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AKTUALITY
100 aut za více
než 100 milionů
v Praze 4

VáÏené ãtenáﬁky, váÏení ãtenáﬁi,
dovolte mi, abych tento prostor zcela
mimoﬁádnû nevûnoval tématÛm komunálním, ale
naopak jedné z nejvût‰ích událostí, která potkala
na‰í zemi právû pﬁed dvaceti lety. Sedmnáctého
listopadu to bude jiÏ dvacet let od památné
demonstrace studentÛ, která skonãila brutálním
zásahem policie na Národní tﬁídû a poté
rozh˘bala celou zemi ke svrhnutí komunistického
reÏimu.
KaÏdé v˘roãí je vhodn˘m milníkem pro bilancování. Dvacet let po pádu Ïelezné opony si
tak mnozí znovu a znovu pokládají otázku co nám
revoluce pﬁinesla a co naopak vzala a zda máme
vlastnû co slavit. Já myslím, Ïe máme a pokusím
se krátce ﬁíci proã.
Îivot pﬁed revolucí se zdál klidn˘, jednoduch˘,
nalinkovan˘, pln˘ jistot a svûtl˘ch zítﬁkÛ. ReÏim
se tváﬁil mírumilovnû, formálnû pﬁipou‰tûl
v‰echny moÏné svobody, vãetnû svobody projevu
nebo náboÏenského vyznání.
Základním rysem pﬁedlistopadového reÏimu
v‰ak bylo to, Ïe sám nedodrÏoval co bylo uzákonûno. Ústavou zaruãovaná svoboda projevu
narazila vÏdy, kdyÏ chtûl nûkdo projevit jin˘ neÏ
oficiální názor, nebo jen upozornit na to, Ïe by
stát mûl dodrÏovat to, co sám zaruãuje. Ostatnû,
právû tato teze byla hlavní my‰lenkou vût‰iny
pﬁedlistopadov˘ch demonstrací. Na‰e svobody
zkrátka konãily tam, kde zaãínal strach komunistick˘ch lídrÛ. Pochopiteln˘ strach, protoÏe stát,
kter˘ sám sobû lÏe, byl chatrn˘ jak domeãek
z karet.
A tak jen samotn˘ fakt, Ïe dnes kaÏd˘ mÛÏe
svobodnû ﬁíci svÛj názor, nadávat nebo chválit,
truchlit nebo slavit, je ten prav˘ dÛvod, Ïe máme
co slavit. Minul˘ reÏim tvrdil, Ïe pﬁipou‰tí
svobodu a kaÏd˘ svobodn˘ projev drtil. Dnes
svobodu opravdu máme a ze v‰ech ohlasÛ, rozhovorÛ a reakcí lidí vím, Ïe ji hojnû vyuÏíváme.
A to je dobﬁe.
Vá‰

PAVEL HORÁLEK,
STAROSTA
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AKTUALIT Y

100 aut za více než 100 milionů v Praze 4

Jízdu veteránem RAF si vyzkou‰el také
zástupce starosty Martin Hudec.
Závodníci startovali v Jeremenkovû ulici.

Závod českých i světových veteránů do roku výroby 1970 pod názvem
„Pražská noblesa“ proběhl 10. října na území městské části Praha 4. Nešlo
pouze o nádhernou podívanou, ale jízda byla také významnou připomínkou noblesního chování našich předků za volantem.

recké automobilce. Tedy stolet˘ vÛz, ve kterém
jezdil sám baron Teodor Liebig, jeden z nejvût‰ích prÛkopníkÛ automobilismu u nás,“ podotkl tajemník Mâ Praha 4 Lanny Dudra. K vidûní byly také napﬁíklad Jaguary, americk˘

ruh˘ roãník této akce se konal v ohraniãeném pruhu ulice Jeremenkova a traÈ
o délce 1 míle (cca 1,6 km) jela vozidla s pﬁestávkou dvakrát. „·lo nám pﬁedev‰ím o to, aby
si lidé pﬁipomnûli, Ïe jízda autem mÛÏe b˘t
gentlemanskou záleÏitostí. A kde jinde bychom
mûli ãerpat inspiraci neÏ v dobách, kdy za
volantem sedûli jenom gentlemani a ﬁízení
bylo záÏitkem?“ ﬁekl pﬁed startem starosta
Prahy 4 Pavel Horálek (ODS). „Navíc pﬁi
pohledu na nabl˘skané veterány se ãlovûk

D

V˘stava historick˘ch vozidel pﬁed Arkádami Pankrác pﬁilákala stovky
motoristick˘ch fandÛ.

mimodûk usmûje a my
jsme chtûli, aby se lidé
bavili.“ Aãkoliv poﬁadatelé avizovali stovku
pﬁihlá‰en˘ch vozidel
a motocyklÛ, nakonec
jich bylo o nûco více.
Jejich celková hodnota
pak pﬁekroãila ãástku
100 milionÛ korun!
„Nejstar‰í automobil,
kter˘ se zúãastnil závodu, byl RAF vyroben˘ v roce 1909 v libe-

Ekologické tepelné čerpadlo ve školce
První tepelné čerpadlo v Praze 4 má od poloviny října Mateřská škola
V Zápolí 1249.
rojekt mûstské ãásti Praha 4 a spoleãnosti
4-Energetická je zamûﬁen˘ na úsporu energie. „Jde o revoluãní projekt v Praze 4. Pokud se
osvûdãí a zjistíme, Ïe takové vytápûní se skuteãnû vyplatí, mÛÏeme tato ãerpadla pozdûji roz‰íﬁit
i do jin˘ch budov a zaﬁízení. Chceme se chovat
ekologicky a toto je jedna z cest,“ ﬁíká starosta
Prahy 4 Pavel Horálek (ODS).
Ve ‰kolce jsou umístûna 3 ãerpadla, která
zajistí vytápûní a ohﬁev teplé vody. Jako zdroj
tepla vyuÏívají ãerpadla venkovní vzduch.
Pﬁedpokládaná úspora jsou odhadem 2 tﬁetiny
pﬁedchozí spotﬁebované energie. „Touto úsporou

P
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by se investice mûla zaplatit do 8 let,“ dodává
ﬁeditel 4-Energetická Robert Wolf.
Nov˘ typ vytápûní není v Praze pﬁíli‰ ãast˘.
Do âeska se poprvé zaãal zavádût zhruba pﬁed
10 lety a dnes uÏ se po celé republice montuje
kolem 6000 ãerpadel roãnû. Vût‰inou se takto
vytápûjí rodinné domky a s montáÏemi na veﬁejn˘ch budovách se podle odborníkÛ víceménû zaãíná. „PrÛkopníky tohoto typu vytápûní jsou
skandinávské zemû, pﬁedev‰ím ·védsko. Tam se
montuje 20 aÏ 30 tisíc ãerpadel roãnû. Pro ·védy
je dokonce tento ekologick˘ typ vytápûní ãastûj‰ím tepeln˘m zdrojem neÏ plynová kotelna,“

Ocenûní nejlep‰ím pﬁedával zástupce starosty
Petr Staník (ODS).
Lincoln z roku 1928, Bugatti z roku 1951
a mnoho dal‰ích jedineãn˘ch vozÛ. „Na‰ím
pﬁáním bylo, aby nejvût‰í zastoupení mûla
ãeská auta, takÏe na startu stálo nejvíce
Pragovek,“ dodal tajemník.
V‰echna vozidla pak po ukonãení závodu
zamíﬁila pﬁed nákupní centrum Arkády Pankrác, kde probûhlo vyhlá‰ení a ocenûní nejlep‰ích úãastníkÛ noblesní jízdy.
(pil, md)
FOTO: ZDENùK K¤ÍÎ A JAROSLAV SEJK
ﬁíká Karel Brantl, specialista divize infrastruktura âKD PRAHA DIZ.
Tím ale ekologické snahy mûstské ãásti v oblasti energie nekonãí. „Praha 4 hodlá v budoucnu vyuÏívat v‰ech dostupn˘ch zdrojÛ alternativní energie,“ uzavírá Robert Wolf.
(pil)

www.praha4.cz
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AKTUALIT Y

Zmodernizovaný sportovní areál
Žáci ZŠ a MŠ Mendíků dostali od MČ Prahy 4 dárek – zmodernizovaný
sportovní areál Kapitol.
a letos byla zrekonstruována in-line dráha
a volná tréninková
plocha pro míãové
sporty,“ ﬁíká zástupce
starosty pro Ïivotní
prostﬁedí a volnoãasové aktivity Václav
Kri‰tof (ODS), kter˘
sportovi‰tû dûtem za
mûstskou ãást Praha 4
pﬁedával a poté se
i zúãastnil velké zábavné show „Závody
pro v‰echny“. Dûti
vidûly vystoupení vicemistra svûta, mistra
Evropy a âR v cykloOcenûní nejlep‰ím sportovcÛm pﬁedával zástupce starosty Václav
trialu Josefa Dresslera
Kri‰tof.
Foto: Zdenûk KﬁíÏ
a mohly se zapojit do
„‰koly jízdy na bruslích“. Jen od zaãátku roku
rásné hﬁi‰tû uprostﬁed zelenû s nádhern˘m
mûstská ãást obnovila nebo vybudovala celv˘hledem na Prahu bude slouÏit nejenom
kem 15 dûtsk˘ch hﬁi‰È nebo sportovi‰È za zhrudûtem pﬁi hodinách tûlesné v˘chovy a volnoãaba 30 milionÛ korun, která uÏ jsou, nebo v dosov˘ch aktivitách, ale i maminkám na mateﬁské
hledné dobû budou, otevﬁena ‰kolám ãi veﬁejdovolené ãi k procházkám seniorÛ.
nosti. 10 hﬁi‰È je novû zrekonstruovan˘ch
„UÏ loni jsme na hﬁi‰ti nechali vybudovat
a dvû – Trnavská a Filosofská – jsou úplnû
skateboardovou dráhu vãetnû ramp a nájezdÛ

K

Další rozvoj projektu Praha 4 Bezdrátová
Novinkou uplynulého měsíce je služba, tzv. newsletter, kdy zaregistrovaní občané Prahy 4 budou do svých e-mailových schránek pravidelně
dostávat aktuality z radnice a informace o pořádaných akcích městské
části Prahy 4 moderní oblíbenou cestou.
ovû spu‰tûná sluÏba freemail umoÏÀuje registraci
nov˘ch uÏivatelÛ Prahy 4
Bezdrátové. Free-mailem se
rozumí bezplatné zﬁízení
e-mailové schránky pro uÏivatele Prahy 4. Tento server
bude pﬁístupn˘ i bez pﬁihlá‰ení do sítû. Dal‰í
novinkou jsou od ﬁíjna e-learningové kurzy,
které vás seznámí s informacemi o sluÏbû
„Datové schránky“ a „Bezpeãnost práce na
internetu“. Kurz „Datové schránky“ by vám
mûl pomoci porozumût tomuto novému projektu a informovat vás o problémech, se kter˘mi se mÛÏete setkat pﬁi vyuÏívání této sluÏby a v neposlední ﬁadû vás interaktivním zpÛsobem nauãit manipulaci s datovou schránkou. Kurz „Bezpeãnost práce na internetu“
by vás mûl nejen seznámit s danou problematikou, ale také vysvûtlit pojmy jako HOAX,
SPYWARE, PHISING apod.
Po absolvování tohoto kurzu byste mûli
zvládat alespoÀ základy internetové obrany.
Tyto kurzy budou dostupné na adrese
www.e-kurzy.praha4net.cz.
SMS rozhlas, o kterém jsem jiÏ informoval
v minulém ãísle, je sluÏba, díky které vás

N

www.praha4.cz

dÛleÏité informace zastihnou kdekoliv, a to
pﬁedstavuje v˘hodu zejména pro obãany,
kteﬁí tráví vût‰inu ãasu mimo svoji mûstskou
ãást. SMS Rozhlas funguje na principu rozesílání krátk˘ch textov˘ch zpráv na zaregistrovaná ãísla mobilních telefonÛ. Tato komunikace nám velice pomÛÏe pﬁi ﬁe‰ení neoãekávan˘ch krizov˘ch situací, jak˘mi jsou povodnû, problémy s kontaminovanou pitnou vodou, ekologické havárie apod. KaÏd˘ obãan
mûstské ãásti Praha 4 zajímající se o tuto
sluÏbu se mÛÏe zaregistrovat na webové
stránce praha4.smsrozhlas.eu.
Bezdrátov˘ internet Prahy 4 se tû‰í stále
vût‰í oblibû na‰ich obãanÛ. V souãasnosti je
zprovoznûno jiÏ 26 hotspotÛ a zaregistrováno
je pﬁes 5000 uÏivatelÛ. Na pﬁání obãanÛ
Prahy 4 byla zﬁízena nová infolinka, na kterou se mÛÏete obracet s pﬁípadn˘mi dotazy
– tel. ã.: 271 005 156. Dále mÛÏete vyuÏívat
i pÛvodní ãíslo 605 989 667. Infolinku lze
vyuÏívat v pracovních dnech od 9 do 17 hodin. V‰echny potﬁebné informace naleznete
na portálu na adrese www.praha4net.cz.
MARTIN PLÍ·EK (TOP 09),
RADNÍ PRO INFORMATIKU

Dûti mûly velkou radost z tomboly, ve které vyhrály kvalitní ceny, jako napﬁíklad mobily, MP3,
sportovní pomÛcky a mnohé dal‰í.
nová. „Na dal‰ích tﬁech – Na Lí‰e, Vavﬁenova
a Údolní – se stále je‰tû pracuje,“ dodává
Václav Kri‰tof.
(hb, md)

Změny ve
4-Volnočasové, o. p. s.
becnû prospû‰ná spoleãnost
4-Volnoãasová byla zaloÏena
v loÀském roce jako organizátor
a poﬁadatel volnoãasov˘ch, kulturních a sportovních akcí na území Mâ Praha 4 a její ãinnost zapoãala
1. ãervence 2008. Prvním pﬁedsedou správní
rady se stal zástupce starosty Václav Kri‰tof,
po pÛl roce jej ve funkci vystﬁídal starosta
Pavel Horálek (oba ODS). „Po stabilizaãním
období se pan starosta vzdal své funkce a od
podzimu leto‰ního roku je pﬁedsedkyní správní
rady zastupitelka Alice Smetánková (na snímku),“ informuje o zmûnû Václav Kri‰tof. Rada
Mâ Praha 4 do správní rady, která pracuje bez
nároku na odmûnu, také jmenovala Ing. Hanu
Horálkovou. 4-Volnoãasové se podaﬁilo mnoho akcí pro dûti i dospûlé v Kulturním centru
Novodvorská, v Kulturním centru Spoﬁilov
(Sigma) i v outdooru a novû poﬁádá koncerty
na radnici v Táborské ulici.
(md)

O

KONCERT VARHANNÍ HUDBY A SLOVA

K POCTĚ SVATÉHO MIKULÁŠE

Legendu
Legendu OO SVATÉM
SVATÉM MIKULÁŠI
MIKULÁŠI přednese
přednese

VLADIMÍR MATĚJČEK
herec
herec Divadla
Divadla za
za branou,
branou, Lyry
Lyry Pragensis
Pragensis
aa host
host činohry
činohry Národního
Národního divadla
divadla

varhanní
varhanní skladby
skladby barokních
barokních mistrů
mistrů hraje
hraje

VLADIMÍR ROUBAL
regenschori
regenschori Strahovského
Strahovského kláštera
kláštera vv Praze
Praze

PRAHA 4-PODOLÍ
❄ KOSTEL SV. ARCHANDùLA MICHAELA ❄

PONDùLÍ 30. 11. 2009 V 19 HODIN
Vstupné dobrovolné

❄ S podporou Mâ Praha 4
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AKTUALIT Y

Společnost 4-Energetická chce
prosadit obnovitelné zdroje
Společnost 4-Energetická, a. s., byla založena koncem minulého roku na základě rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha 4. Účelem založení společnosti bylo sjednotit způsob
hospodaření s tepelnými zdroji ve vlastnictví MČ Praha 4.
editel spoleãnosti Mgr. ROBERT WOLF
(na snímku) poskytl redakci TuãÀáka u pﬁíleÏitosti zahájení topné sezony krátk˘
rozhovor.

¤

Jste ﬁeditelem pomûrnû mladé spoleãnosti.
O kolik tepeln˘ch zdrojÛ se vlastnû staráte?
Jedná se o více neÏ 100 zdrojÛ umístûn˘ch
v bytov˘ch a nebytov˘ch objektech, potaÏmo
umístûn˘ch ve ‰kolách a ‰kolkách. K tûmto
zdrojÛm náleÏí téÏ 5500 metrÛ teplovodních
kanálÛ.
Jak vypadá ãinnost spoleãnosti v praxi?
V souãasné dobû jakoÏto nájemce provozujeme tepelné zdroje umístûné ve ‰kolách
a ‰kolkách. Od ledna pﬁí‰tího roku budeme
provozovat tepelné zdroje, které se nacházejí
v nebytov˘ch domech. V budoucnu pak hodláme provozovat ve‰kerá zaﬁízení. Chceme
oddûlit financování tepelného hospodáﬁství od
rozpoãtu Mâ Praha 4, které bylo a doposud je
dotováno z rozpoãtu Mâ Praha 4. Na‰ím cílem
je do tﬁí let fungovat samostatnû bez jakékoliv
dotace.

Tolik v˘hled do budoucnosti, ale co souãasnost? V jakém stavu se nyní nalézá tepelné
hospodáﬁství Mâ Praha 4?
Ihned po vzniku spoleãnosti jsme zaãali
mapovat stav kotelen, v˘mûníkov˘ch stanic
a teplovodních kanálÛ. V rámci posouzení na‰ich zji‰tûní spolupracujeme v souãasné dobû
se soudními znalci, Energetick˘m regulaãním
úﬁadem a Státní energetickou inspekcí. Pevnû
vûﬁím, Ïe jiÏ v polovinû listopadu budeme mít
shromáÏdûny a utﬁídûny ve‰keré podklady tak,
abychom je mohli v pﬁedbûÏné zprávû prezentovat zastupitelÛm na‰í mûstské ãásti, potaÏmo
dal‰ím subjektÛm.
Uskuteãnila uÏ spoleãnost 4-Energetická
nûjak˘ vlastní projekt?
Ano, z vlastních zdrojÛ (tedy bez pﬁispûní
z rozpoãtu mûstské ãásti Praha 4) zbudovala
v Mateﬁské ‰kole V Zápolí tepelné ãerpadlo na
principu vzduch – voda. Investice ãinila ﬁádovû
4 miliony korun a poãítáme s návratností 8 let.
Jak tepelné ãerpadlo vlastnû funguje?
Tepelné ãerpadlo pracuje na obdobném

Kdo uklidí chodníky?
Letos začala platit novela zákona o pozemních komunikacích, podle které
jsou za stav chodníků zodpovědní vlastníci, tedy obce, a ne majitelé
přilehlé nemovitosti. „V Praze vlastní většinu chodníků hlavní město
a znamená to tedy obrovský nárůst nákladů zejména během zimní
údržby,“ říká zástupce starosty pro životní prostředí Václav Krištof (ODS).
agistrát hl. m. Prahy proto poÏádal mûstské
ãásti, aby úklid pﬁevzaly na sebe. „V pﬁípadû Mâ Praha 4 by to znamenalo nárÛst plochy na
úklid zhruba o 1 milion m2 a na to nemáme peníze. Dosud jsme celoroãnû dávali na úklid chodníkÛ 3 miliony korun a uklízeli jsme pﬁed domy,
které vlastníme, a chodníky u parkÛ a zelenû,“
dodává tajemník Úﬁadu Mâ Praha 4 Lanny
Dudra. „Pﬁenést na sebe takto narychlo a v takovém rozsahu tíÏi zimního úklidu chodníkÛ, a to
bez poskytnutí finanãních prostﬁedkÛ, je pro nás
tûÏko pﬁijatelné,“ míní Václav Kri‰tof. Radnice
by uvítala, aby návrh magistrátu byl systémov˘
a koncepãní. Chce o nûm s magistrátem je‰tû
jednat, aby tuto zimu bylo uklizeno co nejvíce
chodníkÛ a vzhledem k omezen˘m financím
pﬁedev‰ím ty, které obãané nejvíce vyuÏívají.
„Jejich seznam zpracováváme. Chceme napﬁíklad vyjmout lokality, které TSK navrhuje
uklízet, ale podle na‰ich zku‰eností je to v místû
zbyteãné. Místo toho pﬁedloÏíme lokality, kde by

M
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principu jako chladniãka, ale obrácenû
a s mnohem vût‰ím v˘konem. Tepelné ãerpadlo odebírá teplo ze vzduchu, zemû nebo vody.
Ohﬁáté chladivo poté kompresor tepelného
ãerpadla stlaãí, ãímÏ zv˘‰í jeho teplotu aÏ na
80 stupÀÛ Celsia. Teplo pak radiátory nebo tﬁeba podlahové vytápûní vyzáﬁí do místnosti.
Chladivo pak putuje nazpût k druhému v˘mûníku pro dal‰í ohﬁátí.
To zní velmi zajímavû. A jaké jsou dal‰í
plánované projekty?
Jedním z na‰ich majoritních zámûrÛ je
prosazení plo‰ného nasazení technologií vyuÏívajících obnovitelné zdroje energie. Máme
zpracován projekt na instalaci fotovoltaick˘ch
panelÛ na stﬁechu jedné základní ‰koly v Praze 4. V rámci spolupráce s na‰ím zﬁizovatelem
pﬁipravujeme Ïádost o dotaci na umístûní solárních panelÛ na bytov˘ch domech ve vlastnictví
Mâ Praha 4.
Poãítáte také s rozvojem dal‰ích sluÏeb pro
obãany z Mâ Praha 4?
Ano, jistû. Od 1. listopadu otevíráme malé
konzultaãní stﬁedisko pro na‰e obãany. Rádi
bychom jim formou konzultací a porad pﬁiblíÏili problematiku vyuÏití obnoviteln˘ch zdrojÛ
energie, a to jak z hlediska technologického,
tak z hlediska moÏností ãerpání dotací na
nákup zaﬁízení, které s tûmito zdroji pracují.
Tedy tepeln˘ch ãerpadel a fotovoltaick˘ch ãi
solárních panelÛ. Ti, kteﬁí projeví o osobní
konzultaci zájem, si mohou vhodn˘ termín domluvit na telefonním ãísle 261 192 656.
(md)

to bylo mnohem uÏiteãnûj‰í.“ Mâ Praha 4 proto
iniciovala schÛzku zástupcÛ z Mâ 4–6 a 10–13,
které jsou podobné sv˘m urbanistick˘m sloÏením
a rozlohou, s cílem spoleãnû zváÏit v‰echna
moÏná ﬁe‰ení situace.
Po debatû zástupci zveﬁejnili následující
prohlá‰ení:
1. zákonné úpravû systému zimního úklidu
chodníkÛ obcí nepﬁedcházelo potﬁebné pﬁípravné
období (legislativní pﬁíprava, daÀové pﬁíjmy...).
2. rozsah úklidu zaji‰tûn˘ MHMP povaÏuje za
nedostateãn˘ a nevhodnû navrÏen˘.
3. na zaji‰tûní zimního úklidu chodníkÛ nemají
Mâ potﬁebné finanãní zdroje. Finanãní prostﬁedky pouÏité na byÈ ãásteãn˘ zimní úklid by byly
nuceny ãerpat z jin˘ch nutn˘ch poloÏek sv˘ch
rozpoãtÛ.
4. vyz˘vají obãany a vlastníky nemovitostí
k pomoci pﬁi zaji‰tûní zimního úklidu chodníkÛ.
(pil)

Îáci 6. a 7. tﬁíd ze Základní ‰koly ·kolní, Praha
4-Braník, se koncem záﬁí zúãastnili natáãení
poﬁadu Hﬁi‰tû v âeské televizi. Pﬁevzali zde cenu, kterou získali za své v˘tvarné práce v soutûÏi „Jeden svût“. V˘tvarnou soutûÏ organizovala
spoleãnost âlovûk v tísni, byla souãástí projektu „Jeden svût“ na ‰kolách, kdy dûti po zhlédnutí filmÛ vytvoﬁily obrázky inspirované nûkter˘mi pﬁíbûhy.

www.praha4.cz
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AKTUALIT Y

Datové schránky nastupují
Od 1. listopadu musí firmy zapsané v obchodním rejstříku a úřady, soudy,
policie, školy a další instituce vyjmenované v zákoně č. 300/2008 Sb.
komunikovat mezi sebou pouze přes datové schránky. Co to je a jaké
změny to přináší objasňují následující řádky.

