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EDITORIAL
Milé ãtenáﬁky,
milí ãtenáﬁi,
dovolte mi malé ohlédnutí za v ãervnu ukonãenou velkou sportovní
akcí 4x4 letní hry
Prahy 4. Osobnû jsem
nav‰tívil mnoho zápasÛ a sportovních zápolení a jejich atmosféra mi nezﬁídka pﬁipomnûla utkání nejvy‰‰í
ligy. Pﬁedev‰ím ‰koláci Základní ‰koly
Plamínkové vytvoﬁili basketbalov˘m duelÛm ohromnou diváckou kulisu, za kterou
by se nemuselo stydût nejedno prvoligové
hledi‰tû. V prÛbûhu her bylo nûkdy aÏ dojemné pozorovat dûvãata a chlapce, jak
poprvé v Ïivotû pﬁebírají poháry a dostávají medaile. Obãas nechybûly nejen slziãky radosti, ale i urãitá ‰petka stydlivosti.
Zní to sice jako kli‰é, ale dûtské rozzáﬁené
oãi byly pro nás, organizátory, tou nejlep‰í
odmûnou a satisfakcí. Rád bych proto touto cestou podûkoval v‰em, kteﬁí se na úspûchu sportovní akce podíleli – organizátorÛm, poﬁadatelÛm, rozhodãím, sponzorÛm
a v neposlední ﬁadû i samotn˘m sportovcÛm za fair play soutûÏení. Her se celkovû
zúãastnilo pﬁes 1 300 dûtí z 21 základních
‰kol a na základû velice pozitivních ohlasÛ
jsme rozhodnuti malou olympiádu mûstské
ãásti Praha 4 zorganizovat kaÏdé dva roky.
Dal‰ího mezi‰kolního mûﬁení sil se tedy
dûti doãkají v roce 2010.
I v záﬁí budeme pokraãovat ve veﬁejn˘ch projednáváních podnûtÛ do nového
územního plánu. S obãany z Podolí, kteﬁí
se obávají o osud území v oblasti podolské
vodárny a sokolovny, se sejdu ãtvrtého záﬁí v 18 hodin v Základní ‰kole Nedvûdovo
námûstí. Vûﬁím, Ïe budeme diskutovat vûcnû a bez emocí a Ïe v˘sledkem bude jednoznaãné stanovisko jak s dotãenou lokalitou
v budoucnu dále pracovat.
Závûrem Vám v‰em pﬁeji pﬁíjemnû strávené letní mûsíce, dostatek odpoãinku
a pﬁedev‰ím krásné dovolenkové poãasí.
PAVEL HORÁLEK, STAROSTA
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AKTUALIT Y

Z otázek k podnětům do nového
územního plánu
Vážení čtenáři, koncem června proběhlo v Kulturním centru Spořilov
veřejné projednání podnětů k připravovanému novému územnímu plánu.
Vedle otázek položených ústně přímo na setkání jsme obdrželi také řadu
písemných dotazů týkajících se jak projednávaného tématu, tak i některých dalších oblastí. Vzhledem k množství otázek vám zde přinášíme část
dotazů a odpovědí, plné znění pak najdete na internetových stránkách
Prahy 4 www.praha4.cz.
MARKÉTA AULOVÁ, TISKOVÁ MLUVâÍ Mâ PRAHA 4
Jaké jsou v˘sledky studie vyuÏitelnosti parkovacích domÛ? Jaká ãástka pronájmu je
akceptovatelná nájemci? Je to rentabilní?
Za jak˘ch podmínek? Nebo se bude stavût
bez rozvahy?
Parkovací domy v Praze 4 by mohly vyrÛst
na patnácti místech. AlespoÀ v nûkter˘ch lokalitách by tak do‰lo ke sníÏení parkovacího deficitu. Domy by byly urãeny pouze rezidentÛm
a provoz by zaji‰Èoval ochranu zaparkovan˘ch
aut proti zlodûjÛm a vandalÛm.
O samotné v˘stavbû tûchto garáÏov˘ch
domÛ v‰ak rozhodnou sami obyvatelé Ïijící
v pﬁilehlém okolí. V docházkové vzdálenosti
pﬁibliÏnû do 300 m od místa v˘stavby budou
obyvatelé podrobnû informováni formou dotazníkÛ do po‰tovních schránek a tytéÏ informace
naleznou téÏ v TuãÀáku a na www.praha4.cz.
V pﬁípadû zájmu bude zpracována ovûﬁovací architektonická studie. Ta pak ukáÏe, zda je zde
zámûr moÏno provést a definuje stavební parametry, na jejichÏ základû bude moÏné jiÏ také
nastínit organizaci provozu. Zájem veﬁejnosti
bude téÏ urãovat velikost parkovacího domu.
V místech, kde o parkovací dÛm nebude
zájem, nebo proti jeho stavbû budou zásadní
protesty, se objekt stavût nebude. Reakce na dotazníky budou z hlediska budoucího vyuÏití
nezávazné a vybírat je budou informaãní centra. V záﬁí odstartuje první zji‰Èování zájmu ve

KRÁTCE
● Na základû smlouvy o smûnû pozemkÛ mezi

Mâ
Praha 4 a spoleãností Casta Invest a. s. do‰lo na
náklady spoleãnosti k odstranûní b˘valé budovy
„Tesco“ bez ã. p./ã. e. v ulici Jitﬁní–Hodkoviãky.
● Rada Mâ Praha 4 schválila v rámci Chodníkového programu smlouvu s Technickou správou komunikací (TSK). „Ihned po podepsání smlouvy za‰leme TSK dotaci ve v˘‰i deseti milionÛ korun a pﬁíprava na opravy vytipovan˘ch komunikací mohou
zaãít,“ informoval zástupce starosty Martin Hudec.
● Sedmiletou keÀskou holãiãku a 8letého chlapce
z Guiney na dálku spoleãnû adoptovaly zástupkynû
starosty Ivana StaÀková a pracovnice sociálního
odboru Mâ Praha 4. Dûtem platí ‰kolné a zasílají
jim dárky.
● Vzhledem ke stavebním úpravám na budovû
Základní ‰koly Jáno‰íkova a jejím blízkém okolí
bûhem letních prázdnin bude dopravní hﬁi‰tû
i kabinet dopravní v˘chovy mimo provoz. V záﬁí
2008 bude opût obnovena pravidelná v˘uka dopravní v˘chovy pro Ïáky 4. a 5. tﬁíd základních ‰kol.
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tﬁech lokalitách – ulice Jílovská, ·tÛrova
a Spoﬁilovská. Následovat budou dal‰í lokality v prÛbûhu ﬁíjna. Podrobné informace
k nim budou zveﬁejnûny opût na webu Prahy 4
a v TuãÀáku.
Proã a z jakého dÛvodu se pﬁesouvá tramvajová traÈ z Jeremenkovy ulice? Jeremenkova
byla pÛvodnû urãena pro tramvajovou traÈ
a je pﬁece nej‰ir‰í ulicí Mâ...
Nepﬁesouvá se. Varianta, která je zahrnuta
mezi podnûty do nového územního plánu, ﬁe‰í
jen dal‰í moÏnost napojení mûstské hromadné
dopravy ulicí Podolská a Na Dolinách nahoru
na PraÏského povstání a napojení na souãasnou tramvajovou traÈ, tak aby odborníci pﬁipravující ÚP mohli posoudit obû varianty.
Je ale pravdou, Ïe proti tramvaji v ulici Jeremenkova se postavili obyvatelé pﬁilehl˘ch
domÛ a zaloÏili i nûkolik obãansk˘ch sdruÏení.
To samé teì nastává v Podolí kvÛli druhému
zámûru.

Zmûnu ÚP v ulici Nad Pekaﬁkou jiÏ schválilo minulé zastupitelstvo (snad v roce 2003
nebo 2004). TakÏe to není nic nového (není
tam navíc zeleÀ, ale kaÏdou chvíli tam honila policie narkomany).
Zmûnu územního plánu v tomto místû projednává momentálnû Magistrát hlavního mûsta
Prahy na základû Ïádosti vlastníka pozemku.
Rozhodnutím Prahy 4, o kterém mluvíte, byl
vydán souhlas s vy‰‰í mírou vyuÏití území.
Nyní v‰ak Zastupitelstvo Prahy 4 navrhuje sníÏit „kód míry vyuÏití“ o 2 stupnû, to je na „C“.
V praxi to pak znamená, Ïe v pﬁípadû schválení
Zastupitelstvem hlavního mûsta Prahy by pﬁípadná v˘stavba v tomto místû mohla mít maximálnû tﬁi patra a jedno ustupující, nikoli pût
a jedno ustupující jak tomu bylo pÛvodnû.
ZároveÀ by do‰lo ke sníÏení zastavitelnosti
území a zv˘‰ení mnoÏství zelenû.
Nusle – podnût 12 (umístûní stanice S-bahn).
Co bude v oblasti stávajícího nádraÏí PrahaVr‰ovice? Je na hranici P-10 a P-4 .
Podnût umístûní stanice S-bahn v ul. Otakarova
bude provûﬁován âesk˘mi drahami. Stávající
nádraÏí Praha-Vr‰ovice bude nadále v provozu,
pﬁipravuje se pﬁestavba v rámci „Optimalizace
traÈového úseku Praha-Hostivaﬁ – Praha-Hl.
nádraÏí“, v jejímÏ rámci bude také vybudováno
pû‰í propojení podchodem mezi ul. Vr‰ovická
a Barto‰kova.

Zmûna územního plánu v oblasti podolské
vodárny a sokolovny?
Podnût na zmûnu vyuÏití ãásti asfaltové plochy
u Podolské ulice je nyní ve variantách provûﬁován architektonickou studií. Ta bude 4. záﬁí od 18 hod. prezentována obãanÛm v Základní
‰kole Nedvûdovo námûstí k diskuzi.

Problematika zástavby Zeleného pruhu.
Proã a jak se pﬁekvalifikovávají pozemky ze zelen˘ch ploch na stavební pozemky
(napﬁ. 321/2, 314/1, 317/1 pozemkové
mapy)?
Uvádûné parcely byly i v územním plánu
platném do 31. 12. 1999 urãeny k ãistû obytné
funkci.

●

jící maminky. Od 1. ãervence je omezen vjezd do
areálu nemocnice z dÛvodu opravy povrchu vozovek, proto vÛz zaparkujte na parkovi‰ti pﬁed hlavním
vjezdem. Od poloviny ãervence aÏ do konce srpna
nebude pﬁístupn˘ hlavní vjezd do porodnice na
pavilonu U, pﬁístup bude moÏn˘ zadním vchodem,
kter˘ bude znaãen ‰ipkami.
● âástkou 20 000 Kã podpoﬁila Mâ Praha 4
sportovní akci Jedliãkova ústavu „Prázdniny naneãisto alias Zahradní slavnost“.
● V areálu âeského vysokého uãení technického
v Podolí byl slavnostnû otevﬁen novû zrekonstruovan˘ blok F kolejí, kter˘ je jedním ze ‰esti ubytovacích
objektÛ kolejí s kapacitou 173 lÛÏek. Náklady na
rekonstrukci ãinily 50 milionÛ korun.
● Nabídka voln˘ch míst v kuchyni: M· v Praze 4-Podolí pﬁijme od záﬁí 2008 pomocnou kuchaﬁku na hl. pracovní pomûr. M· v Praze 4-Michli
pﬁijme od záﬁí 2008 kuchaﬁku na hlavní pracovní
pomûr. Kontakt: 777 598 195. M· Fillova pﬁijme
kuchaﬁku na pln˘ úvazek. Kontakt: 241 442 235,
776 614 456.

