rozhodování jsou dobré 

vstupní informace, prověřený postup jejich 

zpracování a ujasněná představa o dopadech 

fi nálního rozhodnutí. TOP 09 je stranou kon-

zervativní, i  já se považuji za  člověka v  pod-

statě konzervativního a  mým cílem a  přáním 

je, abychom vždy jednali s vědomím možných 

důsledků. To lze podpořit zejména zpřístupně-

ním, získáním kvalitních informací v maximál-

ní možné šíři. A  to jak informací o  výchozích 

skutečnostech a  způsobu jejich zjištění, tak 

informacích o možných postupech a možných 

následcích, to vše bez růžových brýlí, ale i po-

plašných zpráv. Pravdivost je přitom atributem 

nikoliv závěrečného tvrzení či výstupu, ale ce-

lého procesu. Pravdivé a dostatečné musí být 

vstupní údaje, spolehlivý, prověřený a  prav-

divý musí být postup vyhodnocení a pravdivě 

a úplně musí být publikovány výsledky. To se 

dnes ne vždy děje.

Důvodů je jistě více, ale za jeden ze stěžej-

ních považuji ten, že ti, co informace publikují, 

je většinou publikují s  nějakým cílem, a  pro-

to v  zásadě účelově (neúplně, „kreativně“). 

V  zásadě jim ani nevadí, že řadu informací 

pro svá tvrzení buď nemají, nebo nejsou pro-

věřené, jsou neúplné nebo zastaralé, protože 

stejně vědí, jaký má být závěr. V  současnosti 

praktikovaný způsob zjišťování informací pod-

le mého názoru již zdaleka neodpovídá po-

třebám doby a  nezajišťuje, aby byly kvalitní 

informace pro rozhodování k  dispozici. A  to 

nejenom v politice. Považuji proto za nutné se 

na způsoby získávání a prověřování informací 

zaměřit a  dosáhnout v  této oblasti významné 

kvalitativní změny. Všichni tvrdí, že žijeme 

v  informačním věku, ale veřejná správa (stát, 

obec) se tak ve  většině oblastí nechová. Umí 

si informace chránit, neumí je ale systematicky 

získávat, prověřovat a zveřejňovat. 

K  pravdivému informování potřebujeme 

pravdivé informace. To dnes není samozřejmé, 

a proto jedním z mých cílů je posilovat mecha-

nismy, případně instituce, které budou infor-

mace o  stavu „věcí veřejných“ (obce, společ-

nosti) a potřebách občanů získávat, prověřovat 

a  analyzovat. Musíme získat schopnost vidět 

věci tak, jak jsou. Bez předběžných omezení 

a předsudků, bez ovlivňování aktuální politic-

kou konstelací. 

Nesnažím se přinášet pravdu. Chci ale jed-

nat pravdivě, tj. otevřeně a ověřitelně.

Ing. Jiří Nouza

člen TOP 09 Prahy 4
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Pravdivost,
nebo pravda?
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• 300 g uzeného lososa • 1 svazek rukoly 

• 100 g mozzarelly • 1 žlutá paprika (není nutná) 

• zálivka: 2 lžíce oleje, 1 lžíce citronové šťávy, 

sůl, bílý pepř

Lososa nakrájíme na  proužky, z  papriky odstra-

níme semínka a pokrájíme ji na kostičky. Sýr na-

strouháme na  nudličky. Rukolu omyjeme a  vše 

smícháme. Na dresink smícháme olej, citronovou 

šťávu, sůl a pepř a přelijeme s ním salát. Výtečně 

chutná s opečeným toastovým chlebem. 

Letní variace
Léto začíná, a  tak 

není od  věci připravit 

si místo složitých pokrmů 

salát. Ne jako přílohu, ale jako 

lehkou večeři. Je za chvilku hotový a každý 

den může být jiný. Díky své rozmanitosti 

zpestřují saláty náš jídelníček především 

právě v létě, kdy je dostatek čerstvého ovo-

ce a zeleniny. Po salátu se zeleninou plnou 

vlákniny nebudete mít hlad a ještě tělu do-

dáte prospěšné vitaminy a minerály.

Můžete použít nejen různé druhy listových 

salátů (hlávkový, ledový, římský, čekanku, 

polníček...), ale v podstatě jakýkoli druh ze-

leniny či ovoce, případně jejich kombinaci. 