●

Co je to datová schránka?
Datová schránka je elektronické úloÏi‰tû, urãené k doruãování dokumentÛ mezi orgány veﬁejné
moci navzájem (povinnû), mezi orgány veﬁejné
moci a právnick˘mi osobami (povinnû), orgány
veﬁejné moci a podnikajícími fyzick˘mi osobami
ãi fyzick˘mi osobami (volitelnû).
Tento zpÛsob komunikace do znaãné míry nahrazuje klasick˘ zpÛsob doruãování v listinné
podobû. Dokument dodan˘ prostﬁednictvím
datové schránky bude mít stejnou váhu jako doporuãená zásilka s dodejkou, a to i do vlastních
rukou.
Datová schránka umoÏÀuje:
● odesílat zprávy,
● pﬁijímat zprávy,
● zji‰Èovat stavy odeslan˘ch zpráv,
● pﬁijímat doklady o dodání a doruãení,
● ovûﬁovat, zda adresát má datovou schránku.
Zpráva doruãená prostﬁednictvím datové
schránky se bere jako projev vÛle vlastníka
schránky a má stejnou váhu jako jím podepsan˘
dokument v listinné podobû. Datové schránky
také zaji‰Èují nepopiratelnost odpovûdnosti odesílatele i pﬁíjemce. Odesílatel i adresát jsou známí
a cel˘ systém je postaven na garanci doruãení datové zprávy. Tím je dáno, Ïe odesílatel nemÛÏe
tvrdit, Ïe podání neodeslal a adresát nemÛÏe
tvrdit, Ïe podání neobdrÏel. Mimo jiné to znamená, Ïe podání prostﬁednictvím datové schránky
z principu nemohou b˘t anonymní.
Orgány veﬁejné moci mají povinnost komunikovat prostﬁednictvím datové schránky, má-li
ji druhá strana zﬁízenu. Ostatní subjekty, tedy
i fyzické osoby, tuto povinnost nemají, z jejich
strany se jedná pouze o moÏnost.

Výhody a nevýhody datové
schránky pro fyzickou osobu
V˘hody
● Pﬁístupnost z kteréhokoliv místa, kde je dostupn˘ internet.
● Úspora ãasu, odpadnou problémy s doruãováním a chozením na po‰tu.
● Finanãní úspora – zprávy pﬁes datovou schránku jsou zasílány bezplatnû.
● Zástupnost – mohu povûﬁit dal‰í osoby, aby
mûly pﬁístup do datové schránky a vyﬁizovaly
www.praha4.cz

moji korespondenci, a to dokonce i zprávy do
vlastních rukou.
Roz‰íﬁenost – datovou schránku budou mít ze
zákona zﬁízeny v‰echny orgány veﬁejné moci.

Nev˘hody
● Od zpﬁístupnûní datové schránky ji musím
pravidelnû vybírat, jinak nastane po 10 dnech
fikce doruãení.
● Musím pracovat s elektronick˘mi originály
dokumentÛ, vãetnû zaji‰tûní jejich dlouhodobého uloÏení.
● V této chvíli zatím není moÏné vyuÏít datovou
schránku pro komunikaci mezi dvûma fyzick˘mi nebo právnick˘mi osobami.
● Informaãní systém datov˘ch schránek zatím
nebude moÏné vyuÏívat pro komunikaci se
zahraniãními subjekty, které nemají sídlo
v âeské republice (alespoÀ ne v dohledné
dobû).
Datová schránka se ze zákona zﬁizuje pro právnické osoby zapsané v obchodním rejstﬁíku, pro
právnické osoby zﬁízené zákonem a pro orgány
veﬁejné moci. Tato povinnost pro nû plyne ze zákona ã. 300/2008 Sb., o elektronick˘ch úkonech
a autorizované konverzi dokumentÛ, nemusejí
o ni nikde Ïádat, je jim zﬁízena automaticky.
Ostatní, tedy i fyzické osoby (obãané), si mohou o zﬁízení datové schránky dobrovolnû poÏádat, není to v‰ak jejich povinnost. Mohou také
následnû pﬁípadnû poÏádat o její znepﬁístupnûní.
V˘jimkou jsou advokáti, daÀoví poradci a insolvenãní správci – ti mohou o zﬁízení datové
schránky dobrovolnû Ïádat pouze v prÛbûhu
tﬁíletého pﬁechodného období, po jeho uplynutí
jim zaãne b˘t datová schránka zﬁizována také ze
zákona.

Datová schránka
pro fyzické osoby
Pro fyzické osoby platí, Ïe zﬁízení datové
schránky je dobrovolné, nicménû jejím zﬁízením
vzniká povinnost datovou schránku vybírat.
Datová schránka bude jednoznaãnou v˘hodou
pro ty, kteﬁí:
● bûÏnû pracují s poãítaãem a vyuÏívání elektronické komunikace upﬁednostÀují pﬁed
listinnou,
● ãasto komunikují s orgány veﬁejné moci.
V uveden˘ch pﬁípadech bude datová schránka
jednoznaãnû pﬁínosem, a to jak z ekonomického
hlediska (pouÏívání datové schránky vãetnû odesílání datov˘ch zpráv je kompletnû zdarma), tak

z hlediska efektivity (není nutné chodit na po‰tu,
zpráva bude dodána hned).
Datovou schránku by si naopak asi nemûli zﬁizovat ti, kteﬁí s úﬁady komunikují jen sporadicky
a poãítaãe neumûjí nebo nechtûjí pouÏívat.

Zřízení datové schránky
Fyzická osoba si mÛÏe o zﬁízení datové schránky poÏádat na kontaktních místech veﬁejné správy
CzechPOINT, tedy i v informaãních kanceláﬁích
mûstské ãásti Praha 4. Bude potﬁebovat obãansk˘
prÛkaz nebo jin˘ platn˘ doklad totoÏnosti a na
místû vyplní a podepí‰e Ïádost o zﬁízení datové
schránky.
První pﬁihla‰ovací údaje budou zaslány po‰tou
(v papírové podobû) do vlastních rukou fyzické
osobû speciální obálkou s oranÏov˘m pruhem.
Schránka bude aktivována oprávnûnou osobou,
nebo pokud se nikdo do schránky nepﬁihlásí pak
uplynutím 15 dnÛ od doruãení pﬁístupov˘ch údajÛ. Od té chvíle je schránka zpﬁístupnûna a je
moÏné do ní doruãovat.

Autorizovaná konverze
dokumentů
Autorizovaná
konverze je úplné
pﬁevedení dokumentu z elektronické podoby do listinné nebo
obrácenû, pﬁiãemÏ je
dÛleÏité zachování
právní síly dokumentu.
Autorizovaná konverze
se tedy pouÏije obecnû
tam, kde se dnes pouÏívá
ovûﬁená kopie.
Její vyuÏití je nutnév tûchto typick˘ch pﬁípadech:
● k podání odesílaném prostﬁednictvím
datové schránky je nutno pﬁiloÏit originál
nebo ovûﬁenou kopii dokumentu, kter˘ existuje
jen v listinné podobû,
● z nûjakého dÛvodu je tﬁeba mít k dispozici v listinné podobû ovûﬁenou kopii dokumentu (napﬁ.
rozhodnutí), kter˘ byl doruãen prostﬁednictvím
datové schránky.
Autorizovanou konverzi nemá smysl pouÏívat
tam, kde postaãí bûÏná kopie a kde není nutné,
aby v˘stupní dokument mûl právní sílu ovûﬁené
kopie.
Autorizovanou konverzi na Ïádost zaji‰Èují
ze zákona v‰echna veﬁejná kontaktní místa
CzechPOINT. SluÏba autorizované konverze dokumentÛ, provádûná na Ïádost osoby, je hrazená
– ceny stanovuje zákon ã. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znûní zákona ã. 301/2008 Sb.
V pﬁípadû ÚMâ Praha 4 je standardní cena 30 Kã
za kaÏdou zapoãatou stranu.
(heg)
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AKTUALIT Y

Neplaťte zbytečně za zprostředkování pronájmu bytu
Vážení spoluobčané, v souvislosti s pronajímáním obecních bytů někteří
podnikavci hrubě zneužívají neinformovanosti a důvěry občanů. Za jednoduché administrativní úkony, které jistě zvládne každý občan sám, si
nechávají platit desítky tisíc korun.
ato jejich ãinnost sice
není v rozporu se zákonem, ale vzhledem
k tomu, Ïe je v hrubém
rozporu s dobr˘mi mravy, je mou povinností Vás
informovat o tûchto jejich aktivitách.
Na území Mâ Praha 4
byly zji‰tûny podivné
podnikatelské aktivity jedné realitní kanceláﬁe,
sídlící v ulici Na Dolinách, která inzeruje zprostﬁedkování pronájmu ãi koupi obecního bytu na
Praze 4 a se zájemci uzavírá Smlouvy o poskytnutí zvlá‰tních konzultaãních sluÏeb, a to za
úplatu asi 40 000 Kã. Tato kanceláﬁ mimo jiné
poskytuje i poradenské sluÏby o moÏnostech
a podmínkách získání nájemních smluv k obecním bytÛm Mâ Praha 4 a o podmínkách jejich
privatizace. Tato ani jiná realitní kanceláﬁ nemá
s Úﬁadem Mâ Praha 4 nic spoleãného a není nijak zmocnûna Ïádnou mandátní ani jinou smlouvou k této ãinnosti ze strany Mâ Praha 4.
Mâ Praha 4 pronajímá volné byty v domech
ve vlastnictví (spoluvlastnictví) Mâ Praha 4
pouze dle platného „Závazného postupu“, kter˘
zcela jasnû urãuje zpÛsob a podmínky pronájmu
obecních bytÛ. Jednou z moÏností pronájmu bytu je úãast ÏadatelÛ o pronájem bytu ve v˘bûrovém ﬁízení, které je úﬁadem vyhla‰ováno formou
zveﬁejnûní na úﬁedních deskách úﬁadu a zároveÀ
na webov˘ch stránkách Mâ Praha 4 (www.praha 4.cz – odkaz úﬁední deska – odkaz pronájem
bytu – zámûr pronájmu voln˘ch bytÛ). Novû bude tento seznam bytÛ na pronájem zveﬁejÀován
v mûsíãníku, kter˘ právû ãtete.
Vzhledem k nastavenému mechanismu
na‰eho v˘bûrového ﬁízení, nemÛÏe realitní kanceláﬁ zajistit svému klientovi koupi obecního
bytu, neboÈ Praha 4 tímto v˘bûrov˘m ﬁízením

T

volné byty pouze pronajímá na dobu neurãitou.
Ten obãan, kter˘ se stane oprávnûn˘m nájemcem, má moÏnost zúãastnit se privatizace
pouze v pﬁípadû, pokud je pronajíman˘ byt
Zastupitelstvem Mâ Praha 4 zaﬁazen do privatizace.
V˘bûrové ﬁízení probíhá tak, Ïe zájemce
o pronájem volného obecního bytu reaguje na
konkrétní zveﬁejnûn˘ zámûr pronájmu podáním
Ïádosti (formuláﬁe) do lhÛty podání, která je
v zámûru pronájmu vÏdy stanovena. Podání
Ïádosti o pronájem bytu ve v˘bûrovém ﬁízení
není zpoplatnûno a Ïádost je moÏné podat do podatelny osobnû nebo zaslat po‰tou. Po skonãení
termínu pro pﬁíjem Ïádostí dojde k zasedání
komise pro otvírání obálek a sestavení poﬁadí
nabídek, následnû dochází ke kontrole podkladÛ

Mâ Praha 4 zveﬁejÀuje zámûr pronajmout byty v 11. kole roku 2009
poﬁadové ãíslo bytu: V¤ 50/09 – V¤ 58/09
Poﬁad. ãíslo
v˘bûrového
ﬁízení

Adresa bytu

Velikost, v˘mûra, patro

V¤ 50/09
V¤ 51/09
V¤ 52/09
V¤ 53/09
V¤ 54/09
V¤ 55/09
V¤ 56/09
V¤ 57/09
V¤ 58/09

V Horkách 1407/19, k. ú. Nusle
Na Dolinách 1278/47, k. ú. Nusle
Lounsk˘ch 791/10, k. ú. Nusle
Na Dolinách 524/40, k. ú. Podolí
tﬁída 5. kvûtna 798/62, k. ú. Nusle
Podolská 554/96, k. ú. Podolí
tﬁída 5. kvûtna 1241/42, k. ú. Nusle
Daãického 1220/2, k. ú. Nusle
Podolské nábﬁeÏí 46/20, k. ú. Podolí

1+1, 53,92 m2, pﬁízemí
0+1, 34,00 m2, 4.
2+1, 68,34 m2, 5.
0+1, 30,72 m2, 2.
0+1, 23,80 m2, 4.
0+1, 29,00 m2, 4.
2+1, 85,00 m2, 1.
1+1, 49,57 m2, pﬁízemí
2+1, 84,40 m2, 1.

Velikým problémem seniorů a zdravotně postižených lidí je obava z osamělosti a obava z nemožnosti dovolat se potřebné pomoci v okamžiku,
kdy nastane situace, že pomoc budou potřebovat. MČ Praha 4 se proto
snaží, ve spolupráci s občanským sdružením Život 90, zajistit svým
osaměle žijícím seniorům a osobám se zdravotním handicapem možnost
přivolání pomoci prostřednictvím krizové linky AREÍON.
ádost o zavedení krizové linky je moÏné
podat na odboru sociálním Úﬁadu Mâ
Praha 4, tiskopisy jsou k dispozici rovnûÏ
na odboru sociálním Úﬁadu mûstské ãásti
Praha 4 a na webov˘ch stránkách Mâ Praha 4
– www.praha4.cz. BliÏ‰í informace o sluÏbû je
moÏno získat na tel. ãísle 261 192 299 u paní
Mary‰kové.
Odbor sociální Úﬁadu Mâ Praha 4 pﬁijímá
a eviduje Ïádosti obãanÛ Mâ Praha 4 o zave-
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Privatizace
NE
4c) vlna
4c) vlna
NE
4c) vlna
NE
4c) vlna
4b) 2. vlna
4c) vlna

Zámûr pronájmu voln˘ch bytÛ formou v˘bûrového ﬁízení v rámci 11. kola roku 2009 je od 2. do 30. 11. 2009
zveﬁejnûn na úﬁedních deskách Úﬁadu Mâ Praha 4 a v informaãních centrech a souãasnû v elektronické podobû
na webov˘ch stránkách www.praha4.cz (odkaz Úﬁední deska – pronájem bytu). Dále je moÏné tento seznam
informací zakoupit v pokladnû Úﬁadu Mâ Praha 4 v Táborské ul. 411/34 (pondûlí a stﬁeda 8.00–18.00, úter˘
a ãtvrtek 8.00–16.00, pátek 8.00–13.00 hodin). V zámûru jsou uvedeny podrobné informace o nabízen˘ch bytech
vãetnû data prohlídky bytu, podmínek pro úãast ve v˘bûrovém ﬁízení a zpÛsobu podání Ïádosti.

Krizová linka AREÍON pomáhá seniorům

Î

Komisí bytové politiky zﬁízené Radou Mâ Praha 4. O uzavﬁení nájemní smlouvy k bytu
s navrÏen˘m Ïadatelem, jehoÏ nabídka byla
vyhodnocena jako nejlep‰í, rozhoduje Rada
Mâ Praha 4. Její usnesení s v˘sledky v˘bûrového ﬁízení jsou zveﬁejÀovány na úﬁedních deskách
úﬁadu a na webov˘ch stránkách Prahy 4.
Z uveden˘ch skuteãností vypl˘vá, Ïe realitní
kanceláﬁ poÏaduje nemalou úplatu za úkon, kter˘ mÛÏe Ïadatel uãinit sám, bezplatnû a bûhem
nûkolika minut.
VáÏení spoluobãané, neuzavírejte Ïádné zprostﬁedkovatelské nebo jiné smlouvy k obecním
bytÛm, ale s dÛvûrou se obraÈte na pracovníky
odboru bytové politiky, oddûlení bytÛ, kteﬁí Vám
velmi rádi poskytnou vyãerpávající informace
o pronájmech voln˘ch bytÛ a to v‰e zcela bezplatnû.
Na závûr Vám pﬁeji co nejménû problémÛ pﬁi
mnohdy opakovan˘ch pokusech o pronájem
volného obecního bytu.
ING. PETR STANÍK (ODS), ZÁSTUPCE STAROSTY

dení krizové linky AREÍON, provádí místní
‰etﬁení v bytech ÏadatelÛ a Ïádosti pﬁedkládá
k posouzení Komisi sociální a zdravotní rady
Mâ Praha 4, která posoudí potﬁebnost sluÏby
pro jednotlivé Ïadatele.
ÎadatelÛm vybran˘m komisí je poskytnuto
zavedení krizové linky, tj. poﬁízení, instalace
a montáÏ v bytû. Instalaci v cenû 12 500 Kã
hradí u vybran˘ch ÏadatelÛ, na základû smlouvy uzavﬁené mezi Mâ Praha 4 a obãansk˘m

sdruÏením Îivot 90, pﬁímo mûstská ãást Praha
4. Îadatel se podílí na zavedení zaﬁízení
ãástkou 1000 Kã, kterou uhradí obãanskému
sdruÏení Îivot 90.
UÏivatel sluÏby hradí obãanskému sdruÏení
Îivot 90 za poskytovanou sluÏbu tísÀové
péãe mûsíãní pau‰ální ãástku ve v˘‰i 400 Kã.
Pravidelná údrÏba domácí stanice, zorganizování pomoci a pﬁípadné v˘jezdy do domácností sanitní sluÏbou jsou zdarma.
(roÏ)

Přijďte s námi oslavit 100 let založení
Základní školy Nedvědovo náměstí
ve čtvrtek 26. listopadu 2009
od 14 hod. v budově velké školy.
Zveme všechny bývalé absolventy,
pedagogy a zaměstnance.
www.praha4.cz
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Projekty zateplení škol a školek
Městská část Praha 4 realizuje v letošním roce 6 projektů v rámci
Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).
Dva projekty z 1. výzvy Operačního
programu Životní prostředí:
1. „Úspory energií
– Z· Horáãkova, Praha 4“
Mâ Praha 4 zahájila 5. ãervna 2009 realizaci
projektu „Úspory energií – Z· Horáãkova 1100,
Praha 4“, v rámci kterého do‰lo k zateplení obvodov˘ch stûn, v˘mûnû otvorov˘ch v˘plní a zateplení stﬁech.
Projekt byl úspû‰nû ukonãen 30. záﬁí 2009.
Celkové zpÛsobilé v˘daje projektu ãiní podle
registraãního listu akce 28 646 406 Kã, z toho 85 %
ãiní dotace z EU (OPÎP), 5 % dotace ze státního
rozpoãtu âR (Státní fond Ïivotního prostﬁedí)
a 10 % nákladÛ je hrazeno z vlastních zdrojÛ
Mâ Praha 4.
2. „Energetické úspory
v Z· Jeremenkova“
Mâ Praha 4 zahájila 30. ãervna 2009 realizaci
projektu „Energetické úspory v Z· Jeremenkova
1003“, v rámci kterého dojde k zateplení obvodov˘ch stûn, v˘mûnû otvorov˘ch v˘plní a zateplení

stﬁech. Celkové v˘daje: 17 211 238 Kã, z toho
85 % ãiní dotace z EU (OPÎP), 5 % dotace ze státního rozpoãtu âR (SFÎP) a 10 % nákladÛ bude
uhrazeno z vlastních zdrojÛ Mâ Praha 4.