Doãasnû bylo uzavﬁeno Zákaznické centrum
PraÏsk˘ch sluÏeb v ulici Meãislavova 3, Praha
4-Nusle, a to z dÛvodu rekonstrukce (od 7. 7. do
31. 8. 2008). V uvedeném období mÛÏete nav‰tívit
nejbliÏ‰í Zákaznické centrum PraÏsk˘ch sluÏeb, a. s.,
PrÛmyslová 615/32, Praha 10, tel.: 284 091 457,
284 091 458, fax: 284 091 552. Otevírací doba:
pondûlí, stﬁeda 8–18 hod., úter˘, ãtvrtek, pátek
8–15 hod.
● V˘stava ve Filmovém muzeu v Branické 71
vûnovaná hereãce Vûﬁe Ferbasové a herci Antonínu
Novotnému pokraãuje i v letních mûsících. V˘stava
je realizována za finanãní podpory Mâ Praha 4.
KaÏdou stﬁedu od 12 do 18 hodin je otevﬁen nákup
a prodej fotoaparátÛ, kamer, promítaãek, knih,
plakátÛ a fotografií o filmu.
● Právní poradna JUDr. Tatiany Poupové se
uskuteãní 25. 8. od 15.00 hod. v KC Novodvorská.
● Thomayerova nemocnice v Krãi upozorÀuje
neregistrované rodiãky, Ïe kapacita porodnice je
zcela naplnûna aÏ do 6. ledna 2009. Z tohoto
dÛvodu jiÏ není moÏné registrovat nové nastáva-
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Za pití alkoholu na veřejnosti hrozí pokuta!
Tisícikorunová pokuta, ve správním řízení sankce až ve výši
30 000 Kč, s takovým trestem musí počítat lidé, kteří si na níže
vyspecifikovaných místech Prahy 4 dopřejí alkohol na veřejnosti.
ová praÏská vyhlá‰ka zakazuje od ãervence popíjet alkohol v okolí ‰kol, zdravotnick˘ch zaﬁízení, stanic metra a dûtsk˘ch
hﬁi‰È. Souãástí vyhlá‰ky je také pﬁíloha, která
vyjmenovává dal‰í konkrétní místa, kde je pití
zakázáno.
Pokud se chcete vyhnout problémÛm, rozhodnû se nechoìte posadit s „lahváãi“, krabicov˘m vínem ãi jin˘m alkoholem na tato místa:

N

Náměstí a ulice
Nám. Gen. Kutlva‰ra, nám. Bratﬁí SynkÛ, nám.
HrdinÛ, Branické nám., Roztylské nám., JiÏní
nám., Novodvorská, pﬁed Kulturním centrem
Novodvorská.

Kdo nám půjčí kola?
rojekt pÛjãovny
jízdních kol „Kola
pro ãtyﬁku“, na jejíÏ
provozování vypsala
radnice ãtvrtého praÏského obvodu jiÏ druhou veﬁejnou soutûÏ
roz‰íﬁenou o zájemce
z Evropské unie, nebyl
ani tentokrát úspû‰n˘.
„Nepﬁihlásil se Ïádn˘ Ilustr. foto: archiv
zájemce. Zaãali jsme reálnû uvaÏovat o tom,
Ïe bychom pﬁibliÏnû stovku jízdních kol
rozdûlili do na‰ich základních ‰kol. Na základû reportáÏe, která probûhla v médiích,
se v‰ak na nás obrátilo nûkolik firem se zájmem pÛjãovnu provozovat. Rozhodnutí,
jak s koly dál, tedy padne aÏ po jednání s tûmito zájemci,“ uvedl zástupce starosty
Václav Kri‰tof.

P

Obchodní centra
Prostranství u supermarketu Penny,
ul. Choceradská, prostranství u supermarketu Plus Diskont, ul. Zálesí, prostranství
u supermarketu Plus Diskont pﬁed informaãním centrem mezi ul. Branická, Ke Krãi, prostranství u nákupního centra v ulici Na úlehlí,
prostranství pﬁed nákupním centrem a domem sluÏeb ohraniãené ulicemi Mûchenická,
Zvánovická, Stﬁímelická, prostranství pﬁed
supermarketem Albert, ul. Hlavní, prostranství
pﬁed obchodním centrem ohraniãené ul. Antala Sta‰ka, Na strÏi, Hudeãkova, prostranství pﬁed supermarketem Kaufland, ul. U plynárny.

Parky a ostatní veřejná zeleň
Park Na Fidlovaãce, sady Jezerka,
park DruÏby, park Na Slepiãárnû, ul.
Na Topolce, park u kostela sv.
Michala, park u kostela sv. Pankráce,
park v ulici Michelská, Nuselská,
U plynárny, park Madelonka, park
u kﬁiÏovatky ul. Nad koupadly, Nad Záti‰ím,
U vodotoku, Al‰ovy sady, park ohraniãen˘
ul. Sedlãanská, Krumlovská, Budûjovická, park
Humpolecká I. a II., ul. Humpolecká, Bystﬁická, Pacovská, park mezi ulicemi Halasova
a Krãská (za poliklinikou), park v ul. Zelen˘
pruh, Na Dobe‰ce, park Roztylské sady, park
Kapitol mezi ul. Nad Vinn˘m potokem,
T˘mlova, MagistrÛ, park Tﬁe‰Àovka v ulici Na
Chodovci. Máte-li návrh na dal‰í místa, kde by
mûl b˘t zákaz konzumace alkoholu na veﬁejnosti, za‰lete jej na úﬁad Mâ Praha 4.
(AU)

V Nuslích dětem nenalévají
Policisté místního oddělení Policie ČR – Nusle a Městské policie Prahy 4 se nedávno zaměřili na kontrolu zákazu prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů osobám mladším 18 let v 55 živnostenských provozovnách v Nuslích.
asovû byly kontroly provádûny v odpoledních,
veãerních a noãních hodinách. Bûhem kontrol
byly v nûkter˘ch provozovnách zji‰tûny nedostatky
v souladu se zákonem, a to konkrétnû poru‰ení ustanovení § 7 zákona ã. 379/2005 – chybûjící tabulky
s textem o zákazu prodeje tabákov˘ch v˘robkÛ
osobám mlad‰ím 18 let a ustanovení § 14 zákona
ã. 379/2005 – chybûjící tabulka s textem o zákazu
prodeje alkoholu osobám mlad‰ím 18 let, které byly
ﬁe‰eny na místû upozornûním na jejich odstranûní.
Provedenou kontrolní ãinností nebylo zji‰tûno
poru‰ení zákona v souvislosti s prodejem tabákov˘ch
v˘robkÛ a alkoholick˘ch nápojÛ osobám mlad‰ím 18
let v Ïivnostensk˘ch provozovnách. Kontroly budou
namátkovû provádûny i v dal‰ích mûsících. Obvodní
ﬁeditelství Mûstské policie Prahy 4 provádûlo v mûsíci kvûtnu 2008 kontroly Ïivnostensk˘ch provozoven, ve kter˘ch jsou umístûny v˘herní hrací zaﬁízení,

â

a dále provozoven, ve kter˘ch je provoz spojován
s erotikou, na celém území mûstské ãásti Praha 4.
Celkovû tak bylo provedeno 205 kontrol provozoven, z toho 33 provozoven jiÏ bylo zru‰eno, nebo
jiÏ neprovozují uvedené ãinnosti. U stávajících
provozoven bylo kontrolováno pﬁedev‰ím:
● ﬁádné oznaãení provozoven,
● umístûní upozornûní o „zákazu vstupu nebo
hraní osobám mlad‰ím 18 let“,
● dodrÏování zákazu podávání alkoholu tûmto
osobám,
● dodrÏování provozní doby tûchto provozoven,
● hraní osob mlad‰ích 18 let na v˘herních hracích
automatech.
Pﬁi kontrolách nebylo zji‰tûno závaÏnûj‰ích závad, pouze v nûkter˘ch provozovnách nebylo dostateãnû ãitelné Iâ (identifikaãní ãíslo). Po upozornûní
byla tato závada odstranûna.
(POL)

Bezpečné přechody Radnice v Táborské
M
prochází rekonstrukcí
S
â Praha 4 v rámci programu „Bezpeãná cesta do ‰koly“ realizuje
úpravy pﬁechodÛ pro chodce pﬁedev‰ím v okolí ‰kol a na návazn˘ch komunikacích. Zv˘‰ení bezpeãnosti je ﬁe‰eno zv˘raznûním
pﬁechodÛ ãerven˘m podkladem, reflexní
barvou, vymezením nástupního prostoru
u
pﬁechodu
„citybloky“,
montáÏí tzv.
BOCHÛ (betonová ochrana
chodcÛ), v nûkter˘ch pﬁípadech zv˘‰en˘mi prahy nebo pﬁisvûtlením. „Souãasnû se
vûnuje pozornost i bezpeãnosti chodcÛ na dal‰ích rizikov˘ch pﬁechodech,“ uvedl zastupitel Zdenûk Jung.
(Mâ)

www.praha4.cz

rdce mûstské ãásti Praha 4, radnice v Táborské ulici, prochází
rozsáhl˘mi stavebními úpravami. V první fázi byla provedena
rekonstrukce prvního patra – z vy‰‰ích podlaÏí úﬁadu se pﬁemístilo
oddûlení matrik do nového prostoru s bezbariérov˘m vstupem a v jeho tûsném sousedství bylo zﬁízeno dal‰í informaãní centrum Prahy 4
(viz ãervnov˘ TuãÀák). Poãátkem ãervence zaãala druhá fáze úprav –
rekonstrukce vnitﬁních prostor a bezbariérové ﬁe‰ení nuselské radnice.
„Pﬁedmûtem stavebního díla je zejména bezbariérové ﬁe‰ení historické ãásti objektu, pﬁístavba nového v˘tahu ve dvorním traktu, vybudování vstupu pro imobilní obãany a vytvoﬁení foyeru u hlavního sálu,“
informuje starosta Pavel Horálek. „Po dobu rekonstrukce, která by
mûla skonãit 17. prosince tohoto roku, nebudou v provozu sály úﬁadu
ani obﬁadní místnost. Vûﬁím, Ïe nezbytné stavební úpravy, které ve
svém v˘sledku uleví pﬁedev‰ím matkám s koãárky a star‰ím obãanÛm,
náv‰tûvníci radnice pﬁijmou s pochopením.“
(MD)
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Jak to bude s Pekařkou?
Návrh dopravního řešení
v ul. Pod Pekařkou,
Dvouramenná,
Nad Cihelnou,
Za Pekařkou - varianta 4.
Průjezdní situace:
omezení vjezdu do ulice
Dvouramenná.