Kromě rajčat, okurek či zelí použijte třeba 

brokolici, cukety, pórek, fenykl, lilek, chřest 

nebo avokádo. 

Aby vás salát zasytil a  posloužil jako pl-

nohodnotná večeře, můžete přidat maso. 

Ideální je bílé - kuřecí, krůtí nebo králičí. To 

nakrájejte na  kousky a  opečte dozlatova, 

po vystydnutí přidejte do nakrájené zeleni-

ny. Skvělé jsou i ryby, luštěniny a těstoviny. 

„Šťávu“ pak dodá každému salátu zálivka 

nebo dresink. Základem je kvalitní, za stu-

dena lisovaný olej, nejčastěji olivový, ale 

i mandlový nebo sezamový. Důležitou ingre-

diencí je také ocet, třeba balsamico. Svou 

roli v zálivce hrají rovněž bylinky, ať vyberete 

bazalku, tymián, rozmarýn nebo oregano, 

nikdy nesáhnete vedle. Namísto tučné ma-

jonézy pak použijte jogurt. Poté stačí už jen 

dokonale promíchat a můžete podávat.

Salát s uzeným lososem a rukolou 
• pro 2 osoby • doba přípravy: 15 minut

[recept]

Někomu se bude zdát, že volím 

složitý úvod k tak zdánlivě 

nezajímavé problematice pravdivosti 

a úplnosti informací, ale mé 

zkušenosti s pravdivostí a úplností 

informací jsou mírně řečeno 

neradostné.

takkk 

pravitt

h pokrmů ů

řílohu, ale jako
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[rozhovor]

Je před námi léto, doporučte čte-

nářům zajímavý výlet na železnici, 

vhodný i pro děti.
Jelikož jsem velký milovník železniční historie, 

tak doporučuji čtenářům navštívit muzeum 

v Lužné u Rakovníka. Je zde více než 30 parních 

lokomotiv, mezi kterými jsou i nejsilnější kra-

savci z období největšího vrcholu parní trakce, 

a  některými  z  nich se můžete o  prázdninách 

svézt na zajímavá místa.

 

Jste otcem dvou dcer. Jak jde 

nyní vaše časově náročná práce 

dohromady s rodinným životem? 
Celkem dobře. Starší dcera je již samostatná, 

studuje na vysoké škole, hraje závodně tenis. 

Mladší půjde v  září do  1. třídy, v  současné 

době se s ní vidím pouze po ránu, kdy ji vodím 

do  školky. Bohužel domů přicházím většinou 

až večer, kdy už spí, takže veškerá výchova teď 

leží na manželce, které za to patří velký dík.

Bydlíte v Braníku, sledujete 

kauzu o výstavbě bytových domů 

v Mezivrší?
Samozřejmě, protože přímo v  ulici Mezivrší 

bydlím, ale jak v  Braníku, tak po  celé Praze 

sleduji masivní výstavbu, zalévání přírodních 

ploch betonem na úkor ztráty zeleně. Snažíme 

se společně s  Občanským sdružením Braník 

stavbu v Mezivrší zastavit. Je nepochopitelné, 

že ač byly předloženy takové argumenty jako 

možné ohrožení stability svahu, narušení sta-

tiky stávajících budov, vykácení lipové aleje, 

narušení kořenového systému dubů, které byly 

prohlášeny za památné, snížení až znemožně-

ní přirozené ventilace dotčeného území, zhor-

šení stavu již dnes nestabilní a špatně sjízdné 

komunikace a  další, není stavba defi nitivně 

zrušena. Je smutné, že ekologická témata stále 

zůstávají prioritou pro malou skupinu politiků. 

V případě kandidatury v komunálních volbách 

a v případě úspěchu TOP 09 na Praze 4 budu 

podporovat takové stavby, které nedevastují 

životní prostředí.

Jste věřící. Řekněte nám, proč 

církev nedokáže oslovit dnešní 

společnost. 
Je velice těžké oslovit lidi v  dnešní konzumní 

společnosti, kdy vše závisí na fi nancích. Prio-

ritou církve je kompletní rodina, výchova dětí 

v rodině, kde je naprosto přirozené se postarat 

o rodiče, prarodiče. Děti se ve své přirozenosti 

snaží kopírovat své dospělé vzory, a tak, jak se 

chová máma a táta, tak se budou chovat i ony. 