4. „Zlep‰ení tepelnû-technick˘ch vlastností
obvodov˘ch konstrukcí budov Mateﬁské ‰koly
Sedlãanská, Praha 4“
Mâ Praha 4 zahájila 8. ãervence 2009 realizaci
projektu „Zlep‰ení tepelnû-technick˘ch vlastností
obvodov˘ch konstrukcí budov Mateﬁské ‰koly
Sedlãanská 14/526, Praha 4“, v rámci kterého
dojde k zateplení obvodov˘ch stûn, v˘mûnû ãásti
otvorov˘ch v˘plní a zateplení stﬁe‰ních konstrukcí.
Celkové v˘daje: 2 027 817 Kã.

Čtyři projekty ze 3. výzvy Operačního
programu Životní prostředí.
RozvrÏení úhrady v˘dajÛ je u v‰ech následující:
85 % ãiní dotace z EU (OPÎP), 5 % dotace ze
státního rozpoãtu âR (Státní fond Ïivotního prostﬁedí) a 10 % nákladÛ bylo ãi bude uhrazeno
z vlastních zdrojÛ Mâ Praha 4.

5. „Zlep‰ení tepelnû-technick˘ch vlastností
obvodov˘ch konstrukcí budov Mateﬁské ‰koly
Jihozápadní, Praha 4“
Mâ Praha 4 zahájila 9. ãervence 2009 realizaci
projektu „Zlep‰ení tepelnû-technick˘ch vlastností
obvodov˘ch konstrukcí budov Mateﬁské ‰koly
Jihozápadní IV 4/1760, Praha 4“, v rámci kterého
do‰lo k zateplení obvodov˘ch stûn, v˘mûnû izolaãního zasklení otvorov˘ch v˘plní a zateplení stﬁe‰ních konstrukcí. Celkové v˘daje: 4 958 553 Kã.
Projekt byl úspû‰nû dokonãen 8. ﬁíjna 2009.

3. „Zlep‰ení tepelnû-technick˘ch vlastností
obvodov˘ch konstrukcí budov Mateﬁské ‰koly
Matûchova, Praha 4“
Mâ Praha 4 zahájila 9. ãervence 2009 realizaci
projektu „Zlep‰ení tepelnû-technick˘ch vlastností
obvodov˘ch konstrukcí budov Mateﬁské ‰koly
Matûchova 1069, Praha 4“, v rámci kterého do‰lo
k zateplení obvodov˘ch stûn a zateplení stﬁechy.
Celkové v˘daje: 1 739 613 Kã. Projekt byl úspû‰nû
ukonãen 27. záﬁí 2009.

6. „Zlep‰ení tepelnû-technick˘ch vlastností
obvodov˘ch konstrukcí budov Mateﬁské ‰koly
Mezivr‰í, Praha 4“
Mâ Praha 4 zahájila dne 8. ãervence 2009 realizaci projektu „Zlep‰ení tepelnû-technick˘ch vlastností obvodov˘ch konstrukcí budov Mateﬁské ‰koly Mezivr‰í 15/32, Praha 4“, v rámci kterého dojde
k zateplení obvodov˘ch stûn, v˘mûnû v˘plní
a zateplení stﬁechy. Celkové v˘daje: 5 180 632 Kã.
ING. LIBOR HAKL, ODBOR KANCELÁ¤ TAJEMNÍKA

Škola „víc“ než sloučená
Základní škola U Krčského lesa v Praze 4 – Krči se chystá uzavřít dvouleté
období, ve kterém se realizovalo slučování škol v Jánošíkově ulici.
astupitelstvo Mâ Praha 4 rozhodlo, Ïe se
k 1. lednu 2008 slouãí Z· U Krãského lesa
se Z· Jáno‰íkova. Tento nelehk˘ úkol byl zadán
vedení a zamûstnancÛm ‰kol, ale ti, kter˘ch se
situace dot˘kala nejvíce, byli Ïáci a jejich rodiãe.
Obû ‰koly spojily svoji témûﬁ ãtyﬁicetiletou
samostatnou existenci do jedné, ze které je po dvou
letech zﬁejmé, Ïe se úkol daﬁí plnit. Prioritou bylo
vybrat a zachovat to nejlep‰í, navázat na úspûchy
obou ‰kol a pokraãovat tak, aby spoleãná budoucnost znamenala pro Krã zdravou a silnou, dobﬁe
vybavenou a vstﬁícnou základní ‰kolu.

Z

Podporujeme sport
Co v‰echno o sobû po dvou letech mÛÏeme
ﬁíci? Jsme fakultní ‰kolou Pedagogické fakulty UK
v Praze a podporujeme sport. Mezi Ïáky ‰koly jsou
chlapci, ale i dûvãata, která se cílenû vûnují lednímu hokeji a ‰kola ve spolupráci se sportovním
klubem HC KOBRA Praha, kde Ïáci dennû trénují,
jim k tomu vytváﬁí co nejlep‰í podmínky.
·kola spolupracuje se Základní umûleckou
‰kolou A. Voborského a v prostorách ‰koly odpoledne zaznívají zvuky flétny, kytary ãi klavíru.
Nezanedbáváme ani v˘uku jazykÛ a kromû spolupráce s jazykovou ‰kolou Lingua jsme v leto‰ním
roce k nûmãinû a angliãtinû pﬁidali je‰tû ru‰tinu.
V uplynulém ‰kolním roce jsme uspoﬁádali ﬁadu
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‰kolních akcí, které v tom leto‰ním budou mít
své pokraãování. V listopadu to bude pod zá‰titou
pana starosty jiÏ 5. roãník Turnaje k 17. listopadu
ve stolním tenisu. V pﬁedvánoãním období se tradiãnû setkáme s dûtmi z Mateﬁsk˘ch ‰kol
Tajovského a Kukuãínova, tû‰íme se na Vánoãní
dílny a jarmark a velk˘ Vánoãní koncert ve spolupráci ‰kolního sboru a ÏákÛ ZU· Voborského.
Ve druhém pololetí se kromû úãasti ve vûdomostních soutûÏích chystáme na akce konané
v mûsících dubnu a kvûtnu, kdy se vûnujeme knihám, literární tvorbû, zpûvu a na‰im deváÈákÛm
pﬁipravujeme maturitu naneãisto.
Hlavní akcí ‰koly pak budou Slavnosti jara jako
prezentace ãinnosti jednotliv˘ch tﬁíd a oslava
40leté historie základního ‰kolství v Krãi.

Oceníme pomoc rodičů
Cel˘m rokem nás budou provázet sportovní
akce, kdy kromû stolního tenisu fandíme basketbalu, florbalu, fotbalu, vybíjené a sportovní soutûÏe,
jako je Krãská laÈka nebo Krãsk˘ skokan, ukáÏí, Ïe
chceme skoãit dál a v˘‰. Svoji aktivitu a vûdomosti pak Ïáci uplatní v celo‰kolních projektech k souãasnému Mezinárodnímu roku astronomie a následujícímu Mezinárodnímu roku biodiverzity, kdy
projekty pomohou splnit úkoly dané spoleãn˘m
nov˘m ‰kolním vzdûlávacím programem „Na‰e

Kloboukov˘ den.
tvoﬁivá ‰kola“. Víme, Ïe toto v‰echno znamená
spoustu práce, iniciativy a nad‰ení, ale jsme
pﬁesvûdãeni, Ïe to ‰kola ve spolupráci s rodiãi
a pﬁáteli ‰koly zvládne.
Ne vÏdy se nám v‰e daﬁí, jsou místa, kde
potﬁebujeme radu i pomoc rodiãÛ. „Sluãování jsme
nevítali, ale nakonec oceÀujeme, Ïe ‰kola dobﬁe
funguje a Ïe se sluãování povedlo,“ ﬁíká paní
Ka‰párková, ãlenka v˘boru Klubu rodiãÛ, kter˘
ãinnost ‰koly finanãnû podporuje a díky kterému
máme vybavenou ‰kolní druÏinu, ‰kolní kuchyÀku
a na chodbách ‰koly tﬁi stolní fotbálky.
Na zaãátku prosince plánujeme úãast v celostátní akci Pﬁání JeÏí‰kovi. A co si od JeÏí‰ka budu pﬁát
jako ﬁeditelka ‰koly? Není to tajné, pﬁeji
‰kole U Krãského lesa, aby plnû vyuÏila zku‰enosti z prvních dvou let k dal‰ím úspû‰n˘m
spoleãn˘m krokÛm v pﬁípravû na‰ich dûtí do
budoucího Ïivota.
DAGMAR MALINOVÁ, ¤EDITELKA ·KOLY
www.praha4.cz
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Zápis dětí k povinné školní docházce v základních školách
zřizovaných městskou částí Praha 4 pro školní rok 2010/2011
Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
opět se blíží zápis dětí do prvního ročníku základních škol. Informace, které naleznete v příspěvku, by
Vám měly pomoci při rozhodování v tomto pro Vás i Vaše děti důležitém okamžiku života. Přeji Vám
šťastnou volbu základní školy, ve které Vaše dítě získá nejen vědomosti, zkušenosti, dobrá přátelství,
ale pozná i pedagogy, na které bude celý život vzpomínat.
IVANA STAŇKOVÁ, ZÁSTUPKYNĚ STAROSTY
Mûstská ãást Praha 4 je zﬁizovatelem 20 základních ‰kol,
ve v‰ech probûhne zápis do prvních roãníkÛ.

Informace o zápisu dûtí do 1. roãníku Z· zﬁizovan˘ch mûstskou ãástí Praha 4 pro ‰kolní rok 2010/2011
Základní ‰kola

¤editel / telefon

Termín
zápisu

Bítovská

PaedDr. Michal
Novák
261 261 887
PaedDr. Václava Ma‰ková
241 493 926

25. 1.–26. 1. 10
14–18 h

18. 1. 10
8–16 h
9. 12. 09
14–18 h
13. 1. 10
8–18 h
1. 12. 09
8.30–13 h
2. 12. 09
8.30–15.30 h
14. 1. 10

Důležité informace pro rodiče dětí
o povinné školní docházce:
Zápis a jeho organizace se ﬁídí následujícími ustanoveními zákona ã. 561/2004 Sb. (‰kolsk˘ zákon) v platném
znûní.
§ 36 odst. 2
Povinná ‰kolní docházka se vztahuje na státní obãany
âeské republiky a na obãany jiného ãlenského státu
Evropské unie, kteﬁí na území âeské republiky pob˘vají
déle neÏ 90 dnÛ. Dále se povinná ‰kolní docházka vztahuje
na jiné cizince, kteﬁí jsou oprávnûni pob˘vat na území
âeské republiky trvale nebo pﬁechodnû po dobu del‰í neÏ 90
dnÛ, a na úãastníky ﬁízení o udûlení mezinárodní ochrany.

Filosofská

Horáãkova

Mgr. Jana Libichová
261 225 862

19. 1.–20. 1. 10
14–18 h
10. 2. 10
14–17 h
18. 1.–19. 1. 10
8.30–17 h

U Krãského lesa
Jáno‰íkova
Jeremenkova

Ing. Dagmar Malinová
241 713 229
Mgr. René âermák
244 001 200

26. 1.–27. 1. 10
14–17.30 h
20. 1.–21. 1. 10
14–17 h

■

§ 36 odst. 3
Povinná ‰kolní docházka zaãíná poãátkem ‰kolního
roku, kter˘ následuje po dni, kdy dítû dosáhne ‰estého
roku vûku, pokud mu není povolen odklad. Dítû, které
dosáhne ‰estého roku vûku v dobû od záﬁí do konce ãervna
pﬁíslu‰ného ‰kolního roku, mÛÏe b˘t pﬁijato k plnûní povinné ‰kolní docházky jiÏ v tomto ‰kolním roce, je-li pﬁimûﬁenû tûlesnû i du‰evnû vyspûlé a poÏádá-li o to jeho zákonn˘
zástupce. Podmínkou pﬁijetí dítûte narozeného v období od
záﬁí do konce prosince k plnûní povinné ‰kolní docházky
podle vûty druhé je také doporuãující vyjádﬁení ‰kolského
poradenského zaﬁízení, podmínkou pﬁijetí dítûte narozeného
od ledna do konce ãervna doporuãující vyjádﬁení ‰kolského
poradenského zaﬁízení a odborného lékaﬁe, která k Ïádosti
pﬁiloÏí zákonn˘ zástupce.

Jílovská

Mgr. Josef Smetana
241 493 975

19. 1.–20. 1. 10
14–18 h

JiÏní IV

Mgr. Bc. Daniel Kaiser
272 763 368

Kﬁesomyslova

Mgr. Hana Holmanová
261 215 728

§ 36 odst. 4
Zákonn˘ zástupce je povinen pﬁihlásit dítû k zápisu
k povinné ‰kolní docházce, a to v dobû od 15. ledna do
15. února kalendáﬁního roku, v nûmÏ má dítû zahájit povinnou ‰kolní docházku.

Kavãí hory
K Sídli‰ti

Mgr. Helena Pondûlíãková
241 090 230

18.1.–19. 1. 10
14–18 h
zápis do pﬁípravné tﬁídy
3. 2. 10
14–18 h
18. 1.- 19.1.10
3. 2. 10
14–18 h
21. 1.–22. 1. 10
14–18 h

MendíkÛ

Mgr. Jitka Poková
261 214 006

21. 1.–22. 1. 10
14–18 h

Na Chodovci

Mgr. Miloslav RáÏ
272 011 881

18. 1.–19. 1. 10
13–18 h
po domluvû do 15. 2. 10

Na Lí‰e

Mgr.Václav Hlinka
241 480 693

Na Planinû

Mgr. Filip Novák
241 444 144

18. 1.–19. 1. 10
15. 2. 10
14–18 h
18. 1.–19. 1. 10
14–18 h

Nedvûdovo námûstí

Mgr. Josef Blecha
241 021 423

27. 1.–28. 1. 10
14–18 h

Ohradní

PaedDr. Marie Zimová
261 109 526
Mgr. Ivan Tuãek
241 403 875

18. 1.–19. 1. 10
14–18 h
18. 1. 10
14–18 h
19. 1. 10
14–17 h
18. 1.–19. 1. 10
14–18 h
19. 1.–20. 1. 10
14– 18 h
11. 2. 10
15–17 h
18. 1.–19. 1. 10
15– 18 h

■

■

§ 36 odst. 5
Îák plní povinnou ‰kolní docházku v základní ‰kole zﬁízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve ‰kolském obvodu, v nûmÏ má Ïák místo trvalého pobytu, pokud zákonn˘ zástupce nezvolí pro Ïáka jinou neÏ spádovou ‰kolu.
■

§ 37 odst. 1
Není-li dítû po dovr‰ení ‰estého roku vûku tûlesnû nebo
du‰evnû pﬁimûﬁenû vyspûlé a poÏádá-li o to písemnû zákonn˘ zástupce dítûte do 31. kvûtna kalendáﬁního roku, v nûmÏ
má dítû zahájit povinnou ‰kolní docházku, odloÏí ﬁeditel
‰koly zaãátek povinné ‰kolní docházky o jeden ‰kolní
rok, pokud je Ïádost doloÏena doporuãujícím posouzením
pﬁíslu‰ného ‰kolského poradenského zaﬁízení, nebo odborného lékaﬁe. Zaãátek povinné ‰kolní docházky lze odloÏit
nejdéle do zahájení ‰kolního roku, v nûmÏ dítû dovr‰í
osm˘ rok vûku.
■

§ 37 odst. 3
Pokud se u Ïáka v prvním roce plnûní povinné ‰kolní docházky projeví nedostateãná tûlesná nebo du‰evní vyspûlost
k plnûní povinné ‰kolní docházky, mÛÏe ﬁeditel ‰koly se
souhlasem zákonného zástupce Ïákovi dodateãnû v prÛbûhu prvního pololetí ‰kolního roku odloÏit zaãátek
plnûní povinné ‰kolní docházky na následující ‰kolní
rok.
■

Které doklady je zapotﬁebí mít s sebou:
– obãansk˘ prÛkaz zákonného zástupce,
– rodn˘ list dítûte.
Pokud ﬁeditel ‰koly rozhodne o odkladu povinné ‰kolní
docházky, doporuãí zároveÀ zákonnému zástupci dítûte
vzdûlávání dítûte v pﬁípravné tﬁídû základní ‰koly nebo
v posledním roãníku mateﬁské ‰koly, pokud lze pﬁedpokládat, Ïe toto vzdûlávání vyrovná v˘voj dítûte.

www.praha4.cz

Plamínkové

Poláãkova
SdruÏení

Ing. Bc. Daniela Valentová
241 442 259
RNDr. Jana Kopecká
241 403 504
241 408 174

·kolní

PaedDr. Michal Pavlo
244 460 290

Táborská

Mgr. Franti‰ek Prokop
241 029 320

Pﬁed‰kolní Kunratice

Ing. Bc. Vít Beran
261 097 212

Den
otevﬁen˘ch
dveﬁí

4. 11 .09
18. 11. 09
2. 12. 09
16. 12. 09
13. 1. 10
14. 1. 10
9–11 h
14–18 h
18. 5. 10
15–18 h
kdykoli
po domluvû

E-mailová adresa

Webové stránky

skola@zsbitovska.cz

www.zsbitovska.cz

zsfilosofska@seznam.cz

www.zsfilosofska.cz

skola@horackova.cz

www.horackova.cz

skola@zsukrcskeholesa.cz
skola@zsjanosikova.cz
www.zsukrcskeholesa.cz
skola@zs-jeremenkova.cz www.zs-jeremenkova.cz

skola@zsjilovska.cz

www.zsjilovska.cz

dkaiser@zsjizni.cz

www.zsjizni.cz

zs.kresomysl@volny.cz.

www.zskresomyslova.cz

26. 11. 09
8–12 h
6. 1. 10
8–15 h
8. 12. 09
7. 1. 10
14–17 h
17. 12. 09
15 - 17 h
14. 1. 10
8–17 h
11. 1. 10
8–12 h

skola@ksidlisti.cz

www.ksidlisti.cz

skola@zsmendiku.cz

www.zsmendiku.cz

skola@zsnachodovci.cz

www.zsnachodovci.cz

skola@zsnalise.cz

www.zsnalise.cz

individuálnû
domluvit
241 445 041
linka 26
8. 12. 09
19. 1. 10
8–16 h
kdykoli
po dohodû
7. 1. 10
9–14.30 h

skola@planina.cz

www.planina.cz

skola@zsnedvedovo.cz

www.zsnedvedovo.cz

skola@zs-ohradni.cz

www.zs-ohradni.cz

reditel@zsplaminkove.cz

www.zsplaminkove.cz

12. 1. 10

zspol@volny.cz

www.zspolackova.cz

9. 12. 09
10–12 h

skola@zssdruzeni.cz

www.zssdruzeni.cz

12.1.10

11. 1.–12. 1. 10 zsskolni@zsskolni.cz
7.55–10.45 h
16 - 18 h
19. 1.–20. 1. 09
16. 11. 09
skola@zstaborska.cz
13–19 h
3. 12. 09
12. 1. 10
9–14 h
kdykoli
po dohodû
Mûstská ãást Praha-Kunratice
19. 1.–20. 1. 10
3. 12. 09
skola@zskunratice.cz
14–18 h
19. 1.–20. 1. 10

www.zsskolni.cz
www.zstaborska.cz

www.zskunratice.cz
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JESLE

Otevřené brány dětem
Akce pro malé děti, na které se navíc jejich rodiče dozvěděli spoustu zajímavých informací, proběhla koncem září v Jeslích Kotorská.

Souboj s klaunem...

Ka‰párek vyzpovídal malé náv‰tûvníky.
en otevﬁen˘ch dveﬁí pod názvem
„Otevﬁené brány dûtem“ umoÏnil náv‰tûvníkÛm prohlédnout si, jak˘m zpÛsobem je
o dûti peãováno a co v‰echno zaﬁízení nabízí.
Kromû toho byla na místû prezentována
rodinná a mateﬁská centra Rybiãka, 4 medvûdi
a Lentilka. Pro dûti byl pﬁipraven bohat˘ program – divadlo, tvarování balónkÛ ãi malování
na obliãej. Jako obãerstvení se podávala tradiãní krupicová ka‰e. Tentokrát se jí navaﬁilo
tﬁináct litrÛ a pochutnávali si na ní nejen dûti,
ale i mnozí rodiãe.
„Mûstská ãást Praha 4 prokázala prozíravost
a v minul˘ch letech jesle neru‰ila. V souãasné
dobû, kdy kaÏd˘m rokem stoupá poptávka

D

po pﬁed‰kolní péãi, má nejvy‰‰í poãet jeslí
v republice s kapacitou 100 míst a plnû tak
uspokojuje poptávku rodiãÛ z na‰í mûstské
ãásti. My se navíc neustále snaÏíme, abychom
v nich poskytovali nejlep‰í moÏnou péãi,“
ﬁíká ﬁeditel Zdravotnického zaﬁízení Mâ Praha
4 Jan Schneider (ODS).
Ne v‰ude je v‰ak situace bezproblémová.
„Souãasná legislativa jesle diskriminuje a pro
obce je jejich udrÏení velmi nákladné. Dostupná alternativa pro rodiãe, kteﬁí se ãasto
musejí vracet do práce i pﬁed tﬁetími narozeninami dítûte, v‰ak neexistuje. Jesle na Praze 4
pﬁijímají v rámci moÏností i dûti z jin˘ch obcí,
problémy zpÛsobené ‰patn˘m systémem v‰ak

Zatímco ﬁeditel Jan Schneider odolal, zástupkynû starosty Ivana
StaÀková nechala „zkrá‰lovaãky“ obliãejÛ popustit uzdu své fantazie.