Změna dopravního režimu v ulici Dvouramenná a Nad Cihelnou a odstranění nutnosti průjezdu všech projíždějících vozidel těmito ulicemi včetně ulice Za Pekařkou z ulice Pod Pekařkou ve směru k ulici
Jeremenkova – takový byl požadavek Občanského sdružení PekařkaPodolí adresovaný zástupci starosty pro dopravu Martinu Hudcovi.
a základû Ïádosti jsme pﬁipravili ãtyﬁi
varianty ﬁe‰ení, které rÛzn˘m zpÛsobem buì
„ omezovaly ãi znesnadnily prÛjezd touto oblastí,
nebo ji zneprÛjezdnily úplnû. Îádná z variant ale
není ideální, stejnû jako není ideální souãasn˘
stav. Provoz regulovan˘ v jedné ulici se automaticky pﬁesune do ulice vedlej‰í. ZneprÛjezdnûní
nûkteré komunikace bude mít dopad na pﬁístupové trasy obyvatel druhé ulice. Jedin˘m moÏn˘m
ﬁe‰ením je proto kompromis, kter˘ by byl akceptovateln˘ pro v‰echny rezidenty z tûchto ulic,“
vysvûtlil Martin Hudec dÛvody, proã se se‰el
s místními obyvateli v Z· Jeremenkova nad navrÏen˘mi variantami. SchÛzce pﬁedcházela informaãní kampaÀ a na webu Prahy 4 byly a jsou
v‰echny varianty k prostudování.
„Po nûkolikahodinovém jednání se vût‰ina

N

KRÁTCE
●

Obãanské sdruÏení Asistence hledá asistent(k)y pro tûlesnû handicapované lidi, plat 80
Kã/hod., moÏné jako brigáda. Îivotopisy zasílejte
do 15. srpna na e-mail: erik@asistence.org.
Kontaktní osoba: Erik âipera – 739 006 382.
● âlenové a ãlenky Sokola Spoﬁilov se zúãastnili
III. sokolského sletu pod Je‰tûdem, kde na Mûstském
stadionu pﬁedvedli v˘borná vystoupení.
● K 15. 7. skonãila tﬁetí seã travnat˘ch ploch
na území Mâ Praha 4. âtvrtá probûhne do konce
srpna. Mâ Praha 4 apeluje na zodpovûdnou firmu,
aby zv˘‰ila kvalitu sekání a poskytovan˘ch sluÏeb.
V pﬁípadû, Ïe se tak nestane je Mâ pﬁipravena pouÏít
ve‰keré sankce, které smlouva poskytuje.
● Na základû opakovan˘ch havárií na v˘mûníkové stanici a na tepeln˘ch rozvodech v ulici
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pﬁítomn˘ch shodla na variantû se zákazem vjezdu
do ulice Dvouramenná doplnûného dodatkovou
tabulkou ,Mimo dopravní obsluhy‘. V praxi sem
budou moci vjíÏdût pouze rezidenti a zásobování.“ Celá oblast by se tak stala neprÛjezdnou.
Nikdo proti této variantû zásadnû neprotestoval.
Rozhodnutí o zmûnû dopravního znaãení vydává
v pﬁenesené pÛsobnosti státní správy Odbor Ïivotního prostﬁedí a dopravy mûstského úﬁadu.
K návrhu se také musí vyjádﬁit Policie âR, pﬁípadnû TSK jako vlastník komunikace. Zmínûní
rozhodují bez závislosti na volené samosprávû
a jen na základû zákonÛ, vyhlá‰ek a pﬁedpisÛ.
Vedoucí oddûlení dopravy jako Silniãnûsprávního úﬁadu Jaroslav Vodák pﬁi diskusi pﬁítomné upozornil, Ïe jakékoliv zneprÛjezdnûní ulice s moÏností vjezdu jen pro rezidenty mÛÏe vést

V Zápolí 1268 Rada Mâ Praha 4 rozhodla o nové pokládce potrubí.
● 4-Volnoãasová, o. p. s. vyhlásila v˘bûrové ﬁízení
na obsazení pozice ﬁeditele/ﬁeditelky obecnû prospû‰né spoleãnosti 4-Volnoãasová. Pﬁihlá‰ky je moÏné
doruãit do 21. 7. 2008 do 10 hod. na adresu podatelny Mâ Praha 4. Více informací na www.praha4.cz.
● Obyvatelé Spoﬁilova vyjádﬁili obavu, Ïe plánovaná tranzitní doprava z v˘stavby z oblasti
Trojmezí, Praha 10, bude svedena na Spoﬁilov,
pﬁedev‰ím do ulice Hlavní. Rada Mâ Praha 4
proto pﬁijala usnesení, ve kterém zaujala nesouhlasné stanovisko k pﬁímému dopravnímu propojení ulice Hlavní a pﬁilehlého okolí s oblastí
Trojmezí.

aÏ ke zmûnû zatﬁídûní komunikacez kategorie
místních komunikací do kategorie komunikací úãelov˘ch se v‰emi z toho plynoucími dÛsledky,
napﬁíklad i v oblasti úklidu ãi údrÏby. „S obãany
jsme se dohodli, Ïe v posledním ãervnovém t˘dnu podám Ïádost o zmûnu tohoto znaãení, a to
v pﬁípadû, Ïe do té doby nebude nûkdo s navrÏenou úpravou zásadnû nesouhlasit. To se v‰ak stalo a souãasnû s nesouhlasem jsme obdrÏeli návrh
úpravy schválené varianty, kter˘ by ale pﬁenesl
v‰echny dopady navrhovaného ﬁe‰ení pﬁedev‰ím
na rezidenty ze spodní ãásti ulice Pod Pekaﬁkou,
ale i na obyvatele z dal‰ích okolních ulic. Tento
nov˘ návrh jsme nechali pﬁedbûÏnû posoudit od
Silniãního správního úﬁadu, kter˘ jej z tûchto dÛvodÛ zamítl,“ popsal dal‰í v˘voj situace zástupce
starosty. „BohuÏel jsme se dostali do stejné situace, v jaké je to teì. KaÏdopádnû zÛstávám v písemném i telefonickém kontaktu s aktivními obyvateli ãi obãansk˘mi sdruÏeními z tûchto ulic a budeme s nimi hledat dal‰í moÏná ﬁe‰ení. Pﬁivítáme
i jakékoliv dal‰í podnûty,“ dodal Martin Hudec.
(MD)

Revize užívání městských pozemků
raha 4 provedla revizi uÏívání pozemkÛ a sportovních areálÛ, které si od ní pronajímají
sportovní kluby. Vût‰inou se jedná o nájemné
symbolické (napﬁ. 1,20 Kã/m2) a tomu odpovídají
i smluvní podmínky. SK se zavazují, Ïe pozemky
nebudou slouÏit ke komerãním ziskÛm. Smlouvy
i definují zákaz podnajímání tûchto prostorÛ. Na
základû revize do‰lo v nûkolika pﬁípadech k nav˘‰ení nájemného (stále nedosahuje trÏního nájemného) a v pﬁípadû SK Oáza odstoupila Praha 4
s ohledem na poru‰ení smluvních podmínek od
smlouvy. Do‰lo k podnajímání tﬁetí osobû za trÏní
cenu (nájem pro SK Oáza ze strany P4 ãinil
11 Kã/m2). Snahou Prahy 4 v‰ak není vypovûzení
ãlenÛ klubu, a proto nyní hledá zpÛsoby, jak
provoz zajistit dál.
(RAD)

P
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AKTUALIT Y

Bezdrátový internet bude spuštěn v říjnu
Jak jsme vás již informovali v minulém čísle Tučňáka, radnice Prahy 4
připravila nový projekt s názvem „Praha 4 bezdrátová“. Smyslem projektu
je přispět k dalšímu rozvoji internetu a počítačové gramotnosti.
rávû proto byly
jako uzlové body
vybrány pﬁedev‰ím
základní ‰koly. Do
‰kol budou pﬁivedeny
vysokorychlostní linky pro zlep‰ení kvality fungování informaãních technologií.
Projekt je ale otevﬁen i veﬁejnosti, proto
Radní pro oblast infor- bude na kaÏdém pﬁimatiky Martin Plí‰ek
pojeném objektu zﬁízen tzv. hotspot – vysílaã, kter˘ bude pﬁipojení
k internetu zprostﬁedkovávat bezdrátovû dál.
KaÏd˘, kdo se zaregistruje, mÛÏe vyuÏívat pﬁipojení k internetu i doma. Kapacita jednotliv˘ch linek bude v dobû v˘uky z velké ãásti
rezervována právû pro ‰koly, ale odpoledne
a v noci bude v plné v˘‰i k dispozici obãanÛm.
V první fázi je v plánu spustit na území
Prahy 4 celkem 16 vysílaãÛ, které by mûly vykr˘t vût‰inu území. Podle v˘sledkÛ a zájmu

P

bude pﬁípadnû projekt dále roz‰iﬁován. Umístûní plánovan˘ch bodÛ zobrazuje uvedená
mapka. Jak jiÏ bylo uvedeno, vût‰ina bodÛ je
umístûná na budovách základních ‰kol, nûkolik
vysílaãÛ je z technologick˘ch dÛvodÛ nebo
z dÛvodu vykrytí prostoru umístûno i na jin˘ch
objektech. Seznam adres plánovan˘ch bodÛ je
uveden v tabulce.
O přípravě
V závûru roku 2007 bylo vypsáno v˘bûrové
ﬁízení a po splnûní v‰ech zákonn˘ch procedur
a splnûní v‰ech termínÛ byla v kvûtnu 2008
podepsána smlouva s vítûznou firmou – spoleãností NGI Service s. r. o. Samotná stavba
jednotliv˘ch linek a pﬁístupov˘ch bodÛ bude
probíhat bûhem léta a na zaãátku ﬁíjna 2008
pﬁedpokládáme zaãátek pilotního provozu.
Celá síÈ by mûla b˘t v provozu nejdéle do
konce roku. Celková kapacita je plánována na
100 Mbit/s a cca 2000 souãasnû pﬁipojen˘ch
uÏivatelÛ. Celkov˘ poãet uÏivatelÛ není principiálnû omezen, ale podle zku‰eností z obdob-

n˘ch projektÛ v jin˘ch mûstsk˘ch ãástech nebude problém akceptovat nûkolik desítek tisíc
zájemcÛ. Na zaãátku provozu radnice plánuje
zapojit kapacitu 25 Mbit/s a postupnû podle
zájmu navy‰ovat aÏ na plnou kapacitu.
Budoucí rozvoj
Nechceme zÛstat „jen“ u poskytování internetu. UvaÏujeme o dal‰ích aktivitách s internetem spojen˘ch, napﬁíklad:
– municipální servisdesk (spoleãnû ﬁídíme
denní Ïivot na na‰í mûstské ãasti prostﬁednictvím speciálnû vytvoﬁené aplikace),
– chceme realizovat v˘ukov˘ program pro
v‰echny, kteﬁí je‰tû do tajÛ internetu nepronikli a dal‰í vzdûlávací programy a kurzy,
– chceme vyuÏít SMS zpráv pro krizové
ﬁízení,
– protikorupãní e-linka,
– docílit zv˘‰ení bezpeãnosti pouÏitím kamer
pﬁipojen˘ch k internetu,
– doslova otevﬁít radnici prostﬁednictvím internetu,
– maximálnû vyuÏít internet pﬁi vzdûlávání
na základních ‰kolách.
MARTIN PLÍ·EK, RADNÍ PRO INFORMATIKU