Je třeba jim vytvořit harmonický domov, ve kte-

rém budou vyrůstat a cítit se bezpečně. Pro děti 

vyrůstající v  těchto rodinách se tak stane na-

prosto přirozené nezištně pomáhat i  druhým. 

A  k  tomu všemu když bude z  každého kněze 

vystupovat jeho velká duchovní síla a  lidská 

zkušenost, pak může církev oslovit hodně lidí.

Co chcete čtenářům říci závěrem?
Především bych chtěl poděkovat všem, kteří 

ve volbách dali svůj hlas straně TOP 09. Praža-

né volili politiku, která slibuje rozumné hospo-

s nováčkem v politice
Na slovíčko

daření, nikoliv plané sliby, zároveň to znamená 

obrovskou zodpovědnost a závazek vůči všem, 

kteří straně dali svůj hlas.

Chci všem popřát příjemnou a  pohodovou 

letní dovolenou, dětem bezpečné a  radostné 

prázdniny.
Autor a foto: N4

Narodil se v roce 1958. Je ženatý, otec dvou 

dcer, bydlí na  Praze 4 v Braníku.

Po absolvování střední průmyslové 

školy dopravní nastoupil k Dopravnímu 

podniku Metro, kde byl zaměstnán jako 

strojvedoucí. Po roce 1989 pracoval 

ve Francii ve vinařství. 

Po návratu z Francie nastoupil do fi rmy 

Jídelní a lůžkové vozy a. s., kde pracuje 

dodnes. Postupně zastával různé pracovní 

pozice, v současné době pracuje ve vedoucí 

funkci. Závodně hraje stolní tenis, 

rekreačně tenis a racketlon. TOP 09 je 

první politickou stranou, do které vstoupil. 

V regionální organizaci TOP 09 Praha 4 je 

předsedou revizní komise, dále garantem 

komise životního prostředí a členem 

dopravní komise.

Kdo je Ladislav Kunert

Ilustrační foto
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[co se nás týká]
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Mnoho kamarádů je ochotno za účelem po-

jídání kvalitní zeleniny přetrpět přecpané 

seznamy čekatelů, trmácet se na druhý konec 

Prahy s batohem na zádech a překonávat další 

rozličné překážky na  cestě za  okurkou, která 

vypadá, voní a chutná jako okurka.

Můj táta je fanda do zahrádkaření, naše cha-

lupa nabízí spoustu příležitostí k realizaci nej-

různějších pěstitelských nápadů,  a jeho vášeň 

tak může propukat naplno. Kromě toho nám 

sousedky a sousedi z vesnice, kde máme cha-

lupu, neustále nabízejí vajíčka, čerstvé mléko, 

sem tam nějakou jitrničku ze zabíjačky a med 

od vlastních včel. Proto mi diskuze o bedýnko-

vém systému vždy připadaly spíše úsměvné. 

Ano, vážení, bedýnkujte, já jdu do  spíže pro 

rajče z  chalupy! Tedy tak to probíhalo dříve, 

protože díky rodinné zálibě tu „zdroje vždyc-

ky byly“ a  já jsem zeleninu a ovoce ze super-

marketu vlastně nikdy neochutnala, a  jaká je 

průmyslově vyrobená marmeláda ani netuším, 

protože mám plnou spižírnu domácích, které 

přes zimu ani nestíhám sníst. Tedy měla jsem.

Tuhle zimu se situace změnila, z  časových 

důvodů jsem nemohla jezdit na chalupu, a tak 

si pravidelně odebírat svou vlastní „bedýnku“ 

z rodinného sklepa. Neodhodlala jsem se k re-

gistraci do čekací listiny na bio bedýnky a trhy 

se zeleninou, která není chemicky ošetřována 

kvůli transkontinentální dopravě a  dlouhodo-

bému nevhodnému skladování, jsem na  Pra-

ze 4 nenašla. V tu chvíli se téma „dostupnost 

zdravých a  hlavně českých potravin“ kamará-

dů a kolegů stalo i mým tématem. Začala jsem 

i  s  trochou nostalgie vzpomínat na  sobotní 

návštěvy švýcarských farmářských trhů a  přá-

telské sedláky s  širokou nabídkou voňavých 

a čerstvých produktů.