12 | TUČŇÁK

jedna mûstská ãást vyﬁe‰it nemÛÏe,“ dodává
Jan Schneider, kter˘ se otázkou jeslí a pﬁed‰kolní péãe zab˘vá i ve vládním v˘boru pro
sladûní rodinného, soukromého a pracovního
Ïivota. „Je v‰ak potﬁeba nepolevovat ve snaze
o zmûnu. V poslední dobû se alespoÀ podaﬁilo
to, Ïe se nûkterá ministerstva musí jeslemi
zab˘vat, poprvé po mnoha letech. Také média
informují ãím dál více na základû faktÛ, ne
podle pﬁedsudkÛ, jak tomu bylo dﬁíve. To jsou
jednoznaãné kroky kupﬁedu.“
Mûstská ãást se v práci pro rodiãe s dûtmi
neomezuje jen na jesle. „Dobﬁe víme, Ïe
rodinná politika se nedá omezit pouze na provozování ‰kolek a jeslí, i kdyÏ právû jejich
nedostatek je v této dobû problémem nejpalãivûj‰ím. Prostﬁednictvím sv˘ch organizací provozuje ãi spolupracuje s mateﬁsk˘mi a rodinn˘mi centry na území Prahy 4,“ doplÀuje Jan
Schneider. Pro více informací o jeslích nav‰tivte webové stránky www.zzpraha4.cz.
(md, sj)
Foto: Zdenûk KﬁíÏ

Dûti se skvûle bavily.
www.praha4.cz
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DĚTI/INZERCE

Představujeme mateřská centra

bãanské sdruÏení Elaaga, o. s., na‰lo partnera
v Mâ Praha 4 a ve Zdravotnickém zaﬁízení
Prahy 4. Od února 2009 tak v Praze 4-Podolí
(v Z· Nedvûdovo nám.) úspû‰nû funguje Rodinné
centrum 4 medvûdi (www.4medvedi.cz), tel.:
774 144 485.
Centrum mûlo od zaãátku 3 hlavní pilíﬁe: dûtskou hernu, krouÏky pro dûti a semináﬁe pro rodiãe.
Pro dûti máme inteligentní a zdravotnû nezávadné
hraãky, pﬁeváÏnû od ãesk˘ch v˘robcÛ. ·kodlivé

O

materiály jako PVC mají vstup zakázán. Plánujeme
prodej bio potravin a bio nápojÛ, produktÛ Fair
Trade, v˘robkÛ chránûn˘ch dílen.
A proã vlastnû to medvûdí jméno? 4 pﬁece kvÛli
Praze, v níÏ sídlíme a na kterou nedáme dopustit.
A Ïe ne pejskové, koÈátka nebo sluníãka? Îádná
vûda v tom není, kdyÏ se ãlovûk podívá na
adresu…
Od záﬁí 2009 nabízíme tﬁi nové místnosti,
opût s originálním a moderním interiérem. Pﬁibyl

aby klub Lentilka, kter˘ vznikl díky finanãní
podpoﬁe Mâ Praha 4, byl otevﬁen v prosinci
minulého roku a nabízí své sluÏby maminkám
s dûtmi nejen v pﬁípadû ‰patného poãasí. Naleznete
ho v Kulturním centru Novodvorská a je otevﬁen
dennû kromû víkendu od 9–12 a 14–17 hod. Prostor
je pﬁizpÛsoben pﬁedev‰ím pﬁed‰kolním dûtem
– útulná herna je plná kvalitních hraãek, tûlocviãna
s kobercem zase otevírá prostor pohybov˘m aktivitám. Dûti si s maminkami mohou zacviãit, pohrát
nebo si uÏít ãas s ostatními mal˘mi kamarády.
V Lentilce nabízíme jednak pravideln˘ mûsíãní program (v pondûlí hudební ‰koliãka Yamaha, ve stﬁedu a v pátek cviãení na míãích) a pak také aktuální
programy mûsíce – pﬁedná‰ky a workshopy, pﬁi
nichÏ vám dûÈátko za poplatek rádi pohlídáme a maminkám dopﬁejeme trochu aktivního odpoãinku.
3. listopadu pﬁedstaví psycholoÏka Ing. Mgr.
Kamila Pazderníková posluchaãÛm pﬁedná‰ku na

téma „Jak programujeme své dûti pro Ïivot?“.
Maminky se mohou dozvûdût, zda jsou jejich v˘chovné strategie úãinné a jak dûti vychovávat jin˘mi metodami neÏ jen zákazy a pﬁíkazy.
5. listopadu nabízíme tvoﬁiv˘m maminkám dílnu s v˘robou ruãního papíru, kterou vede akademická malíﬁka Vendula Bﬁezinová.
24. listopadu zavítá do Lentilky MUDr. Katarína
Mezihoráková z ORL centra v Praze 4 s pﬁedná‰kou
na téma „Problematika ORL u dûtí“. Kromû cenn˘ch rad rodiãÛm odpoví na ãasté dotazy t˘kající
se chorob, které na podzim malé pacienty trápí.
29. listopadu vám akademická malíﬁka Vendula
Bﬁezinová pﬁedvede vázání adventních vûncÛ

odinn˘ klub Rybiãka vznikl v roce 2003 jako
svépomocné zaﬁízení pro vyuÏití volného ãasu
pro rodiãe peãující o nejmen‰í a pﬁed‰kolní dûti.
Najdete nás na Spoﬁilovû, v budovû Z· Na
Chodovci, ãp. 54. Rybiãka je otevﬁen˘m místem
pro maminky na mateﬁské dovolené (ale i pro tatínky, babiãky, dûdeãky…) a jejich dûti, které umoÏÀuje vyjít ze sociální izolace, do které se rodiãe pﬁechodem ze zamûstnání k celodenní péãi o dítû dostávají, ale i místem, kde mohou maminky navázat
nové pﬁátelské vztahy a kvalitnû strávit voln˘ ãas
a odpoãinek.
Rodiãe mohou kromû volné herny (v úter˘ a ve
stﬁedu od 10.00 do 12.15, ve ãtvrtek a pátek od 9.30
do 12.15) zvolit pro své ratolesti i aktivity z pestrého programu, kter˘ nabízí napﬁ. cviãení pro nechodící/chodící miminka, angliãtinu pro nejmen‰í (2–3

roky), hrátky s bubnem, hudební kurz Yamaha,
hrátky s kytarou, taneãky a zpívání, v˘tvarnou dílnu ·ikulka. Maminky zajisté potû‰í nabídka cviãení
– Pilates nebo Tai-chi. Pátky jsou obvykle vûnovány rodiãÛm – poﬁádáme pﬁedná‰ky, semináﬁe
a workshopy na témata partnerství a rodiãovství,
v˘chova dûtí, ekologie, látkové pleny, první pomoc
atd. Nechybí ani v˘tvarné tvoﬁení (napﬁ. ubrousková technika, v˘roba vánoãních svícnÛ, vûncÛ atd.)
Prostor rodinného klubu byl v létû renovován za
podpory Mâ Praha 4 a je vybaven stolky, jídelními
Ïidliãkami, moderním nábytkem, post˘lkou a pﬁebalovacími podloÏkami pro nejmen‰í náv‰tûvníky.
K dispozici je samozﬁejmû také velké mnoÏství hraãek v‰ech moÏn˘ch druhÛ, knihy a stolní hry. Pro
v‰echny náv‰tûvníky je v pﬁípadû zájmu pﬁipraveno
i drobné obãerstvení. V kuchyÀce je moÏné ohﬁát
si obûd v mikrovlnné troubû, ve‰keré potﬁebné
nádobí je rovnûÏ k dispozici.
Kontakty:
www.mcrybicka.com, mcrybicka@centrum.cz
nebo telefonicky: Lenka Hrkºová, koordinátorka,
tel.: 602 338 809, Simona Horãiãková, v˘konn˘
t˘m, tel.: 605 771 970. Podpoﬁit nás mÛÏete i finanãnû na ãíslo úãtu: 199172458/0300.
(ryb)

B

R

www.praha4.cz

Montessori program (‰koliãka a pracovna pro rodiãe s dûtmi) a nûkolik nov˘ch krouÏkÛ.
A kromû toho… Ema má mísu, máma má Elu
a my máme MAMA OFFICE! Îe to neznáte? Je tu
pro vás pﬁíjemná místnost, kde mÛÏete relaxovat
u kávy, kníÏky nebo ãasopisu, ale zrovna tak pracovat ãi si vyﬁizovat e-maily. Zkrátka cokoli chcete, a to bez pocitu, Ïe byste ‰idili své dítû. To mÛÏe
b˘t mezitím na nûkterém z na‰ich krouÏkÛ, nebo
s profesionálními „tetami“ v hernû.
(med)
a pomÛÏe tak spolu s vámi vnést do domovÛ pﬁedvánoãní atmosféru. Zaãátek vÏdy v 10 hodin. Na tyto programy se hlaste pﬁedem na tel.: 725 109 441.
Tû‰íme se, Ïe vás v na‰em baby klubu pﬁivítáme
a Ïe se u nás bude líbit hlavnû tûm nejmen‰ím
náv‰tûvníkÛm. Dal‰í informace na:
● www.4volnocasova.cz,
● e-mail: lentilka@volnocasova.cz
(len)
INZERCE

SC-81585/6
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UDÁLOSTI

P o m n í k m i s t r a J. H u s a o p r a v e n
Myšlenka na postavení pomníku se objevila v roce 1902
a během pouhých tří let se družstvu pro jeho postavení
podařilo nejen sehnat dostatek peněz, ale i zajistit
zdarma pozemek a souhlas tehdy samostatné obce Braník.
Proto mohlo být dílo sochaře Jindřicha Říhy již roku 1905
odhaleno.

Slavnostního aktu se zúãastnili starosta Mâ Praha 4 Pavel Horálek, ãlenka
Zastupitelstva hl. m. Prahy Lenka Alinãová a zástupce starosty Petr Staník
(v‰ichni ODS, zleva).
Foto: Zdenûk KﬁíÏ
o více neÏ sto letech potﬁeboval cel˘ pomník radikální opravu – byl
obrostl˘ li‰ejníky, po‰kozen˘ vandaly, chybûly nûkteré jeho ãásti...
„Podûkování patﬁí vedení Prahy 4, které podpoﬁilo my‰lenku na obnovu pomníku, a také Hlavnímu mûstu Praze za poskytnutí dotace 140 000 Kã, coÏ
byla ãástka potﬁebná k celé akci. Rád bych také podûkoval v‰em, kteﬁí se podíleli na zaji‰tûní i vlastním provedení rekonstrukce,“ uvedl Tomá‰ Jelínek
(ODS), ãlen Zastupitelstva Mâ Praha 4 a hlavní organizátor obnovy pﬁi
veﬁejném pﬁedávání pomníku 23. záﬁí.
(red)

P

I dûti z branické Z· ·kolní obdrÏely pamûtní listy pﬁipomínající tuto událost.

Živý plot okolo pomníku bude nižší

Kam zmizela busta Mikoláše Alše?

Celý parčík okolo sochy mistra J. Husa je obehnán živým plotem, který
může díky své výšce případným vandalům dodávat pocit bezpečí
a umožnit další ničení pomníku. Na základě podnětu občanů bude proto živý plot zkrácen a prostranství tak bude mnohem přehlednější.
Z pěstebních důvodů je však nutné jednotlivé keře nejdříve seříznout
až u země, aby mohl být následně vypěstován kvalitní, asi 1 metr
vysoký živý plot.

Sokl pomníku v Alšových sadech je již delší dobu bez busty umělce.
Neznámý vandal sice umělecké dílo strhnul z pomníku, ale nestačil jej
zničit, ani ukrást. Busta je ukryta v depozitáři a Praha 4 chce opět pomník uvést do původního stavu. K tomu je však nutné vyřešit majetkoprávní záležitosti – a to je složitější, než se původně předpokládalo.
Přesto se zdá být jisté, že během několika (snad málo) měsíců bude
v krásném parčíku uprostřed Lhotky vše tak, jak má být. TOMÁŠ JELÍNEK

Přesně v polovině října bylo slavnostně otevřeno dětské dopravní hřiště
při MŠ Fillova, jehož výstavbu zainvestovala částkou 84 200 korun
městská část Praha 4.
ního vzdûlávacího programu. Díky dopravnímu hﬁi‰ti ji budeme moci s dûtmi procviãovat
i v praxi,“ uvedla ﬁeditelka M· Fillova Dana
Bene‰ová. Zástupce starosty Martin Hudec
(ODS) k tomu dodal: „Bûhem leto‰ní zimy se
pokusíme vytipovat dal‰í mateﬁské ‰koly,
u kter˘ch by bylo moÏné vybudovat men‰í
dopravní hﬁi‰tû. Na‰ím
zámûrem je, aby se
dûti jiÏ v útlém vûku
seznámily s dopravní
v˘chovou a mohly se
tak bezpeãnû pohybovat po na‰ich komunikacích. Vûﬁím, Ïe k tomu pﬁispûjí i náv‰tûvy
policistÛ na na‰ich dopravních hﬁi‰tích.“
Mâ Praha 4 v tomto
Zástupce starosty Martin Hudec a ﬁeditelka M· Fillova Dana Bene‰ová
smûru úzce spolupraslavnostnû otevírají nové dopravní hﬁi‰tû.

ûti si na hﬁi‰ti vyzkou‰í praktické situace,
které je mohou potkat v kaÏdodenním
provozu. Pomáhají jim k tomu nakreslená vodorovná znaãení a vybrané základní znaãky.
„Orientace a správná reakce dûtí na ulici a na
pﬁechodu je zakotvena v tématech na‰eho ‰kol-

D
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Mal˘ kvíz – znáte v˘znam první dopravní
znaãky?

(Zastávka pro bus ãi tram, respektive její
zaãátek).

Nové dopravní hřiště

cuje s Útvarem prevence Mûstské policie
hl. m. Prahy, kter˘ se podílel na spoluotevﬁení
dopravního hﬁi‰tû v M· Fillova a provozuje
i Dûtské dopravní hﬁi‰tû pro veﬁejnost u Z·
Jáno‰íkova 1300. „To ukonãilo leto‰ní venkovní provoz 31. ﬁíjna, ale rodiãe s dûtmi mohou
kaÏdé úter˘ a ãtvrtek od 14 do 18 hodin vyuÏít
uãebnu s interaktivní tabulí,“ dodal Martin
Hudec. Zájemci o zábavn˘ v˘ukov˘ dopravní
program pro malé (pﬁed)‰koláky „·koda hrou“
získají více informací na tel. 244 401 482 ãi
na e-mailu: ddh.janosikova@gmail.com.
(md)
FOTO: ZDENùK K¤ÍÎ
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SERVIS

Pro důstojný život našich seniorů
I v letošním roce přinášíme našim seniorům a jejich rodinným příslušníkům přehledné informace
o službách Ústavu sociálních služeb v Praze 4. Pevně věřím, že v případě zájmu budou všichni zájemci
spokojeni nejen s nabídkou, kterou se každý rok snažíme rozšiřovat, ale i s kvalitou poskytované péče.
IVANA STAŇKOVÁ, ZÁSTUPKYNĚ STAROSTY PRO SOCIÁLNÍ OBLAST
stav sociálních sluÏeb v Praze 4 (ÚSS 4)
se sídlem Podolská 31/208, Praha 4 je od
1. prosince 2000 pﬁíspûvkovou organizací, zﬁízenou Zastupitelstvem mûstské ãásti Praha 4.
ÚSS 4 zaji‰Èuje se sv˘mi 120 zamûstnanci ve
smyslu z. ã. 108/2006 Sb. poskytování sociálních sluÏeb pro seniory a zdravotnû postiÏené
obyvatele mûstské ãásti Praha 4. Poskytuje základní sociální poradenství, peãovatelskou
sluÏbu, odlehãovací sluÏby, sluÏby denního
stacionáﬁe a domova pro seniory.
Peãovatelská sluÏba je zaji‰Èována jednak
tzv. terénním zpÛsobem, tj. pﬁímo v domácnostech jednotliv˘ch klientÛ vãetnû pûti domÛ
s peãovatelskou sluÏbou (DPS) mûstské ãásti
Praha 4, které se nacházejí v Podolské ulici
31/208, Viktorínovû 3/1151, v Branické ulici
43/55 a Branické 46/65, v ulici M. Cibulkové
4/626, jednak tzv. ambulantním zpÛsobem, tj.
v prádelnách, jídelnách pro seniory ãi stﬁediscích osobní hygieny, kam uÏivatelé sluÏeb docházejí, pﬁípadnû mohou b˘t dovezeni vozidly
ÚSS 4.

Ú

Řidiči ÚSS Praha 4
mají k dispozici
moderní vozový park

Vozidla ÚSS Praha 4.
Souãástí peãovatelské sluÏby je rozvoz obûdÛ do domácností jednotliv˘ch uÏivatelÛ, coÏ
realizují posádky vozidel ÚSS 4. Na území
mûstské ãásti je 9 rozvozov˘ch tras obûdÛ provozovan˘ch v pracovní dny, o sobotách jsou
v provozu 2 rozvozové trasy, v nezbytnû nutn˘ch pﬁípadech je zaji‰Èován dovoz obûdÛ téÏ
o nedûlích a svátcích. ZájemcÛm mÛÏeme
nabídnout i dovoz speciální dietní stravy.
ÚSS 4 téÏ provozuje Domov pro seniory
O‰etﬁovatelské zaﬁízení Jílovská 432/11 na sídli‰ti Novodvorská a zde téÏ poskytuje pobytové odlehãovací sluÏby. Celková kapacita je 43
lÛÏek v jednolÛÏkov˘ch, dvoulÛÏkov˘ch i vícelÛÏkov˘ch pokojích. Dal‰í z poskytovan˘ch
sluÏeb jsou sociálnû aktivizaãní sluÏby pro seniory a osoby se zdravotním postiÏením, v jejichÏ rámci organizuje ÚSS 4 spoleãenská
setkání, rekreaãní pobyty, poznávací zájezdy,
ale i zaji‰Èuje provoz 12 klubÛ seniorÛ. Na
základû soudního rozhodnutí vykonává ÚSS 4
rovnûÏ ãinnost veﬁejného opatrovníka, tj. peãuwww.praha4.cz

Sídlo ÚSS Praha 4, Podolská 31.
je o osoby zbavené zpÛsobilosti k právním
úkonÛm ãi omezené v této zpÛsobilosti tím, Ïe
je zastupuje v jednání s rÛzn˘mi úﬁady a institucemi, spravuje jejich finanãní prostﬁedky
a majetek, pomáhá v pracovním ãi spoleãenském uplatnûní, ﬁe‰í jejich rodinné vztahy.