Mapa pokrytí
â. vysílaãe – Lokalita
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Přijďte na PC kurzy
Obãanské sdruÏení KﬁiÏovatka.cz zve v‰echny zájemce
o poãítaãov˘ kurz do svého klubu U Zeleného ptáka,
kde se vám budou vûnovat zku‰ení lektoﬁi za pomoci
v˘ukov˘ch programÛ. Cena je pro ZTP/P a ZTP 100
Kã, dûti, senioﬁi a Ïeny na mateﬁské zaplatí
450 Kã, ostatní 1 000 Kã.
Kontakt: U Zeleného ptáka 1158, Praha 4-Kunratice,
zelenyptak@zelenyptak.cz • www.zelenyptak.cz
Tel.: 271 913 590, 607 534 184
Na‰i ãinnost vykonáváme za pﬁispûní Mâ Praha 4.
www.praha4.cz

Z· Horáãkova 1213
Z· Jitﬁní 185
Z· Jílovská 1100
Zálesí (bytov˘ dÛm)
M· Jihozápadní IV 4/1760
Z· Na Chodovci 54
MÚ Táborská 350/32
Z· Nedvûdovo námûstí 140
Z· Jeremenkova 1003
Gymnázium Budûjovická
Z· Ohradní 49
Z· Na Planinû 1393/13
Z· ·kolní 700
Z· SdruÏení 1080
M· Na Vûtrovû 22/91
Z· Na Lí‰e 936/16

Další lůžka s nepřetržitou péčí
˘val˘ DÛm s peãovatelskou sluÏbou na
Roztylském námûstí bude pﬁebudován na
Domov pro seniory. Zaﬁízení tohoto typu poskytuje klientÛm ãtyﬁiadvacetihodinovou péãi.
„Pro zmûnu uÏívání je nutné provést drobnûj‰í rekonstrukci vnitﬁních prostor. Ta by mûla
b˘t dokonãena na podzim,“ upﬁesÀuje zástup-

B

kynû starosty pro sociální oblast Ivana
StaÀková a dodává, Ïe o provozovateli rozhodne v˘bûrové ﬁízení. V‰ichni provozovatelé obdobného zaﬁízení, kteﬁí by mûli zájem
se do v˘bûrového ﬁízení pﬁihlásit, nechÈ pro
bliÏ‰í informace kontaktují Odbor sociální
Úﬁadu Mâ Praha 4 (vedoucí Mgr. RoÏkovou).

TUČŇÁK

| 7

POLICIE/AKTUALIT Y
Pokračujeme v představování strážníků-okrskářů městské
policie, kteří působí na území městské části Praha 4.

Vlastimil Zajíček
Strážník specialista
– okrskář
O k r s e k č. 7
Telefonní záznamník: 261 192 622
je urãen pro pﬁedávání podnûtÛ okrskáﬁi. Záznamník neslouÏí
k poskytnutí okamÏité pomoci. K tomu je urãena napﬁ. bezplatná
linka tísÀového volání 156.
Mapa
a hranice okrsku:
Na StrÏi, Milevská, Pujmanové,
Na hﬁebenech, V rovinách,
Pod Pekaﬁkou, Jeremenkova,
Na StrÏi.

Kontaktní telefon 261 192 311 je na služebnu s nepřetržitou
službou, která se nachází v ulici Táborská 372/36, Praha 4
(budova Úřadu MČ Praha 4).
E-mail: okrskari.p4@mppraha.cz

Výluka Vyšehradského tunelu
V době uzávěrky letního dvojčísla Tučňáka nebylo zřejmé, zda dojde k uzavření Vyšehradského tunelu (16. 7.–23. 8.). Pokud se tak stalo, přinášíme vám informace o dopravních opatření.
Pro aktuální informace sledujte webové stránky
MČ Praha 4 – www.praha4.cz
• Tramvaje: 16 SPOJOVACÍ – ... – V˘toÀ – V˘toÀ – Albertov – ... –
NÁMùSTÍ BRAT¤Í SYNKÒ • 3/17 LEHOVEC –- ... Karlovo námûstí –
MoráÀ (T) – Botanická zahrada – ALBERTOV – V¯TO≈ – V¯TO≈ – ...
– SÍDLI·Tù ëÁBLICE (linka je provozována v úseku Lehovec – V˘toÀ
jako l. ã. 3 a v úseku V˘toÀ – Sídli‰tû ëáblice jako l. ã. 17) • 21 zru‰ena
• 33 LEVSKÉHO / SÍDLI·Tù MOD¤ANY – ... – PODOLSKÁ
VODÁRNA, nepﬁetrÏit˘ provoz • 52 LEHOVEC – ... – V˘toÀ – V˘toÀ –
Albertov – ... – NÁMùSTÍ BRAT¤Í SYNKÒ
• Autobusy: 117 posílení linky na 15 min. po cel˘ pracovní den •
253 v ranní ‰piãce vloÏené spoje Poliklinika Modﬁany – Smíchovské nádraÏí (pouze v uvedeném smûru – souhrnn˘ interval v tomto úseku 3 min.)
V odpolední ‰piãce interval 6 min., v sobotu + nedûli 7–8 min.
• 728 Dvorce –
Budûjovická – Dvorce,
v provozu v prac.
dnech • V trase V˘toÀ
– PraÏského povstání –
Podolská vodárna je
zavedena v nepﬁetrÏitém provozu náhradní
autobusová doprava
X3 v návaznosti na
tramvajovou linku 33.

Dopravní uzavírky
a omezení
dÛvodu rekonstrukce ul. Budûjovická, Na
StrÏi – Za Zel. li‰kou dojde k omezení dopravy.
Od 13. srpna do 9. ﬁíjna 2008 bude uzavﬁen jízdní
pás z centra, provoz bude v jízdním pásu do centra
obousmûrn˘. Od 10. ﬁíjna do 7. listopadu bude
provoz ve smûru z centra obnoven, pouze v ãásti
sveden do jednoho jízdního pruhu. Od 8. listopadu
do 5. prosince bude probíhat rekonstrukce druhé
ãásti stﬁedního parkovacího pásu.
V dobû uzavﬁení jízdního pásu z centra
bude ul. Bystﬁická zaslepena ve smûru od ul.
Humpolecká. Provoz v úseku Neveklovská –
Humpolecká bude obousmûrn˘ se zákazem zastavení. Trasa noãní linky 505, 509, 513 bude zmûnûna.
Zastávka Zelená li‰ka ve smûru z centra bude doãasnû pﬁesunuta za kﬁiÏovatku Budûjovická x Za
Zel. li‰kou.
Ru‰ení vodovodního ﬁadu pﬁinese úplnou
uzavírku komunikace Prostﬁední – úsek Poboãná aÏ
Pekárenská (1.–31. 7.), pﬁi ústí do ulice Pekárenská
(1. 8.–5. 9. 2008).

Z

Dopravní komplikace nastanou ãásti obyvatel
Braníku, a to z dÛvodu stavby zpomalovacího prahu v ulici Mezivr‰í. „V blízkosti je základní i mateﬁská ‰kola a nûkteﬁí ﬁidiãi v této lokalitû jezdí velice
bezohlednû. Chceme dûtem zajistit vût‰í bezpeãí,“ uvedl dÛvod v˘stavby zástupce starosty Martin
Hudec.
Od 14. do 27. ãervence tak bude ru‰no v ulici
Mezivr‰í nad kﬁiÏovatkou s ul. ·kolní a Pod vinohradem. Kromû zpomalovacího prahu se bude opravovat vozovka a pﬁilehlé chodníky pod prahem aÏ po
zmínûnou kﬁiÏovatku. JelikoÏ v˘stavba vyÏaduje
provedení zemních bouracích prací, osazení obrub
do betonového loÏe a následné poloÏení asfaltov˘ch
vrstev, je nutné v nejuÏ‰ím místû provádût stavební
práce z technologick˘ch i bezpeãnostních dÛvodÛ za
úplné uzavírky celé kﬁiÏovatky a okolí.
Objízdné trasy: z Braníka je objíÏìka moÏná
ul. Branickou, K Ry‰ánce na Zelen˘ pruh, a po nûm
k ul. Mezivr‰í, v opaãném smûru v obráceném poﬁadí. Lze téÏ objet pﬁes ul. Vlnitá.

âestné obãanství
Mâ Praha 4 získal
plk. let. v. v.
Jaroslav Hofrichter,

kter˘ se aktivnû zúãastnil leteck˘ch
bojÛ o Británii jako ãlen posádky pronásledující ponorky a útoãící na námoﬁní konvoje. Na svém kontû má
680 operaãních hodin a je nositelem
3 váleãn˘ch kﬁíÏÛ a dal‰ích 5 spojeneck˘ch vyznamenámí. O jeho Ïivotních osudech i názorech si více pﬁeãtete v záﬁijovém vydání TuãÀáka.