Díky své práci, která není vázána pouze 

na  území České republiky, jsem měla to vel-

ké štěstí a mohla nějakou dobu žít a pracovat 

ve Švýcarsku. Každou volnou sobotu jsem vyrá-

žela s kamarádkami na farmářské trhy a nauči-

la se trochu připlatit si za skvělou kvalitu a po-

cit, že mé peníze jdou přímo do kapes sedláků, 

kteří tu nádhernou, voňavou zeleninu vypěsto-

vali. U některých jsem si zvykla na  jejich pro-

dukty tak, že jsme se alespoň jednou měsíčně 

sešli v družném rozhovoru. Například o výho-

dách a  přípravě toho či toho druhu malinové 

marmelády, která u  mě doma nikdy nesměla 

chybět. Jako cizinka jsem měla radost, že míst-

Proč nemá Praha 4
farmářské trhy?

ní lidé známí svou nepřístupností se mnou při 

prodeji přátelsky debatují nejen o dobrotách, 

které sami vytvořili, ale třeba také o tom, jaké 

mají podmínky sedláci u  nás. Povídání vždy 

zpříjemnila ochutnávka nějakého toho sýra 

nebo lok čerstvého mléka.

Na  základě mé dobré zkušenosti s  farmář-

skými trhy jsem po  této zimě začala hledat 

podobnou alternativu i  na  Praze 4. Nechtěla 

jsem se jako spousta mých kamarádů regis-

trovat do seznamů na bedýnky, kde sice mám 

přehled, odkud potraviny pocházejí, ale jsem 

závislá na  jednom nebo skupině sedláků. 

Chtěla jsem raději zajít na trh, kde jsou stánky 

s různými českými produkty, a  já si tak mohu 

vybrat, co a od koho koupím, a zároveň si s far-

máři mohu promluvit o produktech, které na-

bízejí a prodávají. Ale ejhle... žádné trhy u nás 

na  Praze 4 nejsou. Na  Pankráci vyrostl velký 

obchodní dům a  trhy byly zrušeny. U  Thoma-

yerky prý také bývaly trhy, ale teď už tam ne-

jsou a Google mi po zadání „trhy“ a „Praha 4“ 

nabídl nákup jahod na Praze 10. Tedy obyvatel 

Prahy 4 má na výběr. Zapojí se do bedýnkové-

ho koloběhu, pojede nakupovat na Kubánské 

náměstí (Praha 10), zavítá na  nějaký nepravi-

delný trh třeba na „kulaťák“ nebo na náplavku 

u  Rašínova nábřeží na  Praze 2, a nebo si far-

mářské trhy na  Praze 4 zorganizuje sám. Re-

gionální organize TOP 09 na Praze 4 si tohoto 

nedostatku je vědoma a bude usilovat o to, aby 

farmářské trhy existovaly i na Praze 4.
Ing. Kateřina Chalupníková 

 Hlavním tématem 

rozhovorů mých 

kamarádů jsou 

v poslední době 

„bedýnky“. Systém 

distribuce zeleniny 

a ovoce z přilehlých 

statků po celé 

Praze je stále 

populárnější.

Místopředsedkyně regionální 

organizace TOP 09 Praha 4 Ing. Kateřina 

Chalupníková, Ph.D. je absolvenkou 

Vysoké školy chemicko-technologické 

v Praze a následně Basilejské univerzity 

ve Švýcarsku. Nyní pracuje jako vědecká 

pracovnice v Ústavu molekulární genetiky 

Akademie věd České republiky v Krči. 

Před vstupem do TOP 09 nebyla členkou 

žádné politické strany.
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Opilý řidič ujížděl a způsobil 

nehodu 
V  divokou jízdu ulicemi Krče a  okolí se změ-

nila snaha strážníků zadržet opilého řidiče. 

Řidič Škody Octavie zamířil před devátou ho-

dinou k Novodvorské ulici. Strážníci jeli za ním  

a snažili se podezřelého šoféra zastavit. Tady 

se rychle otočil přes dvojitou čáru a vracel se 

zpět k Vídeňské ulici. Přitom několikrát vážně 

ohrozil další řidiče a  projel až ve  stokilomet-

rové rychlosti křižovatkami na  červenou. Při 

snaze uniknout hlídce strážníků jel i  desítky 

metrů po  chodnících. Když odbočil do  ulice 

Štúrova,  zezadu narazil do  stojícího vozidla. 