Kde nás najdete?
Adresa: Podolská 208/31, Praha 4
Ústﬁedna (poskytuje základní informace o sluÏbách a spojuje v‰echna pracovi‰tû v objektu
Podolská 31/208) tel.: 241 434 160.
Sekretariát ﬁeditele:
tel.: 241 431 380, fax: 241 433 587,
e-mail: uss4@iol.cz, info@uss4.cz.
Vyﬁizuje téÏ ve‰keré personální záleÏitosti,
vnitﬁní kontrolní ãinnost a právní sluÏby
ústavu.
Ekonomick˘ úsek:
tel.: 241 434 158, e-mail: eu@uss4.cz.
Provoznû-technick˘ úsek:
tel.: 241 433 109, e-mail: ptu@uss4.cz.
Vyﬁizuje téÏ ve‰keré záleÏitosti spojené s autodopravou.
Úsek peãovatelsk˘ch a o‰etﬁovatelsk˘ch sluÏeb,
vedoucí úseku:
tel.: 241 433 599, e-mail: pos@uss4.cz.
Také informace o podávání Ïádostí o pronájem
bytÛ v DPS.
Okrsek peãovatelské sluÏby ã. 1
Viktorínova 1/1122, Praha 4, vedoucí okrsku
tel.: 261 223 574, e-mail: ps1@uss4.cz.
Zaji‰Èuje peãovatelskou sluÏbu v DPS
Viktorínova 3 a v územní ãásti Nusle (ãást),
oblast ohraniãená ulicemi 5. kvûtna,
Viktorínova, Soudní, Nad Nuslemi, Na
Kvûtnici, Na Jezerce, Jaurisova, Ve Vilách,

U Michelského ml˘na, Pod Stárkou, Nad
Vinn˘m potokem, Barto‰kova, Ctiradova,
Bûlehradská, Kﬁesomyslova.
Okrsek peãovatelské sluÏby ã. 2
Podolská 31/208, Praha 4, vedoucí okrsku
tel.: 241 430 273, e-mail: ps2@uss4.cz.
Zaji‰Èuje peãovatelskou sluÏbu v DPS
Podolská 31 a v územních ãástech Podolí, Krã
(ãást), oblast ohraniãená ulicemi Podolské
nábﬁeÏí, Jasná II, Vlnitá, Branická, V Podzámãí, Budûjovická, Bítovská, Olbrachtova,
V Rovinách, Kaplická, Milevská, Pod Dûkankou, Na Dolinách, Ve Svahu, U Podolského
sanatoria.
Okrsek peãovatelské sluÏby ã. 3
Na Chodovci 54, Praha 4, vedoucí okrsku
tel.: 261 223 576, e-mail: ps3@uss4.cz.
Zaji‰Èuje peã. sluÏbu v územní ãásti Nusle
(ãást), oblast ohraniãená ulicemi DruÏstevní
ochoz, U DruÏstva Repo, U Jezerky,
K Ochozu, Nad Studánkou, Spolupráce,
U DruÏstev, SdruÏení a v územních ãástech
Michle (ãást), Zábûhlice, oblast ohraniãená ulicemi 5. kvûtna (od nájezdu v ul. Na StrÏi),
Jihlavská, Sedlãanská, Pelhﬁimovská, Poãátecká, TﬁeboÀská, Krumlovská, Jihov˘chodní
VIII, Senohrabská, Choceradská, Ke Spoﬁilovu, Na Chodovci, HuÈská, Zárybniãná,
Podle Náhonu, Chodovská, U Plynárny,
Ohradní, Na Kﬁivinû.
Okrsek peãovatelské sluÏby ã. 4
Branická 46/65, Praha 4, vedoucí okrsku
tel.: 244 462 523, e-mail: ps4@uss4.cz.
Zaji‰Èuje peãovatelskou sluÏbu v DPS
Branická 46/65 a Branická 43/55 a v územní
ãásti Braník (ãást), oblast ohraniãená ulicemi
Modﬁanská, Na Mlejnku, Nad Mal˘m m˘tem,
Za Ml˘nem, Pod Svahem, Mezivr‰í, Nad
·álkovnou, Vysoká cesta.
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Okrsek peãovatelské sluÏby ã. 5
Marie Cibulkové 4/626, Praha 4, vedoucí
okrsku tel.: 261 224 713, e-mail: ps5@uss4.cz.
Zaji‰Èuje peãovatelskou sluÏbu v DPS Marie
Cibulkové 4 a v územních ãástech Nusle (ãást),
Krã (ãást), Michle (ãást), oblast ohraniãená
ulicemi (mimo ulici Viktorínova), âiklova
(ãást od pﬁemostûní), Na Buãance, Na Topolce,
Marie Cibulkové, Na Klihovce, U Dûkanky,
Pujmanové, Horáãkova, Stallichova, Pacovská,
Je‰etická, Pﬁímûtická, Hanusova, Doudlebská,
Hvûzdova, Na Veselí, V Zálomu, SváÏná, nám.
HrdinÛ, tﬁ. 5. kvûtna (od sjezdu do ul. Na StrÏi
k Nuselskému mostu) a územní ãásti Podolí,
ulice Sinkulova.
Okrsek peãovatelské sluÏby ã. 7
Jílovská 432/11, Praha 4, vedoucí okrsku
tel.: 241 494 924, e-mail: ps7@uss4.cz.
Zaji‰Èuje peãovatelskou sluÏbu v územních
ãástech Braník (ãást), Hodkoviãky, Lhotka
(ãást), Krã (ãást), oblast ohraniãená ulicemi Modﬁanská (od sjezdu z JiÏní spojky),
V Mokﬁinách, V Luãinách, Na Dlouhé mezi,
Mariánská, Zálesí, Novodvorská, Pabûnická,
VídeÀská, U Krãského nádraÏí, Sulická, Nad
lesním divadlem, Vrbova.

Jídelny pro seniory v Praze 4
Jídelna – ul. Svatoslavova 27
● dopravní spojení: autobus ã. 193 – zastávka
Nuselská radnice,
● dopravní spojení: tramvaj ã. 18 – zastávka
Nuselská radnice, tramvaj ã. 11 – zastávka
V Horkách.
Kontakt pro zájemce o sluÏbu: vedoucí okrsku
ã. 1, tel.: 261 223 574.
Jídelna v DPS Marie Cibulkové 626/4
● dopravní spojení: metro C – stanice
Vy‰ehrad nebo PraÏského povstání,
● dopravní spojení: tramvaj ã. 18 a autobus ã.
193 – zastávka PraÏského povstání, nebo autobus ã. 148 – zastávka Klikovka.
Kontakt pro zájemce o sluÏbu: vedoucí okrsku
ã. 5, tel.: 261 224 713.
Jídelna v DPS Branická 55/43
● dopravní spojení: autobus ã. 196, 197, 198
– zastávka U Staré po‰ty,
● dopravní spojení: tramvaj ã. 3, 16, 17, 21
– zastávka Pﬁístavi‰tû.
Kontakt pro zájemce o sluÏbu: vedoucí okrsku
ã. 4, tel.: 244 462 523.
Jídelna v DPS Podolská 208/31
● dopravní spojení: tramvaj ã. 3, 16, 17, 21
– zastávka Podolská vodárna,
● dopravní spojení: autobus ã. 148 – koneãná
stanice Podolská vodárna.
Kontakt pro zájemce o sluÏbu: vedoucí okrsku
ã. 2, tel.: 241 430 273 nebo 241 434 160, linka
258.

198, 199 – zastávka sídli‰tû Novodvorská.
Kontakt pro zájemce o sluÏbu: vedoucí okrsku
ã. 7, tel.: 241 494 924.
Zájemci o peãovatelskou sluÏbu nás mohou
kontaktovat na v˘‰e uveden˘ch telefonních
ãíslech, e-mailu ãi pﬁi osobní náv‰tûvû koordinátorÛ peãovatelské sluÏby – vedoucích okrskÛ
podle místa bydli‰tû, vedoucí úseku peãovatelsk˘ch a o‰etﬁovatelsk˘ch sluÏeb, pﬁípadnû na
telefonním ãísle ústﬁedny, kde je stál˘ provoz
a Ïádost o kontakt zájemce o sluÏbu bude
pﬁedána odpovûdnému zamûstnanci. V‰echna
pracovi‰tû okrskÛ peãovatelské sluÏby jsou
vybavena záznamníkem pﬁijíman˘ch hovorÛ,
kde mohou uÏivatelé i zájemci o sluÏbu zanechat své vzkazy a dotazy. Pokud dojde mezi
zájemcem o sluÏbu a zástupcem ÚSS 4 k dohodû o podmínkách peãovatelské sluÏby, bude
mezi obûma stranami uzavﬁena písemná
smlouva o poskytované sluÏbû. Teprve po jejím
podpisu budoucím uÏivatelem sluÏby a ﬁeditelem ÚSS 4 jako zástupcem poskytovatele sluÏby mÛÏe b˘t sjednaná sluÏba zahájena. Pﬁed
podpisem smlouvy je zájemce seznamován
s vnitﬁními pravidly sociální sluÏby a sazebníkem úhrad sluÏby, kter˘ je rovnûÏ k dispozici
na WEB stránkách mûstské ãásti Praha 4
www.praha4.cz-mûstské organizace nebo na
WEB stránkách Ústavu sociálních sluÏeb
v Praze 4 www.uss4.cz.
Ve‰keré úkony peãovatelské sluÏby jsou
bezplatnû poskytovány na základû zákona
úãastníkÛm odboje a osobám, úãastn˘m rehabilitace podle zákona ã. 119/1990 Sb. nebo zaﬁazen˘ch v táborech nucen˘ch prací a rehabilitovan˘ch, vãetnû jejich pozÛstal˘ch manÏelek
a manÏelÛ star‰ích 70 let.
V rámci peãovatelské sluÏby lze zájemcÛm
nabídnout poskytování napﬁíklad tûchto úkonÛ
základní ãinnosti:
■ pomoc a podpora pﬁi podávání jídla a pití,
■ pomoc pﬁi svlékání a oblékání,
■ pomoc pﬁi úkonech osobní hygieny,
■ dovoz nebo doná‰ka jídla,
■ bûÏné nákupy a pochÛzky,
■ praní a Ïehlení loÏního ãi osobního prádla,
■ zaji‰tûní doprovodu k lékaﬁi,
na jednání s úﬁady apod.
MÛÏeme nabídnout téÏ úkony tzv. fakultativní ãinnosti, napﬁíklad dopravu seniorÛ automobilem ãi dohled nad dospûl˘m obãanem.

Domy s pečovatelskou službou
městské části Praha 4:
➤ Praha 4-Podolí, Podolská 208/31,

➤

➤
➤

Jídelna v objektu Domova pro seniory
O‰etﬁovatelské zaﬁízení Jílovská 432/11
● dopravní spojení: autobus ã. 106, 196, 197,
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➤

40 bytÛ, z toho 28 o velikosti garsoniéry
a 12 bytÛ 1+1
Praha 4-Braník, Branická 46/65,
165 bytÛ, z toho 132 o velikosti garsoniéry
a 33 bytÛ 1+1
Praha 4-Braník, Branická 43/55,
14 bytÛ, z toho 10 garsoniér a 4 byty 1+1
Praha 4-Nusle, Marie Cibulkové 626/4,
20 bytÛ o velikosti 1+1
Praha 4-Nusle, Viktorínova 1151/3,
34 bytÛ, z toho 30 garsoniér a 4 byty 1+1

DÛm s peãovatelskou sluÏbou (DPS) Branická
65/46, Praha 4-Braník.
Rada mûstské ãásti Praha 4 stanovila usnesením ã. 8R-243/2007 ze dne 2. 5. 2007 závazn˘
postup pﬁi pronajímání bytÛ v DPS. Podle nûj
uchazeãi o nájem bytu v DPS podávají Ïádost
Mâ Praha 4 na pﬁedepsaném formuláﬁi prostﬁednictvím ÚSS 4. Po provedeném sociálním
‰etﬁení pak ÚSS 4 pﬁedkládá do‰lé Ïádosti
k posouzení Komisi Rady Mâ Praha 4 pro domy s peãovatelskou sluÏbou, která je posoudí
a doporuãí nebo nedoporuãí Radû Mâ Praha 4
uzavﬁení nájemní smlouvy se zájemcem.
Základním pﬁedpokladem pro uzavﬁení nájemní smlouvy je dle uvedeného usnesení Rady
Mâ Praha 4:
– uchazeã má trvalé bydli‰tû na území mûstské
ãásti Praha 4,
– Ïadatel je pﬁíjemcem pﬁíspûvku na péãi (viz
zálkona ã. 108/2006 Sb., ãást druhá) a peãovatelskou sluÏbu mu zaji‰Èuje ÚSS 4.

Domov pro seniory
Ošetřovatelské zařízení
Jílovská 432/11
● dopravní spojení: od metra Kaãerov autobus
ã. 205, 150 na zastávku Lhotka, nebo 106, 170
zastávka sídli‰tû Novodvorská, od metra
Smíchovské nádraÏí autobus 199, 198, 197 zastávka sídli‰tû Novodvorská.
Kontaktní spojení: vedoucí zaﬁízení tel./fax
241 494 202, ústﬁedna 244 471 287, e-mail:
oz@uss4.cz.
Kromû peãovatelské sluÏby poskytované
v domácnostech klientÛ nebo v domech
s peãovatelskou sluÏbou mÛÏe ÚSS 4 nabídnout zájemcÛm pobytové odlehãovací sluÏby
a do 31. 12. 2009 téÏ pobytovou sluÏbu
„domovy pro seniory“ v Domovû pro seniory
OZ Jílovská 432/11, pﬁiãemÏ umístûní je poskytováno pouze na pﬁechodnou dobu, nejedná
se o zaﬁízení urãené k trvalému ani dlouhodobému pobytu. Zaﬁízení má k dispozici 43 lÛÏek
s nepﬁetrÏit˘m provozem, z toho 21 lÛÏek je
urãeno pro odlehãovací sluÏby, od 1. 1. 2010
budou v‰echna lÛÏka v reÏimu pobytové odlehãovací sluÏby. Pokoje jsou pﬁeváÏnû dvoulÛÏkové, dva jednolÛÏkové, dva vícelÛÏkové
a jsou vybavené umyvadlem s teplou a studenou vodou, sociální zaﬁízení a sprchy jsou na
spoleãné chodbû. Do zaﬁízení jsou pﬁijímání za

www.praha4.cz
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úãelem poskytnutí odlehãovacích sluÏeb zejména zájemci Ïijící se sv˘mi rodinami, které
o nû nemohou z rÛzn˘ch dÛvodÛ doãasnû
peãovat (dovolená, pracovní cesta, nemoc, lázeÀská léãba...). Cílem odlehãovací sluÏby je
umoÏnit jinak peãující osobû nezbytn˘ odpoãinek. SluÏby domova pro seniory jsou urãeny
zájemcÛm, kteﬁí mají sníÏenou sobûstaãnost
zejména z dÛvodu vûku, mají potﬁebu pravidelné pomoci jiné fyzické osoby a byl jim pﬁiznán
pﬁíspûvek na péãi podle zákona ã. 108/2006 Sb.
Zaﬁízení je vhodné pro zájemce, kteﬁí potﬁebují rehabilitaci po operacích ãi úrazech, do
zaﬁízení jsou pﬁijímáni uchazeãi alespoÀ ãásteãnû sobûstaãní a orientovaní. Péãi zde zaji‰Èuje kromû kvalifikovan˘ch pracovníkÛ sociální péãe téÏ odbornû kvalifikovan˘ zdravotnick˘ personál. Vzhledem k tomu, Ïe se jedná
o sociální zaﬁízení a není zde trvale pﬁítomen
lékaﬁ, musí b˘t uÏivatelé vybaveni po celou dobu pobytu odpovídajícím mnoÏstvím lékÛ od

Denní stacionáﬁ v Braníku slavnostnû otevﬁeli
zástupkynû starosty Ivana StaÀková a ﬁeditel
Ústavu sociálních sluÏeb v Praze 4 Milo‰
Hájek.
svého o‰etﬁujícího lékaﬁe. UÏivatelé dostávají
4x dennû stravu a diabetici navíc dostávají
druhou veãeﬁi.
Pobytové sluÏby se poskytují na základû
písemné Ïádosti doloÏené potvrzením o zdravotním stavu Ïadatele, vystaveném registrujícím praktick˘m lékaﬁem, dokladem o pﬁíjmu
Ïadatele, event. dokladem o pﬁiznání pﬁíspûvku
na péãi. Pokud dojde k dohodû o poskytnutí
pobytové sluÏby je se zájemcem uzavﬁena
písemná smlouva.
Zájemci o uvedené sluÏby mohou vyuÏít
kontaktní telefonické ãi e-mailové spojení uvedené v˘‰e, vyuÏít osobní náv‰tûvy na uvedené
adrese domova pro seniory, pﬁípadnû mohou
zaslat pﬁímo Ïádost na tiskopisu, kter˘ je
k dispozici na WEB stránkách mûstské ãásti
Praha 4 www.praha4.cz-mûstské organizace
ãi www.uss4.cz na adresu Ústav sociálních
sluÏeb v Praze 4, Podolská 31, 147 00 Praha 4.
www.praha4.cz

Úhrada za pobytové odlehãovací sluÏby i za
poskytované sluÏby domova pro seniory je
stanovena v sazebníku úhrad, kter˘ je téÏ
souãástí WEB stránek.

Denní stacionář DOMOVINKA,
umístěný v DPS Branická 65/46
dopravní spojení: od metra Smíchovské
nádraÏí autobus 196, 197, 198 – zastávka
U Staré po‰ty, od Palackého námûstí tramvaj
ã. 21, 17, 3, 16 – zastávka Pﬁístavi‰tû.
Kontakt pro zájemce o sluÏbu: vedoucí
okrsku peãovatelské sluÏby ã. 4 – tel. ã.:
244 462 523, e-mail: ps4@uss4.cz.

●

V denním stacionáﬁi je poskytována ambulantní sluÏba osobám, které mají sníÏenou
sobûstaãnost napﬁíklad z dÛvodu vûku nebo
zdravotního postiÏení a jejich situace vyÏaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Zaﬁízení je v provozu prozatím v pracovní
dny od 7 do 16 hod. a je zde zaji‰tûna celodenní pomoc napﬁ. s úkony osobní hygieny, poskytována strava, ale i organizovány aktivity na
vyplnûní volného ãasu uÏivatelÛ. V pﬁípadû potﬁeby lze vyuÏít dovoz i odvoz uÏivatele z domova do zaﬁízení a zpût automobilem ÚSS 4 za
úhradu jako fakultativní sluÏbu.
Na jaﬁe leto‰ního roku byl denní stacionáﬁ
pﬁemístûn do nov˘ch, rekonstruovan˘ch prostor, ãímÏ se podstatn˘m zpÛsobem zlep‰il
komfort pro uÏivatele a nav˘‰ila denní
kapacita na 8 míst.
Îadatelé mohou0 o sluÏbu poÏádat pﬁi osobní náv‰tûvû vedoucí okrsku peãovatelské
sluÏby ã. 4 v DPS Branická 65/46, na v˘‰e uvedeném telefonním ãísle nebo e-mailové adrese, pﬁípadnû zaslat Ïádost na tiskopisu, kter˘
je k dispozici na www.praha4.cz/Zﬁizované organizace nebo www.uss4.cz na adresu Ústav
sociálních sluÏeb v Praze 4, Podolská 31, 147
00 Praha 4. Finanãní úhrada za pobyt uÏivatele
v zaﬁízení se stanovuje podle sazebníku úhrad,
kter˘ je téÏ zveﬁejnûn na uveden˘ch WEB
stránkách.

tram ã. 3, 16, 17, 21 nebo bus 148 – stanice
Podolská vodárna).
V rámci doplÀkové ãinnosti nabízí ÚSS 4
pro seniory a osoby se zdravotním znev˘hodnûním dopravu vlastními automobily napﬁ.
k lékaﬁi, k náv‰tûvû rodinn˘ch pﬁíslu‰níkÛ
apod. MoÏnost vyuÏít i pﬁepravu speciálnû
upraven˘m automobilem pro vozíãkáﬁe. Cena
za 1 km jízdy je stanovena na 16 Kã u uÏivatelÛ sluÏeb ÚSS 4 a na 18 Kã u ostatních osob,
u automobilu pro vozíãkáﬁe 22 Kã.
Informace a objednávky u vedoucího provoznû-technického úseku na tel. ã.: 241 433
109 ãi 603 846 460, nebo vedoucího autodopravy na tel. ã.: 241 434 160, linka 260, ãi 605
241 560.
MILO· HÁJEK,
¤EDITEL ÚSS V PRAZE 4

Seznam Klubů seniorů
Klub seniorů
– Podolská 31/208, Praha 4-Podolí
Klub seniorů
– Branická 43/55, Praha 4-Braník
Klub seniorů
– Roztylské nám. 2772, Praha 4-Záběhlice
Klub seniorů
– Bělčická ul., Praha 4-Záběhlice
Klub seniorů
– Svatoslavova 27/227, Praha 4-Nusle
Klub seniorů
– Marie Cibulkové 4/626, Praha 4-Nusle
Klub seniorů
– Na Úlehli 3/1274, Praha 4-Michle
Klub seniorů
– Golčova 24, Kunratice
Klub seniorů
– Jílovská 11/432, Praha 4-Braník
Klub seniorů
– Vikova 4/1223, Praha 4-Krč

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby
se zdravotním postižením
Kontakt pro zájemce o sluÏbu: sociální
pracovnice – vedoucí klubové ãinnosti, tel. ãíslo: 241 430 640 nebo 241 434 160, linka 251,
e-mail: kc@uss4.cz. V rámci této sluÏby jsou
organizovány poznávací zájezdy a spoleãné rekreace, v uveden˘ch klubech seniorÛ jsou pak
poﬁádána pravidelná spoleãná setkání seniorÛ
v níÏe uveden˘ch dnech, která jsou spojena
s kulturními poﬁady, odborn˘mi pﬁedná‰kami,
v Klubu seniorÛ Podolská 31 jsou dále poﬁádána pravidelná stﬁedeãní taneãní odpoledne,
v rámci setkání je téÏ poskytováno dle poÏadavku zájemcÛ základní sociální poradenství.
Podrobné informace o této sluÏbû lze získat
kromû v˘‰e uveden˘ch kontaktních spojení téÏ
pﬁi osobní náv‰tûvû v sídle ÚSS 4, Podolská 31
u vedoucí klubové ãinnosti (dopravní spojení

Ú

stav sociálních služeb
v Praze 4 (ÚSS 4) pořádá
11. prosince zájezd na vánoční
trhy do Norimberka. Cena je
790 Kč pro přihlášené přes
ÚSS 4 a zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, pojištění léčebných výloh a služby
průvodce cestovní kanceláře.
Odjezd je v 6.00 hod., předpokládaný návrat ve 23.00 hod.
V případě zájmu se hlaste
u Radky Novákové, ÚSS 4,
Podolská 31, nebo na tel. číslech: 241 43 0 640, 241 43 41 60.