Odstávka teplé vody
Z dÛvodu pravidelné kontroly, údrÏby a oprav bude pﬁeru‰ena dodávka teplé vody v Praze 4 v následujících termínech: Michle 13. 7.–19. 7., Nusle 13. 7.–19. 7., Pankrác a sídli‰tû Antala Sta‰ka 13.
7.–19. 7., Podolí 13. 7.–19. 7., Spoﬁilov 13. 7.–18. 7. ◆ Omlouváme se za tento nepopulární krok,
ale pﬁeru‰ení dodávek teplé vody v letních mûsících umoÏní zaji‰tûní bezpeãn˘ch dodávek tepelné
energie v chladn˘ch zimních mûsících.
PRAÎSKÁ TEPLÁRENSKÁ A. S.
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Jaroslavu Hofrichtrovi je celoÏivotní oporou jeho manÏelka Elizabeth.
Foto: H. Kadlecová

www.praha4.cz

PODNĚT DO ÚZEMNÍHO PLÁNU

Park, který vám zvedne adrenalin
Jedním z podnětů do nového územního plánu je návrh adrenalinového parku, který by se měl rozprostírat v současnosti nevyužívaném prostoru mezi Ledárnami, trasou tělesa tramvaje a Vltavou.
ark je navrÏen architektonick˘m ateliérem Lila jako multifunkãní prostor s betonov˘m skateparkem, lanov˘m centrem, betonovou lezeckou stûnou,
streetbalov˘mi kurty a adrenalinov˘m dûtsk˘m hﬁi‰tûm. Z obav pﬁed záplavami jsou zázemí ‰aten a restaurace v centru parku umístûny na sloupech. Ve v˘chodním cípu parku se poãítá s parkovacím domem se
100 místy.
Skateareál pro skateboardisty je navrÏen ve spolupráci s Radkem Teichmanem z Mystic Construction
s ohledem na nejnovûj‰í trendy, nosnou ãástí je Plazza
street-centrální námûstí, které imituje jízdu ve mûstû
s pﬁirozen˘mi povrchy pﬁekáÏek. Na nûj navazují
adrenalinové ãásti pro bazénové speciality – Fullpipe,
Halfpipe a Knedl bazén (místo dosud pouÏívané klasické U-rampy je vytvoﬁen z betonu profil trubky, polokoule ãi volnû tvarovaného pÛlválce). Areál je navrÏen pro ‰iroké spektrum jezdcÛ, od zaãáteãníkÛ po
profesionály a poãítá se s poﬁádáním závodÛ. Lezecká

P

betonová exteriérová stûna navrÏena ve spolupráci
s tvÛrcem ﬁady stûn Tomá‰em Rakoviãem evokuje lezení ve volné pﬁírodû s vyuÏitím umûl˘ch chytÛ. Pﬁi
stavbû cest se navíc hojnû vyuÏívá i jednotliv˘ch nerovností ke stupÛm. Stûna bude mít ﬁádovû 86 tras
a maximální v˘‰ku 22 metrÛ. Zimní variantou uÏití
budou trasy pro Drytooning, coÏ je lezení s cepínem
napodobující vysokohorské lezení. Na Lezeckou stûnu provoznû navazuje i Lanové centrum s 30 kÛly,
spojen˘mi lávkami a spojkami. Nástupní vûÏ je umístûna v blízkosti objektu zázemí a bude úrovÀovû propojena se ‰atnami. V blízkosti Lanového centra bude
umístûno i Minilanové centrum – jednotlivá lana jsou
zavû‰ena ve v˘‰ce umoÏÀující lezení bez ji‰tûní. Cel˘
lezeck˘ komplex je navrÏen pro v‰echny vûkové skupiny.
Dûtské hﬁi‰tû pro dûti 8–12 let je navázáno na
Lanové centrum pﬁes adrenalinové hrací prvky –
Mikadová prolézaãka, lanové houpaãky a kolotoãe.

Dále bude obsahovat spí‰e adrenalinové hrací prvky,
jako jsou trampolíny, pruÏinové prvky, lanovky,
kolotoãe a prolézaãky s vy‰‰ím stupnûm obtíÏnosti.
V blízkosti restaurace bude vymezeno i malé hﬁi‰tû
pro nejmen‰í. Povltavská strana parku bude upravena
novou pláÏí s dﬁevûn˘m vrakem lodi jako voln˘m hracím prvkem vybudováním proplachovaného kanálu
s instalací dﬁevûn˘ch vodních hracích prvkÛ. Dále bude doplnûna o laviãky a v louce umístûné volné prvky.
Stávající prvky a hﬁi‰tû budou zachovány, rekonstruovány a doplnûny o hﬁi‰tû na petanque. V jiÏní ãásti
pozemku bude umístûna pÛjãovna lodûk s pﬁístavi‰tûm. V severní ãásti areálu je navrÏena psí louka pro
volné pobíhání psÛ. Novû navrhovan˘m parkem probíhá i stávající Branická povltavská cyklostezka, která je v‰ak pﬁed Ledárnami odklonûna od Vltavy.
Souãástí ﬁe‰ení parku bude dotvoﬁení propojení této
cyklostezky z vltavské strany Ledáren a roz‰íﬁení zúÏeného koridoru stávajících cest o mlatovou cestu pro
pû‰í a cyklisty s vyãlenûním stávající asfaltové cesty
pro milovníky in-line bruslení. Pﬁedpokládá se, Ïe parkovací dÛm a objekt zázemí s restaurací doplní cyklostezku o dosud chybûjící sluÏby.
(JL)

Ověřovací
studie parku

www.praha4.cz
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Co vás zajímalo
z ro z v o j e P r a h y 4
Během kulturně-sportovní akce „Praha 4 – místo pro život“ si občané popovídali se zástupci městské
části Praha 4 o chystaných projektech. „Chceme vás dopředu informovat o připravovaných záměrech
developerů,“ uvedl více než tříhodinovou debatu starosta Pavel Horálek. Z ní vykrystalizovalo
mnoho zajímavých otázek a témat, z nichž některé vám předkládáme.
Okolí stanice metra
Budějovická

1

Okolí stanice metra se rozvíjelo zcela nekoordinovanû, coÏ chce mûstská ãást nyní zmûnit.
„Místním obyvatelÛm chybí zeleÀ a zóna pro relaxaci,“ uvedl starosta Pavel Horálek. Proto je jedním
z podnûtÛ utlumit komunikaci mezi nyní rozestavûnou stavbou Trianon a DBK. „UvaÏujeme o pû‰í zónû. Tam, kde nyní parkují ve stﬁedovém pásu vozy,
bychom vysadili stromy, usadili laviãky a vytvoﬁili
tak relaxaãní zónu.“ Na stávajícím parkovi‰ti u polikliniky je v plánu vybudovat parkovací dÛm a tato
stání tam nahradit.
K Budûjovické by v budoucnu mohla vést i tramvajová traÈ. „Jsou dva koncepty, jak propojit nábﬁeÏí
s Pankráckou plání. Buì traÈ vést ulicí Jeremenkovou pﬁes Antala Sta‰ka k Pankrácké pláni, nebo ulicemi Podolská a Na dolinách k Budûjovické.
Je to vûc veﬁejné diskuze,“ ﬁekl zástupce starosty
Martin Hudec. „Jakmile radnice navrhne tramvajovou traÈ, obãané ﬁíkají – ano, urãitû, ale aÈ nevede
na‰í ulicí. Proto si myslím, Ïe prosazení tramvajové
linky bude velice zdlouhavé.“
A co se stane s opu‰tûn˘m objektem v Pacovské
ulici, kde dﬁíve sídlila lékaﬁská pohotovost? „JelikoÏ
chceme zv˘‰it bezpeãnost v lokalitû Budûjovická,
nabízíme objekt mûstské policii. Mohla by zde
vzniknout sluÏebna mûstské policie Prahy 4,“ prozradil Pavel Horálek.

2

Dopravní propustnost
v okolí BB Centra

Nové administrativní budovy BB Centra a pokraãující zástavba s sebou samozﬁejmû pﬁiná‰ejí i zv˘‰en˘ pﬁíliv automobilÛ. Mâ Praha 4 si proto
nechala vypracovat studii o dopravní propustnosti
a obsluÏnosti této lokality v okolí Vyskoãilovy ulice.

10 | TUČŇÁK

„V‰ichni víme, Ïe se doprava na Praze 4 vyvíjí a zahu‰Èuje. Proto nás zajímalo, o kolik procent stoupne
intenzita provozu v okolí BB Centra po dokonãení
nûkter˘ch staveb v roce 2012,“ vysvûtluje dÛvod
anal˘zy Martin Hudec. „Poslední studie byla provedena pﬁed ãtyﬁmi lety, kdy se poãítalo s vybudováním nûkter˘ch dopravních staveb do roku 2010, napﬁíklad s vybran˘mi úseky mûstského okruhu
a vnûj‰ího obchvatu. Dnes je v‰ak jiÏ jasné, Ïe se nepodaﬁí do té doby je zrealizovat.“
Studii obsluÏnosti areálu BB Centra vypracoval
pﬁed ãtyﬁmi lety i nyní t˘m z projektového ateliéru
DUA, pod vedením Ing. Václava Maliny. Co tedy
z anal˘z vyplynulo? „Na základû studií jsme pﬁed
ãtyﬁmi lety doporuãili, aby se dvû kﬁiÏovatky –
Vyskoãilova a 5. kvûtna a Vyskoãilova – Michelská,
zásadnû pﬁedûlaly, neboÈ jiÏ kapacitnû nevyhovovaly zv˘‰enému provozu. Dále jsme chtûli odstranit
prÛjezdnou automobilovou dopravu z ulic s pﬁeváÏnû bytovou zástavbou a zabránit tak moÏnému dopravnímu stﬁetu narÛstající administrativy se starousedlíky. Doporuãili jsme proto mimo jiné dopravnû
,pﬁetrhnout‘ Baarovu ulici s Telãskou a s ulicí
U Pomníku. Na‰e studie se staly souãástí podmínûn˘ch investic pro dal‰í v˘stavbu BB Centra. Investor
má pﬁedepsáno, aby na svoje náklady tyto dvû lokality a kﬁiÏovatky na Vyskoãilovû ulici pﬁebudoval,“
ﬁekl Václav Malina. V Baarovû ulici vzniká okolo
kostelíka pû‰í zóna se stromy a laviãkami a prÛjezd
zde bude umoÏnûn jen policii, hasiãÛm a záchrance.
âerstvá studie v‰ak pﬁinesla nová ãísla. „Podle
nov˘ch v˘poãtÛ se pﬁedpokládá, Ïe nárÛst dopravy
v okolí BB Centra naroste v roce 2012 prÛmûrnû
o 17,7 procenta. Problémem je, Ïe zvy‰ování dopravní intenzity hlásí celá metropole. A Praha 4 má
bohuÏel tu smÛlu, Ïe komunikace Vyskoãilova, 5.
kvûtna, Michelská a Ke Kaãerovu jsou v˘hodné pro