V  autě zůstala zraněná žena. Řidič-pirát i  se 

svým poškozeným autem pokračoval v divoké 

jízdě až na Jižní spojku ve směru na Spořilov. 

Tady už musel zastavit. Při kontrole nadýchal 

téměř tři promile alkoholu. Na  místě si ho 

převzala policie. Na záchytné stanici, kam byl 

po vyšetřování události převezen, mu naměřili 

1,93 promile alkoholu v dechu. Zraněná žena, 

do jejíhož auta řidič-pirát naboural v Krči, byla 

převezena do nemocnice. Případ vyšetřují do-

pravní policisté z oddělení dopravních nehod 

v Kongresové ulici.

Školák se opil a napadl hlídku
Na  zastávce tramvají Pod Jezerkou v  Nuslích 

obtěžoval lidi v neděli večer čtrnáctiletý školák 

z Prahy 10. Mladík se tak opil, že nemohl ani 

chodit. Nadávat lidem a strážníkům však sta-

čil. „Případ jsme oznámili kolem osmé hodiny 

večer policii a  na  místo přivolali záchrannou 

službu. Zdravotníci rozhodli o převozu školáka 

do léčebny v Bohnicích. Tady lékař zjistil v jeho 

dechu dvě promile alkoholu. O  chování syna 

byl informován také otec mladíka,“ uvedli za-

sahující strážníci.

Mladá zahradnice
Pozornosti strážníků z Prahy 4 neušla dvaadva-

cetiletá slečna z Berounska. Hlídka procházela 

brzy ráno spořilovskou ulicí Jižní XIII., když si 

na  zahradě rodinného domu strážníci všimli 

podezřelé ženy, která táhla nářadí. „Zpočát-

ku tvrdila, že byla na  návštěvě u  kamaráda. 

[soudnička][soudničky] [inzerce]

Doklady neměla a  snažila se utéct přes plot. 

Zadrželi jsme ji. Potom si zase vymyslela po-

hádku o  tom, že se na zahradě skrývala před 

taxikářem,“ řekli k  události strážníci. Hlídce 

z Prahy 4 majitelka domu potvrdila, že nářadí 

je ze zahradního domku, který má poškozené 

dveře. Při kontrole strážníci u dívky navíc našli 

plynovou pistoli a dvě injekční stříkačky, přípa-

dem se nyní zabývá policie.

Užovka strašila na toaletě
Strážníci z Prahy 4 měli netradiční práci – byli 

totiž přivoláni do jednoho z bytů ve Vikově ulici 

v Braníku, neboť se zde na toaletě usídlil jakýsi 

pestrobarevný had. Na místě byli také kolego-

vé z odchytové služby. „Jak se později ukázalo, 

had nebyl jedovatý ani nebezpečný. Jednalo se 

o korálovku sedlatou,“ řekli k případu strážníci 

z Prahy 4. Odchycený plaz je v péči pracovníků 

útulku v Dolních Měcholupech. 

Výtržníci házeli kameny 

na dětské hřiště
Značně nebezpečnou zábavu si vymyslela 

parta tří výrostků. V  úterý odpoledne mladíci 

kamením „bombardovali“ z vyhlídky Dobeška 

dětské hřiště! Kameny dopadaly na hřiště pod 

Branickou skalou. Díky bleskovému zásahu 

strážníků z  Prahy 4 nebyl naštěstí nikdo zra-

něn. Jeden ze tří mladíků, kterému je sedmnáct 

let, při kontrole nadýchal přes jedno promile 

alkoholu. Přiznal, že si lahev s  pitím koupil 

v nedaleké prodejně. Podnapilého syna si mu-

sela vyzvednout matka. Celý případ bude mít 

dohru před úředníky z Prahy 4.
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Foto: Městská policie Praha
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Tento závod se zkráceným názvem Papírák se 

letos běžel už po osmadvacáté. Je to vlast-

ně nejstarší pražský triatlon. Vznikl kde jinde 

než v hospodě podle jednoduché úvahy: Jsou 

sice na světě železní muži, kteří vypijí litr rumu 

na  ex, ale nám dá zabrat už obyčejná decka. 