TUČŇÁK

| 17

**final-TUâ≈ÁK-11 23.10.2009 11:34 Stránka 18

SENIOŘI

Kam se v Praze 4 vydat za obědem?
Stravování seniorů v ZŠ zřizovaných MČ Praha 4 od 1. 9. 2009

Ilustraãní foto:
archiv Mâ Praha 4

a nûkter˘ch základních ‰kolách se mohou
stravovat i na‰i senioﬁi. „·kolní kuchynû
nabízejí vût‰inou dva druhy jídel. Senioﬁi mají na
v˘bûr – buì si sní obûd ve ‰kolní jídelnû, nebo
si jej z nûkter˘ch ‰kol odnesou domÛ v pﬁenosn˘ch nádobách. Cena obûda se pohybuje v rozmezí 52–60 Kã. Zaplacen˘ obûd se skládá
z polévky, hlavního jídla a zdravé nebo sladké
teãky – ovoce, zelenina, mouãník, multivitamínové nápoje. Zatím nabídku základních ‰kol
vyuÏívá dennû 361 na‰ich seniorÛ,“ ﬁíká zástupkynû starosty Ivana StaÀková.
(sag)

N

Pochvalte, nebo
zkritizujte služby
ûstská ãást Praha 4 se snaÏí nejen zajistit
dostupnost sociálních sluÏeb pro své obãany, ale také nás zajímá, jak jsou s poskytovanou
sluÏbou obãané spokojeni. K tomuto úãelu jsme
zﬁídili na webov˘ch stránkách Mâ Prahy 4 prostor pro obãany (odkaz v sekci „Mûstská ãást –
sociální oblast“), aby se vyjádﬁili k poskytovan˘m sociálním sluÏbám. SluÏby jsou zde uvedeny v jednotliv˘ch kategoriích a kaÏd˘ má moÏnost pﬁidat své hodnocení zaﬁízení, které sociální sluÏbu poskytuje a se kter˘m máte vlastní
zku‰enost. Dûkujeme za va‰e informace, které
jsou pro nás cenné.
(roÏ)

M

Název zaﬁízení

Platba
obûda

ZpÛsob
stravování

Doba v˘deje

Kontakt

Základní ‰kola
Bítovská 1246/1
Praha 4-Michle

55,- Kã

1. do pﬁinesen˘ch nádob
2. pﬁímo v jídelnû

11.30–12.00 hod.

261 264 062
pí. Hauptová

Z· JiÏní IV. 1750/10
Praha 4-Spoﬁilov

55,- Kã

1. do pﬁinesen˘ch nádob
2. pﬁímo v jídelnû

11.15–11.45 hod.

272 762 767
pí. Macháãková

Z· a M·
MendíkÛ 1000/1
Praha 4-Nusle

52,- Kã
52,- Kã

do pﬁinesen˘ch nádob
do pﬁinesen˘ch nádob

11.15–11.45 hod.

261 212 210
pí. Chadová

Z· Na Chodovci 54
Praha 4-Spoﬁilov

57,- Kã

1. do pﬁinesen˘ch nádob
2. pﬁímo v jídelnû

11.00–11.45 hod.

272 011 883
pí. ·tugelová

Z· Na Lí‰e 16
Praha 4-Michle

55,- Kã

1. do pﬁinesen˘ch nádob
2. pﬁímo v jídelnû

11.20–11.40 hod.

241 485 655
pí. Plamínková

Z· s roz‰íﬁenou v˘ukou matematiky a pﬁírodovûdn˘ch pﬁedmûtÛ
Na Planinû 1393
60,- Kã
do pﬁinesen˘ch nádob
11.30–12.00 hod.
Praha 4

241 445 042
pí. Mike‰ová

Z· Ohradní 49
Praha 4-Michle

55,- Kã

pﬁímo v jídelnû

11.30–11.45 hod..
13.45–14.00 hod.

261 109 528
pí. Chourová

Z· Plamínkové 2
Praha 4-Nusle

55,- Kã

do pﬁinesen˘ch nádob

11.15–11.45 hod.

241 402 639
pí. Mecerodová

Z· Poláãkova 1067
Praha 4-Krã

55,- Kã

do pﬁinesen˘ch nádob

11.00–11.40 hod.

241 440 290
pí. Hﬁebcová

Z· ·kolní 700
Praha 4-Braník

53,- Kã

1. do pﬁinesen˘ch nádob
2. pﬁímo v jídelnû

11.00–11.40 hod.

244 460 164
pí. Anto‰ová

55,- Kã

1. do pﬁinesen˘ch nádob
2. pﬁímo v jídelnû

11.30–12.00 hod.

241 029 325
pí. Korytáﬁová

Z· Táborská 45
Praha 4-Nusle
od 1. 11. 2009
pﬁedpokl. cena

58,- Kã

Dále připravujeme a projednáváme na Hygienické stanici hlavního města Prahy stravování
seniorů v ZŠ Jílovská a v ZŠ Jeremenkova.

Předvánoční setkání
V měsíci prosinci připravila MČ Praha 4 pro své
seniory tradiční předvánoční taneční odpoledne, které
se uskuteční 3. 12. od 14 hodin v sále Kulturního
centra Novodvorská, Novodvorská 151, Praha 4.
ro v‰echny úãastníky je pﬁipraveno malé poho‰tûní a kulturní program, jehoÏ souãástí je Ïivá hudba hrající k poslechu i tanci a seniory oblíbené vystoupení dûtí. „Vûﬁíme, Ïe pﬁipravovaná akce pﬁíjemnû
zpestﬁí na‰im seniorÛm adventní ãas, kter˘ je ãasem vzpomínek, oãekávání, radostí a nûkdy i smutku,“ ﬁekla Ivana StaÀková (ODS), zástupkynû starosty. Pozvánky na pﬁedvánoãní setkání, které jsou zároveÀ vstupenkami, se budou vydávat zdarma na odboru sociálním Úﬁadu Mâ
Praha 4, Táborská 378/44, kanceláﬁ ã. 03 – pﬁízemí, u paní Mary‰kové.
V˘dej vstupenek zapoãne dne 9. 11. od 8 hodin. Vstupenky budou vydávány zájemcÛm tak, jak budou pﬁicházet, aÏ do vyãerpání jejich poãtu. V‰echny zájemce upozorÀujeme, Ïe poãet vstupenek je s ohledem
na kapacitu sálu omezen na 150 kusÛ. Akce je urãena v˘hradnû obãanÛm
star‰ím 60 let a s trval˘m bydli‰tûm na území Mâ Praha 4. V pﬁípadû
malého poãtu zájemcÛ si mûstská ãást vyhrazuje právo akci zru‰it. (roÏ)

P

Podzimní setkání se seniory, spoleãensko-kulturní odpoledne poﬁádané Mâ
Praha 4, se jako kaÏd˘ rok uskuteãnilo v KC Novodvorská. „Náv‰tûvníci
zhlédli nejen zajímavá kulturní vystoupení mal˘ch a velk˘ch úãinkujících,
ale mohli si i sami zatancovat,“ informovala o akci zástupkynû starosty
Ivana StaÀková (ODS, ve v˘ﬁezu vpravo).
Foto: Zdenûk KﬁíÏ
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SC-90920/2

INZERCE

BUSHIDOKAI – PRAHA
MODERNÍ JU-JITSU / JUDO / SEBEOBRANA / FIGHTING / KARATE

NÁBOR NOV¯CH âLENÒ
ZAâÁTEK TRÉNINKÒ
dûti (5–10 let) – stﬁeda od 16.15 do 17.45 hod.
dorost (10–15) – po a ãt od 16.30 do 18 hod., dospûlí – po a ãt od 18 do 20 hod.

SC-81989/10

SC-91029/6

Mezinárodní semináﬁe, závody celosvûtovû uznávané zkou‰ky aj.
TJ SOKOL PRAHA KRâ / Za Obecním úﬁadem 7, Praha 4
Kontakt: prof. Joachim Spiegler, 6. dan Ju-Jitsu, tel.: 603 462 642
www.ju-jitsu.cz
SC-81958/7

www.praha4.cz

SC-91092/1
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L i s t o p a d s e 4 - Vo l n o č a s ovo u
LUBOŠ POSPÍŠIL

D U H OVÁ A F R I K A

■ „Se sv˘m naléhav˘m pﬁednesem nemá u nás

■ Ve své nejnovûj‰í diashow se Kateﬁina a Milo‰ MOTANI s vámi podûlí o své bohaté záÏitky
a poznatky z cesty napﬁíã JIÎNÍ AFRIKOU, která jim uãarovala svou neuvûﬁitelnou rÛznorodostí,
barevností a sv˘mi pﬁírodními krásami. Uprostﬁed bu‰e
plné AFRICK¯CH ZVÍ¤AT objevují také plno neznám˘ch rostlin. K nezapomenuteln˘m patﬁí i nesãetná
setkání s místními obyvateli. Ze SAFARI míﬁí pﬁes
Blyde River Canyon do Draãích hor a pak k málo
dostupnému DIVOKÉMU POB¤EÎÍ.
Boulders Beach s roztomil˘mi TUâ≈ÁKY nemá
daleko od RÁJE. Z Kapského mûsta se s nimi vydáte
do rozeklan˘ch Cedrov˘ch hor, podél západního
pobﬁeÏí do pustého Richtersveld, k vodopádÛm
Augrabies – aÏ do pou‰tû KALAHARI. âeká vás dokonce vzru‰ující plavba za BÍL¯MI ÎRALOKY. Motani na zaãátku své cesty je‰tû netu‰í, Ïe se kaÏd˘ den pro nû stane mal˘m (nûkdy i vût‰ím)
DOBRODRUÎSTVÍM.
V DUHOVÉ AFRICE Ïije duhov˘ národ, vyvû‰uje se duhová státní vlajka, u duhového vodopádu pobíhají duhové je‰tûrky, diamanty mají duhov˘ lesk a letní bouﬁkovou oblohu zdobí – co jiného
neÏ DUHA.

mezi zpûváky konkurenci,“ napsal v recenzi na
Pospí‰ilovo best of album uznávan˘ publicista
Leo‰ KofroÀ.
Matador ãeské hudební scény s nespoãtem
hitÛ na kontû (mj. Tenhle vítr jsem mûl rád;
Soukromá cesta do
nikam; Jekyll a Hyde; Pí‰i Vám, Karino…) se vloni po
vzoru vrstevníka
a nûkdej‰ího spoluhráãe Radima Hladíka obklopil mlad˘mi muzikanty.
Spolu s nimi, letit˘m spolupracovníkem Bohumilem Zatloukalem a básníkem
Pavlem ·rutem, pod obnovenou znaãkou
5P pﬁipravil nov˘ siln˘ materiál. V roce 2008
pak po sedmiletém pÛstu vy‰lo album
Pﬁíznaky lásky, na nûmÏ Lubo‰ Pospí‰il navázal na to nejlep‰í ze své bezmála ãtyﬁicetileté
hudební kariéry.
Do skupiny se vrátily klávesy (Ondﬁej
Fencl), coÏ umoÏÀuje oprá‰ení nejednoho letitého klenotu, za bicí usedla vycházející hvûzda
mezi tuzemsk˘mi bubenicemi Pája Táboﬁíková, rytmiku dotváﬁí prvotﬁídní baskytarista
z nûkdej‰í Nebﬁenského Vltavy Martin ·tec.
Generaãní bariéry rozmetala hned první spoleãná zkou‰ka, kapela hraje s obrovskou radostí,
byÈ nûkteré písnû jsou star‰í neÏ nûkteﬁí
úãinkující muzikanti. A moÏná právû
proto. A moÏná se o tom pﬁesvûdãíte
právû na koncertû Pﬁíznaky lásky
u nás na Novodvorské.

V Ý P R O D E J L E M U RY L E P É
■ Lenka Vychodilová, hereãka a zpûvaãka Divadla Sklep, uvádí tak
trochu recitál, tak trochu kabaret vûhlasné umûlkynû Lemury Lepé, pln˘
písniãek a básniãek s typicky sklepáckou poetikou urãenou mal˘m
i velk˘m pﬁíznivcÛm humoru a parodie. Hvûzdu zapadlou do Sklepa
doprovázejí ekvilibrista na klaviatuﬁe David Noll, basov˘ drezér Vladimír
Vytiska a kytarov˘ mág Jiﬁí Podzimek. PﬁíleÏitostnû na bicí tluãe hlava nehlava Vladislav Sosna.

D I A S H OW
T U R N É „ S L OV E N S KO “
uvádí postupnû ve 14 mûstech âR
cestovatel a fotograf Martin Loew.
■ Celoveãerní poﬁad je opût vyroben novou digitální technologií, s vyuÏitím autentické hudby i Ïivého doprovodného slova. Slovensko – tedy správnû Slovenská republika – je pro
ãeské cestovatele zemû zaslíbená. Je to blízko, takÏe tﬁeba vlakem jste tam
za chvíli a moc to nestojí. Se v‰emi se tam domluvíte a v‰emu rozumíte,
coÏ jiná zemû tak snadno nenabízí. Navíc Slovensko je rozlohou docela
malé, takÏe nikam to není daleko. Pﬁitom v‰ak je Slovensko poseto
zajímavostmi, krásami pﬁírody i historick˘mi památkami. A je‰tû ke v‰emu
tam dobﬁe vaﬁí, mají nás rádi a ceny v‰eho se i po pﬁechodu na euro
udrÏely docela dole. Co lep‰ího si cestovatel mÛÏe pﬁát? Bratislava,
Bojnice, âimany, Vlkolinec, ·trbské pleso, Spi‰sk˘ hrad, Hornád, jeskynû Domica, Ko‰ice; pﬁijìte se podíZV¯HODNùNÉ VSTUPNÉ
vat, kde jste je‰tû
Pﬁi pﬁedloÏení tohoto kuponu získáte
nebyli.

v pokladnû KCN slevu 50 Kã na akci

DÁMSKÁ JÍZDA
6. 11. 2009 / 19.30 / KCN
Na jednu vstupenku lze uplatnit pouze jeden kupon.
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4-volnočasová, o.p.s.
www.4-volnocasova.cz
www.praha4.cz

✄

4-Volnočasová, o.p.s.

✄

Vystřihněte a složte
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PEL-MEL/INZERCE

Staňte se ježčím pečovatelem
Český svaz ochránců přírody hledá lidi schopné postarat se o ježky nalezené na území Prahy, kteří nedosáhli dostatečné hmotnosti před zimováním.
ájemcÛm poskytneme základní informace,
které jim umoÏní zodpovûdnû se rozhodnout, zda se stanou jeÏãími peãovateli. Registrovan˘m peãovatelem se mÛÏe stát dospûl˘
z Prahy nebo okolí, kter˘ je ochoten jeÏkovi
ve svém obydlí poskytnout prostor minimálnû
1 m2, bezpeãí a doporuãenou potravu, v pﬁípadû
potﬁeby zajistit lékaﬁské o‰etﬁení a pravidelnû
hlásit pﬁírÛstky na hmotnosti.
Peãovateli bude pﬁedán zdrav˘, av‰ak nedokrmen˘ jeÏek do doãasné péãe na v˘krm pﬁed
zimováním. Vykrmeného jeÏka pak vrátí, aby
mohlo b˘t zvíﬁe zazimováno. Peãovatel získá

Z

manuál pro chov jeÏkÛ vãetnû kontaktÛ na veterináﬁe, kdykoliv mÛÏe konzultovat telefonicky
s odborníkem. KaÏd˘ ãtvrtek od 16.15 do 18.15
hodin mÛÏe pﬁinést jeÏka k prohlídce do „jeÏãí
poradny“ v Domû ochráncÛ pﬁírody v Michelské 5, Praha 4 a pﬁípadné problémy zde vyﬁe‰it.
Jak se pﬁihlásit? Na webov˘ch stránkách
www.csop.cz je pﬁipraven formuláﬁ na registraci
jeÏãích peãovatelÛ nebo telefonicky na ãísle:
222 516 115.

Koncem záﬁí se uskuteãnilo v parku Na
Pankráci na Kavãích horách malování
mandaly míru. Tato happeningová akce
probûhla v rámci Svûtového dne míru. (kr)

SC-81760/6

SC-90966/2

INZERCE

www.ceskydomov.cz
www.praha4.cz
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S TALO SE

Podzimní zábava
Na Jezerce

Dobří sousedé se osvědčili

Velk˘ zájem byl o ukázky historického
sokolnictví.
radiãní podzimní akce „Svatováclavské velebení“, kterou
v parku Na Jezerce uspoﬁádaly Mâ
Praha 4 a 4-Volnoãasová, o. p. s.,
opût nabídla kvalitní podívanou.
Zatímco domácí klobásky, selata
na grilu, ochutnávky vín a dal‰í laskominy uspokojily pﬁedev‰ím hladové Ïaludky nûkter˘ch náv‰tûvníkÛ, stﬁedovûká ﬁemesla a hudba, ‰ermíﬁská divadelní hra, atrakce pro dûti a pﬁedev‰ím hudební skupina
Hradi‰Èan s Jiﬁím Pavlicou nadchly
beze zbytku ve‰keré pﬁíchozí. (md)
FOTO: ZDENùK K¤ÍÎ

d kvûtna do záﬁí leto‰ního roku probûhlo na akci nazvané „Dobﬁí
sousedé“ osm neformálních setkání velk˘ch i mal˘ch obãanÛ
nejen mezi sebou, ale i se zástupci radnice Mâ Praha 4.
Setkání poﬁádala 4-Volnoãasová, o. p. s., a zámûrem bylo pobavit
malé dûti, ale také si vymûnit názory a prodiskutovat nûkteré palãivé
otázky. „Akce se uskuteãnily v areálech mateﬁsk˘ch ‰kol a celkem se
jich zúãastnilo pﬁes tisíc dûtí s rodiãi, které si mohly zazpívat napﬁíklad s Monikou Absolonovou ãi Jiﬁím Helekalem, vyﬁádit se na nafukovacím hradu ãi si pohrát s klaunem. Myslím, Ïe se akce
osvûdãily a budeme v nich pokraãovat i v následujícím roce,“ uvedl
zástupce starosty a organizátor setkání Václav Kri‰tof (ODS, na
(md) Foto: Zdenûk KﬁíÏ
snímku vlevo).

O

T

Na Îelezném Zekonovi mÛÏete
rozbíjet opravdu cokoliv.

Hradi‰Èan pﬁilákal velké mnoÏství posluchaãÛ.

Obnovené dûtské hﬁi‰tû o rozloze 350 m2 v michelské ulici Pod
Dálnicí, jehoÏ inovaci realizovala Mâ Praha 4 díky zásadnímu pﬁíspûvku Nadace âEZ v rámci dotaãního projektu „OranÏové hﬁi‰tû“,
slavnostnû otevﬁeli zástupce starosty Václav Kri‰tof (vpravo) a tiskov˘ mluvãí âEZ, manaÏer komunikace stﬁední âechy Martin Pavlíãek.
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Starosta Mâ Praha 4 Pavel Horálek byl pﬁítomen oficiálnímu slavnostnímu zahájení ãinnosti novû otevﬁeného zkou‰kového centra pro
cambridgeské zkou‰ky. Autorizovan˘m centrem se stala jazyková
‰kola AKCENT International House Prague v Bítovské, která jiÏ
témûﬁ 20 let pﬁipravuje své studenty ke zkou‰kám z angliãtiny
a o moÏnost stát se zkou‰kov˘m centrem dlouhodobû usilovala.
www.praha4.cz
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SC-90565/4

SC-91109/1

INZERCE

SC-90971/2

SC-91124/1

SC-90120/41

SC-90784/3

SC-91028/1

ZASKLENÍ LODŽIE
VÁ M Š E T Ř Í T E P L O A P E N Í Z E
SYSTÉM POSUVNÝCH SKEL A OTOČNÝCH TVRZENÝCH SKEL

NEJVĚTŠÍ VÝROBCE V ČR!

Zaskleno více než
5 0 0 0 0 balkonů

tel.: 274 818 721, fax: 274 822 827
info@optimi.cz, www.optimi.eu

SC-90789/3

OPTIMI, spol. s r.o.
Dubečská 4/74, 100 00 Praha 10

SC-90547/1

MONTÁŽE PROVÁDÍME PO CELÝ ROK!

ZDARMA VOLEJTE 800 101 005

SC-81462/6
SC-91098/1

SC-91089/1

SC-81770/6

SC-81674/7

SC-81939/33

SC-90925/2

SC-91088/1

ŘÁDKOVÁ INZERCE

SC-91083/1

www.praha4.cz

TUČŇÁK

| 25

**final-TUâ≈ÁK-11 23.10.2009 11:31 Stránka 26

KRÁTCE

Školení o násilí
bãanské sdruÏení ROSA pﬁipravilo pro
uãitele, v˘chovné poradce, pedagogické pracovníky a pracovníky pedagogicko-psychologického poradenství ‰kolení na téma „Násilí ve vztazích teenagerÛ a jeho prevence“. ·kolení v rámci
projektu prevence kriminality podporuje Magistrát
hlavního mûsta Prahy a je bezplatné.
Termíny:
ãtvrtek
5. 11. 14.00–16.00
pátek
13. 11. 14.00–16.00
ãtvrtek
26. 11.
9.00–12.00
Místo: sál Ústavu sociálních sluÏeb v Praze 4,
Podolská 208/31, Praha 4.
Registrace – odesláním pﬁihlá‰ky na:
info@rosa-os.cz.
(mar)

O

■ Hobby centrum 4 připravilo na
listopad zajímavé akce pro děti
a mládež – například cestovatelské
večery, fotografické, keramické a výtvarné dílny či výstavu k 17. listopadu
o médiích. Více informací najdete na:
www.hobbycentrum4.cz, nebo na telef.
číslech: 241 731 510, 241 734 024.