tranzitní dopravu. Magistrála 5. kvûtna je pﬁetíÏena
a automobilov˘ tlak se pak pﬁelévá do okolních ulic,
které by mûly slouÏit hlavnû obãanÛm Prahy 4.“ Jak
tedy z bludného kruhu ven? „Je potﬁeba pﬁistoupit
k okamÏité redukci dopravy na SeverojiÏní magistrále. Doporuãili jsme, aby se pﬁebudovala kﬁiÏovatka na Kaãerovû tak, aby auta mûla usnadnûn˘ v˘jezd
z Prahy, ale naopak do centra by byl pﬁíjezd odklonûn prioritnû na mûstsk˘ okruh a z nûho teprve by
bylo umoÏnûno odboãit do centrální ãásti mûsta.
PrÛjezd po SeverojiÏní magistrále by byl navíc jednak omezen zmen‰ením poãtu pruhÛ na úkor zvût‰ení ‰íﬁky chodníkÛ se stromy a umoÏnûním parkování a jednak napﬁíklad umísÈováním semaforÛ s pﬁechody pro chodce. Tímto opatﬁením chceme nutit ﬁidiãe, aby nejezdili pﬁes mûsto, ale vyuÏívali mûstsk˘
okruh, byÈ by se jejich cesta mûla o pár kilometrÛ
protáhnout,“ prozradil Václav Malina.
OÏehav˘m oﬁí‰kem je vybudování nájezdov˘ch
a sjezdov˘ch ramp, které by zﬁejmû napomohly vyﬁe‰it dopravní potíÏe v lokalitû, ale proti kter˘m se
odvolává obãanské sdruÏení. „Domnívám se, Ïe není moc ‰Èastn˘m ﬁe‰ením sjízdná rampa do
Michelské i nájezdová rampa pﬁes pozemek ‰koly
Bítovská,“ podotkl Václav Malina, se kter˘m souhlasil i starosta Pavel Horálek. „Îádáme magistrát,
aby vybudoval sjízdnou rampu z 5. kvûtna do Michelské v prostoru vedle Ïeleznice za Kaãerovem,“
uvedl starosta. V návrhovém ﬁízení je i v˘stavba protihlukové stûny v ulici 5. kvûtna. „Radnici Prahy 4
v‰ak nenáleÏí rozhodnutí o protihlukov˘ch opatﬁeních. My jej mÛÏeme jen navrhnout a podporovat,
ale rozhodnout musí Magistrát hlavního mûsta
Prahy. Nejsme ani investorem a ani vlastníkem pozemkÛ. ZáleÏí tedy na magistrátu a Technické správû komunikací, zda ná‰ návrh vysly‰í a zrealizují,“
vysvûtlil Pavel Horálek.
www.praha4.cz
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Železniční zastávka
na Kačerově

Spoleãné Memorandum mûstsk˘ch ãástí Praha 4,
Praha 11, Praha 12, Zbraslav, Libu‰ a Kunratice poÏaduje urychlené vybudování Ïelezniãní zastávky
Kaãerov s pﬁestupem na trasu metra C.
„O zﬁízení Ïelezniãní zastávky a vybudování pﬁestupu na metro C usiluji jiÏ 10 let. Proto jsem do práce komise na zﬁízení zastávky, jejiÏ jsem pﬁedsedou,
zapojil i dal‰í mûstské ãásti, jichÏ se tento dopravní
problém dot˘ká. Teì se to snad za jejich pomoci podaﬁí zrealizovat. Vûﬁím, Ïe i obãané na‰e úsilí ocení,
protoÏe jim znaãnû ulehãí cestování v dopravních
‰piãkách. Zejména v dobû, kdy je stále nedoﬁe‰eno
financování trasy metra D, se stává rychlá realizace
tohoto projektu velice aktuální. Dûkuji v‰em, kteﬁí
nás podpoﬁili,“ ﬁíká pﬁedseda komise Jan Kolda.
„Vzhledem k pﬁetíÏení metra trasy C, narÛstajícímu poãtu cestujících a nutnosti omezit silniãní provoz na magistrále je v˘stavba Ïelezniãní zastávky
z hlediska ãasového i finanãního pomûrnû snadno
proveditelná,“ tvrdí zástupce starosty Martin Hudec.
„Také je nutné zdÛraznit, Ïe v pﬁípadû jakéhokoliv
problému na Nuselském mostû neexistuje Ïádné
kapacitní dopravní spojení jiÏního sektoru mûsta.
Realizace pﬁestupu na Ïeleznici vybudováním zastávky Kaãerov a zavedení intervalové dopravy na
trati Vrané–Zbraslav–Braník–Krã–Vr‰ovice–Praha
Hl. nádraÏí nabízí rychlé ﬁe‰ení krizové situace
v mûstské hromadné dopravû.“ Pokud shora zmínûné mûstské ãásti znûní Memoranda spoleãnû doladí
a odsouhlasí, bude v záﬁí odesláno na magistrát,
Dopravní podnik, ROPID (Regionální organizátor
preÏské integrované dopravy), âD (âeské dráhy)
a SÎDC (Správa Ïelezniãní dopravní cesty).

O diskuzi k rozvoji Prahy 4 byl velk˘ zájem.

4

Nové dopravní komplikace mÛÏe pﬁinést iniciativa radnice Prahy 2, která chce na konci Nuselského
mostu pﬁed kﬁíÏením ulic Legerova a BoÏeny
Nûmcové postavit semafor a omezit tak poãet stojících vozÛ v Legerovû ulici. „Chápu snahu radních
z Prahy 2 o zlep‰ení Ïivotního prostﬁedí v této komunikaci, kde se den co den posouvá ve ãtyﬁech
proudech tisíce automobilÛ. My návrh podporujeme,
ale jen za pﬁedpokladu, Ïe toto ﬁe‰ení nezasáhne obãany Prahy 4. Proto navrhujeme kaskádu semaforÛ
tak, by kolony vozÛ stály v co nejménû obydlen˘ch
místech. Souãasnû budeme po magistrátu poÏadovat
ﬁe‰ení dal‰ích pﬁímo souvisejících vûcí,“ uvedl
Martin Hudec. Tûmi jsou napﬁíklad chybûjící nájezdové rampy v ulici 5. kvûtna, zejména zpûtná nájezdní rampa smûrem ven z Prahy mimo areál Z·
Bítovská u BB Centra a sjezdová i nájezdová rampa
u Kaãerova na druhé stranû, neÏ je plánovaná sjezdová rampa od TSK, vybudování protihlukov˘ch
stûn po celé trase severojiÏní magistrály a v˘mûna
povrchu a omezení rychlosti na 50 km/hod. v ulicích
5. kvûtna a Legerova.

5
Budoucnost Prahy 4 není obãanÛm lhostejná.
Foto: Z. KﬁíÏ

Nový semafor na konci
Nuselského mostu

Úklid stanice
metra Kačerov

Nedopalky, papíry, holubí trus a dal‰í neãistoty trápí cestující v okolí stanice metra Kaãerov.
Mâ Praha 4, aãkoliv není vlastníkem pozemku – ten
patﬁí Dopravnímu podniku – se zavázala uvolnit ze
svého rozpoãtu 300 000 Kã/rok na úklid prostranství. Ten jiÏ probíhá od 1. 7. 2008.

Foto: Z. KﬁíÏ

6

Nová tržnice
u Thomayerovy nemocnice

Na pﬁibliÏnû 800metrovém pozemku Dopravního podniku v prostorách parkovi‰tû pﬁed
Thomayerovou nemocnicí plánuje Mâ Praha 4
zﬁídit trÏnici s 10 velkokapacitními stánky o rozmûrech 3x6 metrÛ s variabilním rozdûlením aÏ na 6
mal˘ch stánkÛ. V sortimentu bude pﬁevládat ovoce
a zelenina, drobn˘ prodej a obãerstvení.
Pﬁedpokládan˘m obdobím provozu trÏnice je doba
od 1. 8. do 15. 11. 2008, v letech 2009 a 2010 od 1.
4. do 15. 11. kaÏd˘ pracovní den od 7 do 19 hodin.
„Obãané si trÏnici Ïádali a my jsme jejich pﬁání vysly‰eli,“ uvedl Pavel Horálek.

7

Regenerace Centrálního
parku na Pankráci

Oblíbená oddechová zóna obyvatel Pankráce
by mûla v blízké budoucnosti dostat nov˘ kabát.
„âást zdej‰ích pozemkÛ patﬁí spoleãnosti Navatyp,
která usiluje o zmûnu územního plánu s tím, Ïe by
zde vybudovala byty. K tomu ale nikdy nedáme
souhlas,“ ubezpeãil obãany starosta Pavel Horálek.
„Myslím, Ïe park by mûl zÛstat protiváhou nedalekého kanceláﬁského centra. Nicménû bychom zde
rádi vybudovali dûtské hﬁi‰tû, toalety a ve v˘hledu je
i amfiteátr, ve kterém by se odehrávala divadelní
pﬁedstavení a komorní hudba.“ Právû uvaÏovan˘
amfiteátr je v‰ak trnem v oku místním obyvatelÛm,
kteﬁí si jiÏ nyní stûÏovali na obtûÏující hluk z nûkter˘ch zde uskuteãnûn˘ch akcí. „Va‰e stíÏnosti si poznamenávám a budeme sem posílat kontroly,“ slíbil
Pavel Horálek.

OBČAN SE PTÁ – STAROSTA ODPOVÍDÁ
• Bude se ru‰it poliklinika Hvûzdova?
„Nebude. Poliklinika patﬁí soukromému vlastníkovi, kter˘ ji chce roz‰íﬁit.
Radnice Mâ Praha 4 jeho zámûr podporuje.“ Majitel polikliniky, MUDr. Tomá‰
Valenta, doplÀuje: „Informaci Strany zelen˘ch o likvidaci polikliniky
Hvûzdova, která vyznívá pro obãany Pankráce jako likvidace stávající základní
zdravotní péãe, povaÏuji za popla‰nou zprávu a politickou manipulaci s obãany.
Naopak bychom zde chtûli zdravotnictví modernizovat a poskytovat komplexní
zdravotní péãi.“
• Je na území Prahy 4 dostatek mateﬁsk˘ch ‰kolek?
„Ano, je. Dokonce do na‰ich ‰kolek chodí dûti z jin˘ch mûstsk˘ch ãástí.
V okamÏiku, kdy bychom potﬁebovali pro na‰e dûti místa, tak se s pﬁespolními
musíme rozlouãit.“

www.praha4.cz

• Postaví se na rohu ulic Na StrÏi a Budûjovická ohromná budova?
„Takzvaná 18patrová Ledová vûÏ tam, doufám, stát nebude. Jednali jsme
s investorem a vûﬁím, Ïe jsme mu zámûr vûÏe rozmluvili. Ale opût mÛÏeme
pouze diskutovat. Rozhodnutí bude na státní správû.“
• Kdy bude most na Prahu 5?
„Zatím se vedou pouze diskuze, kde by mohl stát. Zámûrem je v‰ak mít most
pouze pro lokální dopravu, nikoliv pro tranzitní.“
• Na styku ulic V rovinách a K sídli‰ti se staví hotel. Proã roste budova do
takové v˘‰ky?
„Objekt má b˘t bytov˘m domem, pokud investor nezmûnil vyuÏití. Mâ
Praha 4 se ke stavbû vyjadﬁovala negativnû, ale pozemek je magistrátu a objekt
má vydané stavební povolení. Nicménû se chceme proti stavbû nadále bránit.“
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SENIOŘI/PODOLSKÝ AREÁL