A  tak jsme disciplíny Ironmana vydělili deseti 

a vznikl branický Papírák. Po mírném zaokrouh-

lení se běží 4 200 metrů (kdo chce, může použít 

indiánský pochod), jede se 18 kilometrů na kole 

a plave se (v bazénu v Podolí!) 400 metrů, a to 

vše v časovém limitu 2 hodiny 24 minut.

A  to nejlepší teprve přijde: Jedná se totiž 

o nejsvobodnější závod na světě: U nás můžete 

běžet, jak rychle chcete, ale vítěz je vylosován 

ze všech závodníků, kteří se postavili na start. 

Navíc každý může zvítězit v jakékoli kategorii, 

kterou si vymyslí. Tak například ofi ciální mluvčí 

závodu zvítězil už po osma  dvacáté v kategorii 

skládacích kol (nespíše proto, že se našlo jen 

málo šílenců, kteří jsou ochotni na takové haj-

tře jezdit). Vlastně ne, objevil se v historii zá-

vodu ještě větší šílenec, který jel na koloběžce 

– a vidíte, také se do časového limitu vešel.

Před několika lety se na start postavila tehdy 

osmiletá dívenka, která se přiznala, že ještě ni-

kdy neuplavala víc než třicet metrů. Jury bles-

kově doplnila další liberální pravidlo: Neplavci 

mají povoleno urazit předepsaných 400 metrů 

v bazénu ručkováním podél žlábku – a tak se 

i stalo – i ona je dosud jedinou vítězkou ve své 

kategorii.

Letos počasí zahrozilo, takže se na start do-

stavily jen čtyři desítky skalních příznivců, ale 

jaké bylo naše překvapení, když se mezi námi 

objevila mladá žena, která před startem nako-

jila dcerku, a prohlásila, že sebou bude muset 

na  trati hodit, aby holčička netrpěla hladem. 

A  protože spravedlnost někdy opravdu vítězí, 

byla ta odvážná matka vylosována jako vítězka 

28. ročníku a dekorována papírovou kombiné-

zou – a  to jsme, prosím, pro tentokrát zapo-

mněli švindlovat! (Tu láhev sektu drží v rukou 

jen symbolicky, o  obsah se postaralo hejno 

náhlých fanoušků.) 

[volný čas]

Nejstarší pražský   triatlon

Samozřejmě že absolvování Papíráka je spor-

tovní výkon. U těch nejrychlejších, jejichž časy 

se pohybují pod 60 minut, je to dokonce výkon 

úctyhodný, ale úmyslně dosažené časy nezdů-

razňujeme. Za  prvé proto, že se jezdí na  kole 

Na území Prahy 4 se pořádají 

zajímavé sportovní podniky s různě 

dlouhou tradicí, jako je například 

Velká kunratická, které hned tak 

někdo konkurovat nemůže, protože 

se letos poběží už 77. ročník. Ale 

jsou tu i jiné, například Papírový 

muž/žena.

Ředitel závodu Radan Chyba uvádí 

na pravou míru dezinformace 

šířené ofi ciálním mluvčím

Letošní vítězové Zuzana 

Koudelková a Tomáš Laube – 

mluvčí závodu Tomáš Jančařík 

se snaží přihřát na jejich slávě

v  běžném provozu a  nechceme, aby někdo 

riskoval život jízdou na  červenou, a  za  druhé 

proto, že původní ideou byla zábava ve stylu: 

Sportujeme, aby nám lépe chutnalo. Také proto 

jsme se poučili u Járy Cimrmana a jeho zásady 

„Do hospody s umytýma nohama“ a končíme 

(na  rozdíl od  havajského závodu) plaváním. 

Odcházíme tak na guláš před vyhlašováním ví-

tězů odpočati a vymydleni.

Příští rok můžete běžet s námi, stačí se jen 

přihlásit na  radanabc@volny.cz a  my už vám 

včas pošleme pozvánku.
Tomáš Jančařík

oficiální mluvčí závodu

Foto: Lucie Pechová a Eva Janoušková
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Citát: Opravdu moudrý je ten, ... (tajenka).

[křížovka a sudoku]