Klub maminek
Balónek
ezi nejzajímavûj‰í akce budou opût patﬁit
tradiãní v˘tvarné dílny na vázání adventních
vûncÛ, které se uskuteãní v pátek 27. 11. od
15.30 hod. a v sobotu od 10 hod. Dal‰í zajímavou
akcí je ekologicky zamûﬁené zábavné odpoledne
se Skﬁítkem koﬁínkem dne 12. 11. od 15 hod. – pro
dûti je pﬁipraveno maÀáskové divadélko „Jak pejsek a koãiãka myli podlahu“ a v˘tvarná ekologická dílna, která dûtem a rodiãÛm ukáÏe, jak se
dají je‰tû zuÏitkovat staré plastové lahve a kelímky
a pouãí dûti, kam patﬁí Ïv˘kaãka ãi obal od
ãokolády.
Dal‰í novinkou je otevﬁení tematické herny
jednou za 14 dní, pﬁi které se dûti i maminky
zapojí do spoleãného hraní s jedním druhem
hraãek, nebo budou poznávat dané tematické zamûﬁení – zaãínáme jiÏ 2. 11. od 15 hod. Informace
o programu na www.mcbalonek.cz, nebo e-mail:
mcbalonek@centrum.cz, tel.: 241 712 071. (jv)

M

Student Obchodní akademie Heroldovy sady
LUKÁ· BERÁNEK (19) z Krãe se i díky podpoﬁe
od Mâ Praha 4 zúãastnil mistrovství svûta v psaní
na poãítaãové klávesnici v Pekingu. V jeho juniorské kategorii soutûÏilo 200 úãastníkÛ a krãsk˘
reprezentant v tûÏké konkurenci získal dvû pátá
místa – za 30minutov˘ opis a kombinaci.
(md)
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RŮZNÉ

Vítání občánků
Občánky vítali zástupce starosty Martin Hudec a členky Zastupitelstva MČ Praha 4
Alice Smetánková a Věra Příhodová. Poděkování patří Střední odborné škole služeb
v Praze 4 a MŠ Bezová, MŠ Mendíků
a MŠ Táborská za příjemné vystoupení dětí a České spořitelně.
Vítání v úter˘ 22. záﬁí: Martin ·tûdronsk˘, Matûj ·vejda, Vendula Tala‰ová, Izabella
Tyl‰ová, Magdalena Urbanová, Laura Vágnerová,
Martin Vanûk, Linda VaÀková, Emma Ramasco,
Dominik Moc, Adam Rothbauer, Markéta
Nûmcová, Laura Nováková, Sebastian Vlasák,
Adéla Vojáãková, Tomá‰ Vopálka, Klára
Îaludová, Anna Slaninová, Jan BeÀo, Tomá‰
Albert, Matyá‰ Brátka a Jan Buriánek.
Vítání v úter˘ 29. záﬁí: Julie Rybáﬁová,
Anna Filáãková, Jacob Keith Holmes, Nela
Honzáková, Pavel Chládek, Zdenûk Jandík,
Antonín Hugo Katz, David Rajdl, Jakub Kﬁivsk˘,
Emma Knoblochová, Ema Krumlová, Filip

Krupka, Ondﬁej Kubík, Kry‰tof Li‰ka, Tereza
Machulková, Adam Marcin, Tereza Nûmcová,
Kristina Novotná, Barbora Pechmanová,
Krist˘na PetrÛ, Tomá‰ Poﬁízek a Jaroslav Prchal.
Vítání v úter˘ 6. ﬁíjna: Lenka Maﬁíková,
Matûj Procházka, Andrea Prokopová, Anna
Prokopová, Karolína Ra‰ková, Matylda Riehs,
Tereza ¤eÏábková, Jakub Sádlo, Jan Sklenáﬁ,
Julie Slámová, Magdaléna Va‰ková, Mike
Kovaﬁík, Krist˘na Slavíková, Grace Slezáková, Markéta Svatu‰ková, Nela Svobodová,
Klaudie ·evãíková, Jiﬁí Ulrych, Sofie Vachtlová,
Martina Vlãková, Vojtûch Wolajnyk, Franti‰ek
Bílek, Anna Blechová a Adam Bohuslav.
Vítání ve ãtvrtek 8. ﬁíjna: Tadeá‰ Cekov, Petr
Celner, Mikulá‰ Cvûtkov, Laura Drtinová,
Mariana Eiseltová, Ines Falcao de Beca Pereira,
Lucie Fedoriaková, Linda Gotowická, Josef
Havelka, Jaroslav Hodánek, Barbora Hojsáková,
Vojtûch Hou‰ka, Tomá‰ Hrazdíra, Martin Hrd˘,
Matûj Chaloupka, Jan Juri‰, Barbora Kejmarová,
Oliver KoÏlínek, Emma Klementová, Luká‰
Kohout, Anna Koláﬁová, ·tûpán Kolbaba, Daniel
Kopeãn˘, Viktorie Kostlivá, Anna Koutecká,
David Kramaﬁík, Jakub Kroupa, Nela Ksiazková,
Jakub Kviãera, Jiﬁí Lebeda a Josef Líbal.

ODDùLENÍ

LUCIE ¤E¤ÁBKOVÁ,
PR A VOLNOâASOV¯CH AKTIVIT

Zklidňování dopravy přináší
přívětivější tvář města
Na zářijovém zasedání zastupitelstva bylo projednáváno stanovisko MČ Praha 4
k místní úpravě provozu v Legerově ulici. Komunikace byla v březnu zúžena ze
čtyř jízdních pruhů na tři a toto opatření bylo prodlouženo do konce února 2010.
Ûvodem je moÏnost vyhodnotit pﬁínosy a dopady v ‰ir‰ích souvislostech, v del‰ím ãasovém úseku a s ohledem na sezonnost. Zvy‰ující se
dopravní zatíÏení magistrály na území Prahy 4 je
zpÛsobeno dojíÏdûjícími z jiÏní a jihov˘chodní ãásti praÏské aglomerace, kde chybí kapacity záchytn˘ch parkovi‰È P+R a rovnûÏ zv˘‰ením provozu
v okolí pﬁedimenzovan˘ch obchodních a administrativních center zavû‰ovan˘ch na magistrálu bez
ohledu na dopravní situaci a ‰ir‰í souvislosti.
V‰echny strany, které kdy v Praze 4 zasedly
v zastupitelstvu, slibovaly ve sv˘ch kampaních
zklidnûní SeverojiÏní magistrály. Sv˘m usnesením
v‰ak vût‰ina v zastupitelstvu Prahy 4 nyní Ïádá
ukonãení projektu v Legerovû ulici. Zastupitelé za
Stranu zelen˘ch se s tímto postojem neztotoÏÀují.
Toto opatﬁení naopak povaÏujeme za první konkrétní krok smûﬁující k humanizaci magistrály
a zlep‰ení Ïivotních podmínek obyvatel dlouhodobû vystaven˘ch negativním vlivÛm exhalací a hluku. Koncepãním ﬁe‰ením by bylo celkové zklidnûní magistrály tak, aby se roz‰íﬁilo i do ulice 5. kvût-

D

na a dále na území Prahy 4. Vhodné ﬁe‰ení je tﬁeba
hledat na základû ‰ir‰í podrobné anal˘zy za odborné spolupráce architektÛ, urbanistÛ a dopravních
inÏen˘rÛ. Je zapotﬁebí vymezit ﬁe‰ené území, popsat jeho charakter, stanovit snesitelnou dopravní
zátûÏ obsluhovaného území a zpracovat varianty
pro jednotlivé úseky. âas ale ubíhá a zdravotní dopady na obyvatele „postiÏené SeverojiÏní magistrálou“ jsou nevratné, proto je tﬁeba jednat.
IVA KOTVOVÁ, ZASTUPITELKA (SZ)
■ V˘‰e uveden˘ názor není oficiálním stanoviskem Mâ Praha 4. Zastupitelstvo Mâ Praha 4
se usneslo, Ïe vinou zúÏení Legerovy ulice
opravdu dochází k zahlcení objízdn˘ch tras po
místních sbûrn˘ch komunikacích a ﬁidiãi hledají dal‰í objízdné trasy pﬁes oblasti obytné zástavby Mâ Praha 4. Místní komunikace nejsou
k takovému nárÛstu intenzity uzpÛsobeny
a projíÏdûjící vozidla tak ohroÏují bezpeãnost
a zhor‰ují Ïivotní prostﬁedí obyvatel tûchto
lokalit.
Mâ PRAHA 4

Zástupci MČ Praha 4 a redakce časopisu Tučňák blahopřejí ke

ZLATÉ SVATBĚ
manželům
Jiřímu a Ludmile Strachovským ze Lhotky.
www.praha4.cz
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RŮZNÉ/INZERCE
MIMOŘÁDNĚ PŘISTAVOVANÉ KONTEJNERY
NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 4
Termín
pﬁistavení

Stanovi‰tû

Termín
pﬁistavení

Stanovi‰tû

2. 11. 2009
2. 11. 2009
2. 11. 2009
3. 11. 2009
3. 11. 2009
3. 11. 2009
4. 11. 2009
4. 11. 2009
4. 11. 2009
5. 11. 2009
5. 11. 2009
5. 11. 2009
9. 11. 2009
9. 11. 2009
9. 11. 2009
10. 11. 2009
10. 11 .2009
10. 11. 2009
11. 11. 2009
11. 11. 2009
11. 11. 2009
12. 11. 2009
12. 11. 2009

Daãického u ãp. 1220
Údolní (parkovi‰tû)
Michelská 66 x Hodonínská
Pacovská x Jankovská
U Dubu – u ãp. 1367 (trafaãka)
Pikovická x Údolní
Nad Lesním divadlem ãp. 1114
Jiskrova x Na Mlejnku
Podolská (ãp. 538) x Dvorecké nám.
Sinkulova x Na Klikovce
Jílovská (u Alberta)
Pod Lysinami – u trafaãky
U Záti‰í 1
Plamínkové (u Z· nebo u polikliniky)
Choceradská ãp. 3046
Trenãínská u ãp. 2772
JiÏní IX x Jihozápadní V
Jeremenkova x Sitteho
Zapadlá x Zelen˘ pruh
Lounsk˘ch (za domem Îateck˘ch 9)
Vrbova (u garáÏí)
Batelovská (parkovi‰tû)
Jílovská (u Údolní)

12. 11. 2009
18. 11. 2009
18. 11. 2009
18. 11. 2009
19. 11. 2009

K Záti‰í – u objektu ãp. 364/9
Doudova x Na Lysinû
DruÏstevní ochoz (u samoobsluhy)
Zemanka x Nad Zemankou
Na Záhonech
(u separu, u objektu ãp. 1383/67)
Malovická (na parkovi‰ti u separu)
Baarova x U Pomníku
Ctiradova x Meãislavova
Vavﬁenova
Pekárenská (pod svahem)
Jeremenkova x Sitteho
Zálesí x Sulická (u separu)
Zelen˘ pruh x Za pruhy (hlína)
Zapadlá x Zelen˘ pruh
U Pern‰tejnsk˘ch x DruÏstevní
Pod Lysinami – u objektu ãp. 484/24
Halasova x U StrÏe
Stallichova
Nûmãická (u trafaãky) x Zálesí
Kotorská (u jeslí)
Horáãkova x Bartákova
Nad Kostelem

19. 11. 2009
19. 11. 2009
23. 11. 2009
23. 11. 2009
23. 11. 2009
24. 11. 2009
24. 11. 2009
24. 11. 2009
25. 11. 2009
25. 11. 2009
25. 11. 2009
26. 11. 2009
26. 11. 2009
26. 11. 2009
30. 11. 2009
30. 11. 2009
30. 11. 2009

INFORMACE PRO DRŽITELE PSŮ

O

dbor finanční správy úřadu MČ Praha 4 vás tímto upozorňuje na změnu
čísla účtu k placení místního poplatku ze psů. Od 1. 1. 2010 se číslo
účtu mění na: 19-2000832359/0800. Při placení v informačních centrech
bude částka automaticky na nové číslo účtu připsána. Číslo variabilního
symbolu 9004........ se nemění. Původní účet 30015-2000832359/0800 bude
platný pouze do konce roku 2009.
EVA SEDLÁKOVÁ, SPRÁVCE MÍSTNÍHO POPLATKU

Pomozte s úklidem

V

rámci projektu „Čistá Praha 4“ se 12.
listopadu od 14 do 17 hod. uskuteční
akce „UKLÍZÍME PRAHU 4“. Každý, kdo
má zájem o hezké prostředí a vadí mu
nepořádek, se může zúčastnit úklidu, pořádaného MČ Praha 4, a to v lokalitách:

●
●

Centrální park na Kavčích horách,
sraz ve 13.45 hod. před kavárnou Na půl cesty,
Velký háj,
sraz ve 13.45 hod. před MŠ Němčická.

K dispozici budou občanům rukavice, odpadkové pytle a nářadí, samozřejmostí je zajištěný
odvoz odpadu. Své ruce k dílu přiloží i starosta
Pavel Horálek a jeho zástupce Václav Krištof.
(md)

ﬁed‰koláci a Ïáci 1. a 2. tﬁíd Z· Poláãkova se zúãastnili sportovních her,
které pro nû pﬁipravil uãitel V. Kamelsk˘
a Ïáci 8. a 9. tﬁíd. Îáci 3. aÏ 6. tﬁíd zmûﬁili
síly ve vybíjené a fotbalov˘ turnaj 3., 5., 7.
a 8. tﬁíd za úãasti Z· Campanus chlapcÛm
ukázal, jak na tom jsou pﬁed McDonalds
cupem a POPRASKEM. VLADIMÍR KOK·AL

P

KRÁTCE
■ Poãítaãov˘ klub pro zdravotnû postiÏené,
U Zeleného ptáka 1158, Praha 4-Kunratice, pﬁijímá pﬁihlá‰ky na PC kurzy (leden–bﬁezen 2010)
a do kurzÛ AJ pro mírnû pokroãilé (stﬁedy
od 16 hodin). Info na tel./fax: 271 913 590,
e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz.
■ 9 obrovsk˘ch vakÛ pln˘ch hraãek pﬁivezla
na Pediatrickou kliniku Fakultní Thomayerovy
nemocnice firma Deloitte. ·lo o hraãky pro dûti
od 0 do 15 let, které mezi sebou vybrali zamûstnanci této firmy.
■ Zﬁejmû v sobotu 3. ﬁíjna byly vykradeny
kanceláﬁské prostory grafick˘ch a reklamních
studií Litera Design a Mcprogress, které sídlí
v ulici Sinkulova 84, Praha 4. Prosím pﬁípadné
svûdky, kteﬁí si v uveden˘ den v‰imli pohybu
podezﬁel˘ch osob pﬁed vchodem do budovy,
o informaci na tel. ãíslo 723 810 210. Pﬁedem dûkuji za pomoc. Martin Chrenko, Litera Design.
■ V nuselské galerii eS probûhne od 9. do 21.
listopadu v˘stava obrazÛ malíﬁe Jiﬁího Chadimy,
kter˘ se ve své tvorbû zamûﬁuje na Prahu, Vltavu
a rybáﬁe. VernisáÏ je 9. 11. v 17 hod.
■ 26. ﬁíjna zaãne rekonstrukce kﬁiÏovatky
Vyskoãilova/Michelská, oprava potrvá pﬁibliÏnû
6 t˘dnÛ. PrÛjezdnost kﬁiÏovatky zÛstane s urãit˘m dopravním omezením zachována.

Výzva prodejcům
ovoce a zeleniny
Mâ Praha 4 zahájila pilotní
projekt spoãívající ve správném odkládání nepotﬁebné zeleniny a ovoce do sbûrn˘ch nádob
k tomuto úãelu urãen˘ch v souladu s platnou právní úpravou
z hlediska nakládání s odpady.
O projektu byli prodejci ovoce a zeleniny
informováni tajemníkem úﬁadu L. Dudrou.
Hnûdé sbûrné nádoby by mûly b˘t samozﬁejmostí u kaÏdé provozovny, nabízející k prodeji ovoce a zeleninu. Z hygienického hlediska
není Ïádoucí (a zákon o odpadech to ani neumoÏÀuje), aby do sbûrné nádoby na smûsn˘
odpad byl odkládán odpad hnijící zeleniny a ovoce. Z tohoto dÛvodu vyz˘váme prodejce ovoce a zeleniny, kteﬁí se je‰tû nepﬁihlásili do
pilotního projektu a mají svoji provozovnu na
území Mâ Praha 4, aby tak neprodlenû uãinili.
Informace o projektu obdrÏíte u Mgr. Evy
·imkové, tel. ãíslo: 261 192 264, 606 602 773.
(‰im)

SC-91047/4

INZERCE

www.praha4.cz
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EKOLOGIE
Harmonogram mobilního sběru
nebezpečného odpadu na území
MČ Praha 4
Trasa A – 26. 11.
1.
2.
3.
4.
5.

kﬁiÏovatka ul. âestmírova x Meãislavova
kﬁiÏovatka ul. Jivenská x Adamovská
ul. DruÏstevní ochoz (u ã. 11)
ul. Baarova (u ‰koly)
kﬁiÏovatka ulic
Na Záhonech x Mezipolí (u potravin)
6. Roztylské nám. (u ã. 33)
7. JiÏní nám.
8. ul. Hlavní (u pivnice U ¤ezníkÛ)

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

Trasa C – 18. 11.
1. kﬁiÏovatka ul. Za Skalkou x Kovriginova
2. ul. Zelen˘ pruh (u b˘valé prodejny Vaspro)
3. ul. Ke Krãi
(u Dominikánského dvora – Discont Plus)
4. kﬁiÏovatka ul. Na Zemance x Na Usedlosti
5. kﬁiÏovatka ul. Dolnokrãská x Na Staré vinici
6. kﬁiÏovatka ul. Krãská x Tilschova
(u restaurace Pokrok)
7. kﬁiÏovatka ul. U Krãské vodárny x U Habrovky
8. kﬁiÏovatka ul. Hornokrãská x Rodvinovská
(u parãíku)

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

Trasa D – 19. 11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ul. Jitﬁní (u ‰koly)
kﬁiÏovatka ul. Havlovického x Vítovcova (u garáÏí)
kﬁiÏovatka ul. Mikuleckého x Vostrého
ul. Novodvorská (parkovi‰tû u ã. 145 – Albert)
kﬁiÏovatka ul. Na Vûtrovû x U Lesa
kﬁiÏovatka ul. Vi‰Àová x Nad Havlem
ul. ·túrova (parkovi‰tû u Tempa – V ·tíhlách)
ul. Pasteurova (u potravin)

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

Trasa E – 18. 11.
1.
2.
3.
4.

Roztylské nám. (u ã. 33)
ul. Baarova (u ‰koly)
kﬁiÏovatka ul. Na Vrstvách x V Rovinách
kﬁiÏovatka ul. Krãská x Tilschova
(u restaurace Pokrok)
5. ul. ·túrova (parkovi‰tû u Tempa – V ·tíhlách)
6. ul. Jitﬁní (u ‰koly)

8.00–8.20
8.40–9.00
9.30–9.50
10.10–10.30
10.50–11.10
11.30–11.50

Pomozte našim kaštanům!
atímco jiné stromy mají je‰tû listí, z jírovce
maìalu (koÀského ka‰tanu) jiÏ opadávají. Na
vinû je drobn˘ asi 4 mm dlouh˘ okrovû hnûd˘ mot˘lek – klínûnka jírovcová. Její svûtle Ïluté larvy
napadají strukturu listu a vykousávají jeho vnitﬁní
pletiva. Následkem oslabení jsou stromy napadány rÛzn˘mi chorobami, které mohou zpÛsobovat
jejich odumﬁení. Proto je sbûr listí jednoduch˘m
zpÛsobem boje proti nim. Listí je potﬁeba odstranit i z tûÏko pﬁístupn˘ch míst a opakovanû, protoÏe klínûnka spadané listí opou‰tí a pﬁezimuje v pÛdû. Napadené listy mohou obãané shrabávat do
pytlÛ, které získají zdarma na v‰ech informaãních
centrech Mâ Praha 4 a ve vrátnici v Táborské ulici. Naplnûné pytle pﬁistavte ke stál˘m stanovi‰tím
sbûrn˘ch nádob na smûsn˘ odpad ãi k místÛm
pﬁistavení sbûrn˘ch nádob (max. 5 ks), popﬁ. je
odevzdejte ve Sbûrném dvoﬁe hl. m. Prahy,
Zakrytá ul, Praha 4-Spoﬁilov, info: pí Machková,
tel.: 731 142 348.
(e‰)

Z
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MČ Praha 4 – velkoobjemové kontejnery
LISTOPAD 2009

MČ Praha 4 – velkoobjemové kontejnery
PROSINEC 2009

Stanovi‰tû
Zavezení dne
Jivenská x Adamovská
02
Ctiradova x Meãislavova
02
Pod Terebkou x Petra Rezka
02
Zálesí x Sulická
02
Mezivr‰í x Nad ·álkovnou
02
Nad Pískovnou x Pﬁechodní
03
Halasova x U StrÏe
03
Na Lysinách
03
Vavﬁenova
03
Pekárenská – pod svahem
04
K V˘zkumn˘m ústavÛm
04
Jeremenkova x Sitteho
04
Mikulá‰e z Husi
04
Pod Vi‰Àovkou
05
Murga‰ova
05
Pod Dûkankou x Nad Spádem
05
Zelen˘ pruh x Za Pruhy (u parkovi‰tû)
05
Zapadlá x Zelen˘ pruh
05
U Pern‰tejnsk˘ch x DruÏstevní
09
DruÏstevní ochoz x Zdaﬁilá
09
Valtínovská x Hornokrãská
09
Lopatecká x Doudova
09
Pod Dálnicí ã.1
09
Klánova x U Vodotoku
10
Na Vrstvách x Pod Pekaﬁkou
10
Korandova x Havlovického
10
Vrbova (u garáÏí)
10
V Zálomu x Na Jezerce
11
Michelská x U Michelského ml˘na
11
Îilinská
11
Zachova x Nad Svahem
11
Na Zlatnici x Na Podkovce
11
Kotorská (u jeslí)
12
Boleslavova x BoÏetûchova
12
Pod Krã. lesem x V Jehliãí
12
PsohlavcÛ x Vûkova
12
Podolská x K Vysoké cestû
12
Herálecká I x Pacovská
18
Nad Lesním divadlem x Nûmãická
18
Vzdu‰ná x Na Rovinách
18
Horáãkova x Bartákova
18
Plamínkové (u Z· nebo u polikl.)
18
Na Kvûtnici x Pod Sokolovnou
19
SdruÏení x Nad Studánkou
19
U Habrovky x U Krã. vodárny
19
Kamenitá
19
Jílovská (u Údolní)
19
Pod Vr‰ovickou vodárnou III
23
Jiskrova x Na Mlejnku
23
Podolská x U Vápenné skály
23
Branická x K Ry‰ánce
23
Sinkulova x Na Klikovce
23
Baarova x Telãská
24
Na Lí‰e x Na Novinû
24
Bítovská
24
V Hodkoviãkách x Jitﬁní
24
Pod Jalov˘m dvorem
24
Jihlavská (proti garáÏím)
25
Luke‰ova x Bohrova
25
RuÏinovská x Kukuãínova
25
Doudlebská
25
Sládkoviãova
25
Fillova x Rabasova
26
Jihozápadní V x JiÏní IX
26
Na Chodovxci (u sep. nádob)
26
JiÏní XVI
26
Choceradská x Senohrabská
26
Nad Havlem x U Krãského nádraÏí
30
Mirotická x âimelická
30
Severov˘chodní IV x Severní IV
30
Viktorinova
30
Ohradní x Na Kﬁivinû
30
Podolská x Nedvûdovo nám.
30