Nabídka našim seniorům

V letošním roce bylo poprvé mezi akce pro
seniory zařazeno plavání. První série vstupenek
byla objednána v obvyklém počtu pro tyto akce,
ale zájem mnohonásobně převýšil nabídku.
tohoto dÛvodu bylo zahájeno jednání mezi ﬁeditelkou Plaveckého stadionu Podolí Ing. Monikou Bezdûkovou a starostou Pavlem Horálkem
a jeho zástupkyní Ivanou StaÀkovou. Na základû tûchto jednání vám nyní
mÛÏeme pﬁedloÏit nabídku, kterou pro vás spoleãnû pﬁipravila mûstská ãást
Praha 4 a Plaveck˘ stadion Podolí. Plaveck˘ stadion Podolí své brány otevﬁel mezinárodními plaveck˘mi závody 24.–27. 6. 1965. Od té doby se zde

Z

mnohé zmûnilo a v souãasné dobû je plaveck˘ areál domovsk˘m bazénem
nûkolika plaveck˘ch klubÛ a dal‰ích vodních sportÛ. Pro rekreaãní plavání
veﬁejnosti a pro chvíle oddechu slouÏí jeden vnitﬁní a dva venkovní bazény
i dal‰í zaﬁízení – venkovní dûtské brouzdali‰tû, venkovní tobogán, pára,
sauna, solárium, rehabilitace, restaurace a bufet. Nyní pﬁiná‰íme obãanÛm
star‰ím 60 let následující nabídku. Za sjednanou cenu 15 Kã si mÛÏete
zakoupit vstupenku do Plaveckého stadionu Podolí (PSP), kterou v pokladnû PSP vymûníte za vstupenku do turniketu. Na tuto vstupenku vám bude
umoÏnûn vstup po dobu 90 minut od vydání vstupenky v pokladnû PSP,
aÏ do okamÏiku prÛchodu turniketem umístûn˘m ve v˘chodu ze ‰aten.
Platnost vstupenky je v následující provozní dobû PSP: ● od pondûlí do
pátku v dobû od 11.00 hod. do 13.00 hod. ● v sobotu v dobû od 13.00 hod.
do 15.00 hod. ● v nedûli v dobû od 6.00 hod. do 9.00 hod. Mimo tuto dobu
pozb˘vá vstupenka platnost a je nutno si na místû zakoupit plnohodnotnou
seniorskou vstupenku za 85 Kã/hod.
Vstupenky jsou k dostání na Úﬁadu mûstské ãásti, Táborská, kanceláﬁ 03
u paní Mary‰kové a ve v‰ech informaãních centrech. V kaÏdém mûsíci si
obãan, kter˘ je star‰í 60 let a má trvalé bydli‰tû v Mâ Praha 4, mÛÏe zakoupit dvû vstupenky. Vûﬁím, Ïe touto akcí vám zpﬁíjemníme horké letní dny.
IVANA STA≈KOVÁ, ZÁSTUPCE STAROSTY

Do Podolí nejen za plaváním
Při vyslovení slov „podolský
areál“ si vždy vzpomenu na venkovní bazén a přilehlou louku,
kde jsme se váleli na dekách
a pubertálně hodnotili postavy
procházejících děvčat. Byť už
je to téměř dvacet let zpátky,
Podolí se v tomto směru nezměnilo. Co však přibylo, jsou nové
služby, o kterých pravidelní návštěvníci možná ani nevědí.
ejprve se v‰ak vraÈme do historie. Pí‰e se
rok 1965 a v Podolí je zprovoznûn jeden
z prvních plaveck˘ch stadionÛ v republice
a svého ãasu i rozlohou jeden z nejvût‰ích
v Evropû. „Teprve po roce 1989 a v˘stavbû
nov˘ch aquaparkÛ jsme tuto originalitu v rámci
âeské republiky ztratili,“ ﬁíká ﬁeditelka Plaveckého stadionu Podolí Ing. Monika Bezdûková.
O co v‰ak v Podolí nepﬁi‰li, je zájem náv‰tûvníkÛ. „Kapacita areálu je ãtyﬁi tisíce osob
a v nejvût‰ích náv‰tûvnick˘ch ‰piãkách se tu
dennû protoãí aÏ jedenáct tisíc lidí. Roãnû nás
nav‰tíví pﬁes jeden milion platících klientÛ,
kter˘m nabízíme celkem ãtyﬁi bazény – dûtsk˘,
venkovní a vnitﬁní 50metrov˘ a 33metrov˘,
kter˘ je urãen pro hráãe vodního póla a je svého
druhu jedin˘ v tuzemsku. Na provoz v bazénech
samozﬁejmû dohlíÏí vy‰kolení plavãíci.“
Podle vûkov˘ch vrstev se nejradûji v areálu
rekreují a sportují pﬁi stolním tenisu ãi volejbalu
studenti. Lidé v dÛchodovém vûku oceÀují klid
a maminky s dûtmi (pro dítû do jednoho roku
je vstup zdarma) zase moÏnost posezení u dûtského bazénu, ãi v nedalekém restauraãním
zaﬁízení, ze kterého mají své ratolesti stále pod
kontrolou. „Novû jsme zﬁídili dûtsk˘ koutek
s pískovi‰tûm a houpaãkami,“ dodává Monika
Bezdûková. Plaveck˘ areál v Podolí je také

N
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Plaveck˘ areál náv‰tûvníkÛm nabízí pﬁíjemné moderní prostﬁedí.
ãasto vyhledáván rodinami s dûtmi, protoÏe
zdej‰í celodenní vstupné penûÏenku rozhodnû
nezruinuje. „Dva dospûlí a dvû dûti do 12 let
zaplatí dohromady 400 korun, po 15. hodinû
o stokorunu ménû. Souãástí vstupného je i voln˘
pﬁístup na tobogán, také jeden z prvních v âeské
republice. Otevﬁeno máme dennû od 6 do
21.45 hod.“ Více informací o provozu, slevách
a pﬁedplatném najdete na www.pspodoli.cz

Raritu vyměnili za modernu
S Podolím mám spojenou je‰tû jednu, a to
negativní, vzpomínku. Kdysi dávno mezi lidmi
kolovaly zaruãené historky o ãistotû zdej‰í
vody v bazénech a o plísních, které si lidé odsud
odná‰eli. „Vím o tom, ale je to opravdu jiÏ
historie. V roce 2002 jsme zahájili rekonstrukci
vodního hospodáﬁství, protoÏe jsme jako jedni
z mála pouÏívali takzvané otevﬁené filtry. S nimi
se uÏ setkáte jen v nedaleké vodárnû, kde je
v podstatû ukazují jako historickou raritu, jak
se dﬁíve ãistila voda. Práce byly ukonãeny o dva
roky pozdûji, máme nové rozvody, velké tlakové
filtry a moderní automatick˘ dávkovaã chemie.
Dovolím si tvrdit, Ïe na‰e voda je ze v‰ech

praÏsk˘ch areálÛ nejãist‰í.“ Na zimu by v Podolí
rádi zakryli venkovní padesátku nafukovací halou, aby poskytli je‰tû vût‰í prostor milovníkÛm
plavání a trénujícím sportovcÛm. K posunu
k lep‰ímu do‰lo i v otázce parkování. „Mûli jsme
tu problém, parkovi‰tû jeden ãas provozovala
soukromá firma a vybírala pomûrnû vysoké ãástky. Teì je parkování zdarma, nicménû musím
náv‰tûvníky upozornit, Ïe parkovací plocha má
omezenou kapacitu,“ ﬁíká Monika Bezdûková.
Na úvod ãlánku jsem konstatoval, Ïe Podolí
nabízí mnohem více neÏ koupání, opálená tûla
a zelenou louku. „Ráda se pochlubím, Ïe provozujeme na velice dobré úrovni nestátní zdravotnické zaﬁízení se ‰irokou ‰kálou sluÏeb – od
individuálního léãebného tûlocviku, pﬁístrojové
lymfodrenáÏe, masáÏí aÏ po vodoléãby a doplÀkové sluÏby, napﬁíklad laser, solux ãi baÀkové
terapie. Nesmím opomenout ani oblíbenou
saunu. A od ﬁíjna chceme pﬁedev‰ím sportujícím
dûtem nabízet moÏnost v˘konnostních testÛ, pﬁi
kter˘ch se zjistí pﬁípadná skrytá tûlesná vada,“
uzavírá v˘ãet mimoplaveck˘ch aktivit Monika
Bezdûková.
MARTIN DUDEK FOTO: ARCHIV PS PODOLÍ A AUTOR
www.praha4.cz

INZERCE
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PRAHA 4 – MÍSTO PRO ŽIVOT

V Centrálním parku to žilo!
Zajímavé atrakce pro děti, diskuze s občany nad budoucností městské části Praha 4, vyhlášení výsledků
4x4 letních her Prahy 4, pestrý program a hudební vystoupení známých tváří – to vše nabídla akce „Praha
4 – místo pro život“. Protože samotné diskuzi mezi zastupiteli a občany Prahy 4 a hrám 4x4 se věnujeme
na jiných stránkách tohoto čísla Tučňáku, připomeňme si alespoň fotografickými momentkami vydařenou
pohodovou atmosféru nedělního odpoledne v Centrálním parku na Kavčích horách.
Foto: Zdeněk Kříž

OhÀová show nabídla efektní podívanou.

Diváci se pﬁi hudebních vystoupeních opravdu dobﬁe bavili.

Zpûvaãka Monika Absolonová (uprostﬁed) má k Praze 4 velice blízko,
neboÈ si v této praÏské ãásti na‰la domov.

AC DC revival byl jedním z programov˘ch
trhákÛ a oãekávání fanou‰kÛ bezezbytku naplnil.
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Lehnout si pﬁed kolo cyklotrialového kouzelníka Josefa Dresslera vyÏadovalo kus odvahy…

Skupina Burma Jones v plném nasazení ukázala,
Ïe patﬁí mezi nejlep‰í tuzemské kapely.

Duo Elektric boogie potû‰ilo propracovanou
choreografií.
www.praha4.cz

PRAHA 4 – MÍSTO PRO ŽIVOT
▼

Písniãkáﬁ Wabi
Danûk prokázal
smysl pro rychlou
improvizaci. KdyÏ
moderátor Vlasta
Korec oznamoval,
Ïe se na‰ly klíãky
od vozu Mitsubishi
a Ïe majitel (nakonec se ukázalo, Ïe
majitelka) se má
o nû pﬁihlásit, staãil Wabi bûhem
chvilky vymyslet
jednoduch˘ r˘m:
„V mém uzamãeném
Mitsubishi
uvaﬁily se mi
v‰echny my‰i.“

Jaké asi mají pocity figurky v klasickém stolním fotbale? Na Pankrácké pláni
si to zájemci na vlastní kÛÏi a nohy vyzkou‰eli – a kupodivu do prvního
zápasu nastoupily samé dívky!

Rocker Ale‰ Brichta dokázal, Ïe jeho písnû nestárnou.

Na Pankráci jste se mohli nechat zmalovat a poté i namalovat…

Jak se úãinnû bránit, pﬁedvedli mladí karatisté.
▼

Mezi vyhledávané dûtské atrakce patﬁil „pﬁilepovací“ hrad. Staãilo
si navléknout speciální oblek, vyskoãit do v˘‰ky –
a plác! Such˘ zip
vás spolehlivû udrÏel.