Stanovi‰tû

www.nasepraha4.cz

Zavezení dne

Jivenská x Adamovská
Ctiradova x Meãislavova
Zálesí x Sulická
Mezivr‰í x Nad ·álkovnou
Pod Terebkou x Petra Rezka
Pekárenská – pod svahem
Nad Pískovnou x Pﬁechodní
Vavﬁenova
Halasova x U StrÏe
K V˘zkumn˘m ústavÛm
Marie Cibulkové x U Jedliãkova ústavu
Pod Dûkankou x Nad Spádem
Zelen˘ pruh x Za pruhy (u parkovi‰tû)
U Pern‰tejnsk˘ch x DruÏstevní
Na Lysinách
Zapadlá x Zelen˘ pruh
Jeremenkova x Sitteho
Valtínovská x Hornokrãská
Pod Vi‰Àovkou
Vrbova (u garáÏí)
Pod Dálnicí ã.1
DruÏstevní ochoz x Zdaﬁilá
V Zálomu x Na Jezerce
Murga‰ova
Lopatecká x Doudova
Na Vrstvách x Pod Pekaﬁkou
Michelská x U Michelského ml˘na
Îilinská
Kotorská (u jeslí)
Zachova x Nad Svahem
Korandova x Havlovického
Boleslavova x BoÏetûchova
Herálecká I x Pacovská
Nad Lesním div. x Nûmãická
Pod Krãsk˘m lesem x V Jehliãí
U Habrovky x U Krãské vodárny
Vzdu‰ná x Na Rovinách
Podolská x K Vysoké cestû
Plamínkové (u Z· nebo u polikliniky)
Jiskrova x Na Mlejnku
Podolská x U Vápenné skály
Klánova x U Vodotoku
Kamenitá
Branická x K Ry‰ánce
Jílovská (u Alberta)
Sinkulova x Na Klikovce
Na Kvûtnici x Pod Sokolovnou
SdruÏení x Nad Studánkou
Horáãkova x Bartákova
V Hodkoviãkách x Jitﬁní
Pod Vr‰ovickou vodárnou III
Baarova x Telãská
Luke‰ova x Bohrova
RuÏinovská x Kukuãínova
Na Zlatnici x Na Podkovce
Pod Jalov˘m dvorem
Doudlebská
Nad Havlem x U Krãského nádraÏí
Bítovská
PsohlavcÛ x Vûkova
Sládkoviãova
Fillova x Rabasova
Mirotická x âimelická
Na Lí‰e x Na Novinû
Jihlavská (proti garáÏím)
Jihozápadní V x JiÏní IX
Na Chodovxci (u sep. nádob)
JiÏní XVI
Choceradská x Senohrabská
Severov˘chodní IV x Severní IV
Viktorinova
Ohradní x Na Kﬁivinû
Podolská x Nedvûdovo nám.
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10
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SC-81790/6

Ing. JAN MELŠ

SC-81741/6

INZERCE
SOUDNÍ ZNALEC A LICENCOVANÝ ODHADCE
CENY A ODHADY NEMOVITOSTÍ, PORUCHY STAVEB
tel: 603 253 938, fax: 244 466 040, mail: jan.mels@atlas.cz

SC-81794/6

SC-90983/4

SERVIS PRAČEK

SC-90683/3

SC-90774/2

SC-81806/6

WHIRLPOOL - IGNIS - TATRAMAT
OPRAVY v bytě zákazníka
Tel: 272 761 234 602 366 328

SC-91060/1

SC-81805/6

SC-90870/4

SC-90915/4

Tel.: 721 386 777

SC-81803/6

Koupím byt v Praze 2+kk
nebo 3+1. Platba hotově!

SC-81785/6

SC-90921/1

SC-90878/2

SC-90194/5

SC-90890/2

SC-81807/6

SC-90863/2

SC-90573/15

SC-90923/8

SC-91037/5

MALOVÁNÍ OD 20 Kč/m2
BROUŠENÍ PARKET od 220 Kč/m2

SC-91095/1

SC-91043/3

Jílovská 426, Praha 4
Tel.: 241 493 617, 777 708 035, 777 708 034
www.balkap.wz.cz

SC-81792/6

SC-91110/2

V‰e v pﬁízniv˘ch cenách vãetnû záruky
Rozpoãty a konzultace ZDARMA - Zaji‰tûní ostatních ﬁemesel

SC-91038/1

MALÍŘI, LAKÝRNÍCI, ÚKLID

Fa MILOSLAV JÁCHIM
• Malování a lakování • Nátěry oken a dveří • Štukování zdí •
• Práce i o so+ne • Vše kvalitně za rozumné ceny •

Inzerce v časopisu TUČŇÁK
Uzávěrka dalšího vydání, tedy
prosincového čísla, je 12. listopadu 2009.
Renata Čížková tel.: 777 114 473, 222 980 260
E-mail: cizkova@ceskydomov.cz
www.praha4.cz

SC-91021/1

SC-90969/2

SC-91096/1

www.nasepraha4.cz

Tel.: 272 734 264, Mobil: 736 733 543
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DIVADLA – LIS TOPAD
Kﬁesomyslova 625,
Praha 4

Pokladna tel.: 241 404 040
Obchodní oddûlení
Tel.: 261 215 722
Tel./fax: 261 215 721
E-mail: fidlovacka@fidlovacka.cz
www.fidlovacka.cz
1. ne
2. po
3. út
4. st
5. čt
6. pá
7. so
8. ne
9. po
10. út
11. st
12. čt
13. pá
14. so
15. ne
16. po
17. út
18. st
19. čt
20. pá
21. so
22. ne
23. po
24. út
25. st
25. st
26. čt
27. pá
28. so

15.00
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
15.00
15.00
10.30
19.30
19.30
19.30
19.30
15.00
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
15.00
19.30
19.30
10.30
19.30
19.30
19.30
15.00
19.30
29. ne 15.00
30. po 10.30
19.30

ŠUMAŘ NA STŘEŠE
V KORZETU PRO TETU
TŘI SESTRY
HÁDEJ, KDO PŘIJDE…
POSLEDNÍ DOUTNÍK
NERUŠIT, PROSÍM
SONG PRO DVA
LUCERNA
LUCERNA
V KORZETU PRO TETU
HABAĎÚRA
BALADA PRO BANDITU
ZÁHADA ANEB ZAPŘENÁ LÁSKA
TŘI SESTRY
BLBOUN – zájezd Litomyšl
BLBOUN
V KORZETU PRO TETU
DIVOTVORNÝ HRNEC
HOSTINEC U KAMENNÉHO STOLU
SONG PRO DVA
A JE TO V PYTLI!
ŠUMAŘ NA STŘEŠE
ČAJ U KRÁLOVNY
HÁDEJ, KDO PŘIJDE…
JAK VYLOUPIT BANKU – veř. gen.
A JE TO V PYTLI!
JAK VYLOUPIT BANKU – premiéra
ZÁHADA ANEB ZAPŘENÁ LÁSKA
JAK VYLOUPIT BANKU
JAK VYLOUPIT BANKU
MALOVANÉ NA SKLE
MALOVANÉ NA SKLE
JULIE, TY JSI KOUZELNÁ

KOMORNÍ
FIDLOVAâKA
Boleslavova 13,
Praha 4, 140 00

Rezervace vstupenek
1 hod. pﬁed pﬁedstavením – pﬁím˘ tel.: 241 404 268
Pokladna pro obû scény tel.: 241 404 040
Obchodní oddûlení tel./fax: 261 215 721, tel.: 261 215 722
E-mail: fidlovacka@fidlovacka.cz
www.fidlovacka.cz
4. st
5. čt
6. pá
7. so
10. út

10.30
19.30
19.30
19.30
19.30

11. st
12. čt
13. pá
14. so
16. po
17. út
19. čt
20. pá

19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

21. so
23. po
24. út
25. st
26. čt

15.00
19.30
19.30
19.30
19.30

27. pá 19.30
28. so 19.30
30. po 19.30

KOUZELNÁ NOC – veřejná generálka
KOUZELNÁ NOC – premiéra
MILÁČCI A MILODARY
KOUZELNÁ NOC
BENEFICE ANEB
ZACHRAŇTE SVÉHO AFRIČANA
VENUŠE NOSÍ XXL
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
NEJLEPŠÍ KAMARÁDKY
KOUZELNÁ NOC
NEVYLÉČITELNÍ
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
ROK MAGICKÉHO MYŠLENÍ
BENEFICE ANEB
ZACHRAŇTE SVÉHO AFRIČANA
ŽENA V ČERNÉM
NEVYLÉČITELNÍ
VENUŠE NOSÍ XXL
MILÁČCI A MILODARY
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
– vyprodáno
ŽENA V ČERNÉM
ROK MAGICKÉHO MYŠLENÍ
KOUZELNÁ NOC

30 | TUČŇÁK

ZAPOMENUTÉ
TRANSPORTY
KdyÏ se ﬁekne holocaust a dokument, vût‰inû
lidí se vybaví vytetovaná ãísla na rukou, zábûry dûtí v pruhovan˘ch vûzeÀsk˘ch uniformách
v Osvûtimi, Hitlerovy proslovy nebo buldozery
shrnující hromady mrtvol.
ic z toho ãtyﬁdíln˘ filmov˘ cyklus
„Zapomenuté transporty“ reÏiséra Luká‰e
Pﬁibyla, kter˘ uvádí Dobe‰ka, neukazuje. Jeho
filmy rozkr˘vají nejrÛznûj‰í „modely pﬁeÏití“
v extrémních podmínkách z pohledu muÏÛ,
Ïen, rodin nebo jednotlivcÛ, deportovan˘ch do
táborÛ a ghett v Loty‰sku, Bûlorusku, Estonsku
a Polsku, jejichÏ názvy na rozdíl od Osvûtimi
nebo Terezína nikdo nesly‰el. Boj o holé pﬁeÏití,
dramatické pﬁíbûhy lásky, osudy lidí na útûku
nebo „normální Ïivot“ v ghettu líãí tito filmoví
hrdinové ãasto s obdivuhodn˘m humorem
a nadhledem, pﬁestoÏe v naprosté vût‰inû vyprávûjí svÛj pﬁíbûh zcela poprvé, po mûsících pﬁesvûdãování. V dokumentech není pouÏit˘ jedin˘
mluven˘ komentáﬁ, pouze slova svûdkÛ.
Z nûkolika desítek tisíc ÎidÛ z âech a Moravy
deportovan˘ch z neznám˘ch míst na V˘chodû
se vrátilo ménû neÏ 300. Sedmdesát je‰tû Ïijících
vypátral Pﬁibyl ve dvaceti zemích pûti kontinentÛ. Dokumentární cyklus „Zapomenuté transporty“ (4x 90 minut), kter˘ vznikl ze 400 hodin
filmového záznamu, pﬁedkládá Luká‰ Pﬁibyl
divákÛm po deseti letech práce.
(dob)

N

Na Jezerce 1451,
140 00 Praha 4-Nusle
Tel.: 261 224 832
GSM: 736 623 965
E-mail: kristian.jezerka@quick.cz
www.divadlonajezerce.cz
1. ne
2. po
3. út
4. st
5. čt
6. pá
8. ne
9. po
10. út
11. st
12. čt
14. so
16. po
17. út
18. st
19. čt
20. pá
21. so
22. ne
23. po
24. út
25. st
26. čt
27. pá
28. so

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
18.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
16.00
19.00
29. ne 19.00
30. po 19.00

CHARLEYOVA TETA
ŽENITBA
LÁSKY PANÍ KATTY
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
CHARLEYOVA TETA – zadáno
CHARLEYOVA TETA – zadáno
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
MANDRAGORA
ŽENITBA
CHARLEYOVA TETA
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
CHARLEYOVA TETA
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ – zadáno
LÁSKY PANÍ KATTY
VÁLKA ROSEOVÝCH
CHARLEYOVA TETA – zadáno
NA DOTEK
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
TAKOVÝ ŽERTÍK
VÁLKA ROSEOVÝCH
PETROLEJOVÉ LAMPY
MANDRAGORA
MANDRAGORA
CHARLEYOVA TETA
VÁLKA ROSEOVÝCH – zadáno

DIVADLO DOBE·KA
Jasná I. 1181/6 147 00 Praha 4
Tel.: 244 468 173 • Fax: 244 468 167
dobeska@divadlodobeska.cz
rezervace@divadlodobeska.cz
www.divadlodobeska.cz
STUDIO DOBE·KA:
kurzy • zábava • relaxace
www.divadlodobeska.cz/studio

Branická 411/63, 147 00 Praha 4-Braník,
Fax: +420 244 462 813
POKLADNA DIV. + TEL. REZERVACE:
PO–âT 15–18 hod. – Tel.: +420 244 462 779
HROMADNÉ OBJEDNÁVKY:
PO–âT 10–14 hod. a PÁ 8–12
FAX: +420 244 462 813
Prosíme, uvádûjte tel. spojení!
www.branickedivadlo.cz
MoÏnost objednávek pﬁes internet

1. ne 15.00 ÁÁÁ, ATLAS TEN SE MÁ!
– pohádka s činoherní složkou.
1. ne 16.00 LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
2. po 18.00 IGOR KORPACZEWSKI – vernisáž
3. út 19.30 VÝBĚR Z BESÍDEK
– projekt Art for Life Divadlo Sklep
4. st 19.30 FILMOVÝ KLUB – Rozervaná objetí
5. čt 20.00 S.O.I.L. – koncert
6. pá 19.30 NA STOJÁKA
7. so 19.30 ZAPOMENUTÉ TRANSPORTY
DO ESTONSKA – válečný dokument
8. ne 15.00 OVEČKA SHAUN – nonstop party
9. po 19.00 ZUŠ MODŘANY:
Alesandro Casona: Jitřní paní
10. út 19.00 PŘEDNÁŠKA O ARCHITEKTUŘE
DAVIDA VÁVRY
11. st 19.30 FILMOVÝ KLUB
– Občan Havel přikuluje
12. čt 20.00 HM… – koncert
14. so 19.30 ZAPOMENUTÉ TRANSPORTY
DO POLSKA – válečný dokument
18. st 19.30 BESÍDKA 2009 – Divadlo Sklep
19. čt 19.30 BESÍDKA 2009
20. pá 19.30 NA STOJÁKA
22. ne 15.00 DÁŠEŇKA‚ ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE
– tři pohádky
24. út 19.00 ADVENTNÍ KONCERT
25. st 19.30 FILMOVÝ KLUB – Muž na laně
26. čt 19.30 JOŽKALIPNIKJEBOŽÍČLOVĚK
ANEUMÍLHÁT!
28. so 15.00 FILMOVÝ KLUB – Vzhůru do oblak
29. ne 15.00 POHÁDKA – PINOCCHIO
30. po 19.30 MLÝNY – Divadlo Sklep

1. ne 14.00 KAMARÁDI ZKOUŠEJÍ POHÁDKY
4. st 19.00 DEN NA ZKOUŠKU – komedie
5. čt 19.30PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME
– ZADÁNO
8. ne 14.00 STRAŠIDLO ZLOMBIDLO – pohádka
17.00 S TVOJÍ DCEROU NE – komedie
9. po 19.00 ŽÁRLIVOST – BRANICKÁ PREMIÉRA
10. út 19.00 ČOCHTAN VYPRAVUJE
11. st 19.00 NA SPRÁVNÉ ADRESE – komedie
12. čt 14.00 VRÁTÍŠ SE KE MNĚ POKOLENOU
– ZADÁNO
12. čt 19.00 VRÁTÍŠ SE KE MNĚ POKOLENOU
– OBNOVENÁ PREMIÉRA
13. pá 19.00 OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ – komedie
14. so 16.00 O LÁSCE čili PARLE-MOI
D’AMOUR – BRANICKÁ PREMIÉRA
15. ne 14.00 LÁTANÉ PŘÍBĚHY
KREJČÍKA HONZY – pohádka.
15. ne 17.00 KLÍČE NA NEDĚLI – komedie.
16. po 19.00 ZDRAVÝ NEMOCNÝ – komedie.
18. st 19.00 POSTEL PLNÁ CIZINCŮ – komedie
19. čt 19.00 SMÍŠENÉ (PO)CITY – komedie.
20. pá 19.00 MÁM OKNO – zbrusu nová komedie.
21. so 16.00 MÁM OKNO – PREMIÉRA
22. ne 14.00 SLON BIMBO V TRAMTÁRII
19.00 PŘÍLIŠ DRAHÁ MATHILDA
23. po 19.00 VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM,
KDYŽ TEČE VODA – komedie
24. út 19.00 ÚKLID – BRANICKÁ PREMIÉRA
25. st 19.00 NA KONCI DUHY – tragikomedie
26. čt 19.00 DROBEČKY Z PERNÍKU
27. pá 19.00 VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
28. so 16.00 KRÁSA Z MOULIN ROUGE
– BRANICKÁ PREMIÉRA
29. ne 14.00 TŘI POHÁDKY NA VÁNOCE
19.00 PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME
30. po 19.00 HERCI V NESNÁZÍCH aneb
DNES HRAJEME CYRANA

VÍKENDOVÉ DÍLNY
28. sobota
10.00–13.00 Adventní věnce s Markétou Křesinovou
29. neděle
10.00–13.00 Udrátujte si svého anděla a vytvořte
Slunce hojnosti s Markétou Křešinovou
15.00–18.00 Udělejte si svého anděla z keramiky
s Mirkou Čejkovou
Předprodej na prosinec začíná 2. 11. 2009

B R A N I C K É D I VA D L O N A B Í Z Í :
NETRADIČNÍ ABONMÁ, které neomezí Váš výběr
programový ani časový. Za pouhých 1000,- Kč získáte 12
poukázek na poloviční slevu, 12 vstupenek na kterýkoliv
program pořádaný BD. DÁRKOVÉ KARTY: 6 poukázek
na volnou vstupenku do BD (2000,- Kč) • POLOVIČNÍ
SLEVY: PRO DĚTI, STUDENTY A DŮCHODCE (OMEZENÝ
POČET VSTUPENEK NA JEDNOTLIVÁ PŘEDSTAVENÍ).

Akce se koná za podpory grantů MČ PRAHA 4
a HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.
BRANICKÉ DIVADLO
provozuje občanské sdružení LETITIA,
společnost pro rekonstrukci
a obnovu Branického divadla.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Domov Sue Ryder, o. p. s.,
Michelská 1/7, 140 00 Praha 4-Michle • Tel.: 244 029 111

www.sue-ryder.cz
GALERIE:
Výstava obrazů malířky a výtvarnice J. Králové
ŽIVOT V BARVÁCH A KRÁLOVSKÉ BAREVNÉ ČTVERCE…
2. po 15.00 BRANICKÉ DUO
5. čt 17.00 OLŠANSKÝ REALISMUS
A IMPRESIONISMUS
Přednáška RNDr. Pavla Mrázka z cyklu „Pražské okolí“.
10. út 17.30 FLÉTNOVÝ KONCERT KONZERVATOŘE
JAROSLAVA JEŽKA – flétnový koncert.
11. st 17.00 VEČER SVATOMARTINSKÉ KUCHYNĚ
Večer jedinečných pokrmů, nápojů a neopakovatelné atmosféry.

12. čt 15.00

CO SE VAŘÍVALO
ZA ČASŮ NAŠICH BABIČEK
Přednášku Kroužku přátel Mladoboleslavska povede PhDr. Jana
Hrabětová, ředitelka Polabského muzea Poděbrady.
12. čt 17.00
13. pá 16.30
20. pá 17.00

KYPR – OSTROV BÁJNÉ AFRODITY
RECITÁL JANA ŠTĚPÁNA
A MARIE WIESNEROVÉ
AUTORSKÝ VEČER JANA SUKA
A JEHO HOSTŮ

21. ne 15.00
23. po 15.00
29. ne 15.00
Rezervace:
25.–27., st–pá
Divadelní sál

BENEFIČNÍ KONCERT
OCHRANOVSKÉHO SBORU
BRANICKÉ DUO
BENEFIČNÍ ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
PRO DOMOV SUE RYDER – U SALVÁTORA
724 238 184, pavla.bajerova@sue-ryder.cz
TRADIČNÍ BAZAR OBLEČENÍ
Oblečení, knihy, domácí potřeby, látky, záclony.
Pytel za 60 Kč. St, čt 10.00–17.30, pá 9.00–12.00

Výtěžek z veškerých akcí je určen na podporu Domova Sue Ryder, o. p. s., který poskytuje sociální služby seniorům v obtížné zdravotní či sociální situaci.
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