Nedûlní odpoledne 22. ãervna pﬁineslo tropické vedro. Mâ Praha 4 zajistila
osvûÏení studen˘mi kapkami, coÏ uvítali jak malí, tak velcí náv‰tûvníci.
www.praha4.cz
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SENIOŘI

PRAHA HOSTÍ DECHOVKU 2008
3. mezinárodní letní soutěžní přehlídka malých
dechových orchestrů ve dnech 12. 7.–16. 8.
2008, Společenský sál, začátek vždy v 15 hodin.
Program v KCN: 12. 7. ŽIŽKOVANKA, Praha, kapelník Josef Jelínek ◆ 19. 7. ŠOHAJKA, Dolní Bojanovice,
kapelník Vojtěch Ducháček ◆ 26. 7. KVĚTOVANKA,
Kladno, kapelník Josef Husák ◆ 2. 8. PERNŠTEJNKA,
Pardubice, kapelník Vladimír Černý ◆ 9. 8. BLASKAPELLE SELVE THUN, Švýcarsko, kapelník Beut Siegenthaler, PŘÍVORANKA, Všetaty, kapelník Miloš
Valenta ◆ 16. 8. JUNIOR, Praha, kapelník Josef Zettl.
◆ Stﬁídavû uvádûjí JoÏka Zeman a Jana Matûjková. KaÏdé odpoledne vystoupí zajímav˘ host a jsou téÏ pﬁipraveny soutûÏe pro
náv‰tûvníky o pûkné ceny. Posluchaãi koncertÛ budou hlasovat
o nejoblíbenûj‰í z úãinkujících dechovek. Vstup zdarma, vstupenky – v podobû hlasovacích lístkÛ – obdrÏí náv‰tûvníci v den
vystoupení na pokladnû. Poﬁádá Kulturní centrum Novodvorská
a Umûlecká agentura P+B ve spolupráci s Empire Art Agency
a s finanãní podporou hlavního mûsta Prahy a Mâ Praha 4.

Mezi soutûÏícími dechovkami se objeví i ·ohajka.

4-Volnočasová, o. p. s. – Novodvorská 151, Praha 4, tel. 241 494 341, www.kcn.cz. Spojení: Metro C Kačerov, bus 106, 170, 196, 203
(bývalé KCN)
◆ Metro B Smíchovské nádraží, bus 196, 197, 198, 199, stanice Sídliště Novodvorská ◆

Vodárenská vûÏ, jeÏ zásobovala vodou horní Nové Mûsto a pﬁed
zboﬁením ji zachránila Umûlecká beseda spolku Mánes. Míjet budeme ostrov Îofín, jednu z dominant Prahy Národní divadlo, z vody
si prohlédneme KarlÛv most v celé jeho kráse, panoráma Hradãan,
podél bﬁehÛ Malé Strany se pﬁiblíÏíme ke Smíchovu, zhlédneme
nad vodou hrdû se vypínající Vy‰ehrad, Podolí a Císaﬁskou louku
a následnû se budeme vracet zpût na místo vyplutí.
Celková délka plavby je dvû hodiny, které vám zpﬁíjemní harmonikáﬁ s typick˘mi písniãkami, chybût nebude ani malé obãerstvení.
Poãet míst na tento plavební záÏitek je omezen kapacitou
lodi, která je 90 míst. Lístky se budou prodávat od 16. 7. 2008
za cenu 40 Kã v kanceláﬁi 03 u paní Mary‰kové. Vzhledem k tomu,
Ïe plavba je pﬁeváÏnou ãástí hrazena z rozpoãtu Mâ Praha 4,
Ilustraãní foto.: archiv mûstská ãást si vyhrazuje, Ïe v pﬁípadû malého poãtu pﬁihlá‰en˘ch
se akce zru‰í. RovnûÏ upozorÀujeme, Ïe lístky se budou prodávat
mûsíci záﬁí pﬁipravila Mâ pro své seniory projíÏìku Prahou po Vltavû,
zájemcÛm postupnû tak, jak budou pﬁicházet. Akce je urãena v˘hradnû pro
a to 18. záﬁí od 14.30 hod. Vyrazíme od Ra‰ínova nábﬁ. k Jiráskovu mosobãany s trval˘m bydli‰tûm v Mâ Praha 4, star‰ím 60 let.
tu a poplujeme územím, kde se na místû ·ítkovsk˘ch ml˘nÛ nachází b˘valá
IVANA STA≈KOVÁ, ZÁSTUPCE STAROSTY

Poplujeme Prahou

V

POZOR na ukradenou průkazku!
Ústav sociálních služeb v Praze 4 upozorňuje, že byla odcizena služební průkazka pečovatelky č. 48
na jméno LUDMILA LAMAČOVÁ. Mohlo by dojít k zneužití průkazky, proto vyzýváme k opatrnosti
při styku s neznámými osobami poskytujícími sociální služby.
MILOŠ HÁJEK, ŘEDITEL

Pojeďte s námi na výlety!
• Srdeãnû zveme v‰echny seniory i ostatní zájemce na jednodenní v˘lety a zájezdy:
HORŠOVSKÝ TÝN, DOMAŽLICE
Hor‰ovsk˘ T˘n – státní hrad a zámek s unikátní
portrétní galerií postav ãesk˘ch panovníkÛ.
DomaÏlice – centrum chodské oblasti, náv‰tûva
Muzea Chodska a moÏnost nákupu v˘born˘ch
chodsk˘ch koláãÛ.
TERMÍN: 16. záﬁí 2008 (úter˘) • CENA: 370 Kã
vãetnû prÛvodce a vstupného.
LITOMYŠL
Náv‰tûva jednoho z nejkrásnûj‰ích renesanãních
zámkÛ zaﬁazeného na seznam památek UNESCO
s pﬁekrásnû upraven˘mi interiéry. Prohlídka
mûsta s velmi zajímavou historií, kde se narodil
Bedﬁich Smetana a Ïili zde Alois Jirásek a BoÏena
Nûmcová.
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TERMÍN: 7. ﬁíjna 2008 (úter˘) • CENA: 370 Kã
vãetnû prÛvodce a vstupného.
• T˘denní podzimní rekreace:
JAVORNÁ – HOTEL STAVBAŘ
Ubytování je zaji‰tûno v hotelu, ve dvoulÛÏkov˘ch
pokojích s vlastním pﬁíslu‰enstvím a televizí.
Okolí je ideálním místem pro milovníky procházek
uprostﬁed kouzelné ‰umavské pﬁírody, lesy jsou
rájem pro houbaﬁe. Stravování (plná penze) je
pﬁipraveno v hotelové jídelnû. Ke spokojenosti
pﬁispívá i celodenní provoz restaurace a pro
zájemce moÏnost jednodenních v˘letÛ.
TERMÍN: 6. 10.–13. 10. 2008 • CENA: 3 850 Kã
Pro velk˘ zájem se prosím ihned hlaste u paní
Radky Novákové ÚSS-4, Podolská 31, kde
obdrÏíte dal‰í informace a plán zájezdu nebo na
tel.: 241 430 640, 241 434 160.

NABÍDKA
➣ PRÁCE ➣
Ústav sociálních služeb v Praze 4,
Podolská 31, 147 00 Praha 4-Podolí
přijme:

➣ všeobecnou sestru v přímé obslužné péči pro vedení ošetřovatelského
týmu v domově seniorů. Hlavní pracovní
poměr na dobu neurčitou, pracovní
úvazek 40 hod./týden, nástup dle dohody. Požadujeme: VŠZ nebo SŠZ s maturitou a absolvování pomaturitního studia
pro zdravotní sestry, čistý trestní rejstřík;

➣ brigádníky na pozici pečovatel-pečovatelka v srpnu (i jen část měsíce).

Kontakt: Jiřina Čižinská
Telefon: 241 433 582, 587
Mail: adm@uss4.cz
www.praha4.cz
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SPORT

Fotbalové turnaje v Braníku
Jak se již stává tradicí, na začátku května uspořádal fotbalový
oddíl ABC Braník dva turnaje na svém travnatém hřišti v Braníku.
Nejlep‰í hráã turnaje: David
urnaj pod názvem PiÀda Cup pro roãníky
Bezdûka, SK Slavia Praha.
narození 1999, jehoÏ hlavním garantem byl
Nejlep‰í stﬁelec turnaje: Vojta
trenér branického muÏstva Oldﬁich Somr, byl
Lukavsk˘, SK Hoﬁovice.
velmi úspû‰n˘ a splnil hlavní cíl – stahovat dûti
Nejlep‰í brankáﬁ turnaje:
z ulic na sportovi‰tû. Leto‰ní roãník Arena Cupu,
Jakub Sirotník, âesk˘ Lev
jehoÏ hlavním garantem byla Irena ·imÛnková,
Beroun.
pﬁedsedkynû komise mládeÏe na‰eho oddílu, mûl
V ‰est hodin veãer byl
i svoji specialitu, kterou chceme i v dal‰ích letech
maraton zápasÛ ukonãen pﬁepodporovat. Turnaj spoleãnû s funkcionáﬁi ABC
dáním cen v‰em zúãastnûn˘m
Braník spolupoﬁádali star‰í Ïáci na‰eho oddílu,
t˘mÛm.
kteﬁí se starali o zúãastnûné t˘my, obãerstvení
Nejvût‰í odmûnou pro nás
a chod turnaje. Cel˘ turnaj pískali mladí rozhodãí
poﬁadatele byla radost nejPFS, z nichÏ dva jsou také ãleny na‰eho oddílu.
men‰ích fotbalistÛ, podûkování zúãastnûn˘ch
Bylo odehráno 51 zápasÛ, turnaje se zúãastnilo
t˘mÛ, ale hlavnû vynikající pocit z toho, Ïe
14 t˘mÛ, 208 hráãÛ a pﬁibliÏnû 400 fanou‰kÛ.
nápad mít za spolupoﬁadatele star‰í Ïáky vy‰el
Koneãné poﬁadí:
na 100 %. Na‰i hráãi vûnovali svÛj voln˘ ãas, a to
1. SK Hoﬁovice
nejen pﬁi samotném turnaji, ale i nûkolik dní pﬁe2. FC Tempo
dem, ve prospûch a pro radost sv˘ch nejmen‰ích
3. SK Slavia Praha

T

BLESK doplňuje posádky
Veslaﬁsk˘ klub Blesk zaloÏen˘ roku
1879 a vítûz âeského poháru
veslaﬁsk˘ch klubÛ 2007 doplÀuje stavy mládeÏnick˘ch
druÏstev pro jubilejní sezonu
2009. Nabízíme sportování v jednom z nejhezãích areálÛ Prahy, na Veslaﬁském
ostrovû v Praze 4-Podolí. Samozﬁejmostí jsou
jarní a letní soustﬁedûní posádek v atraktivních
lokalitách vãetnû zimních pﬁípravn˘ch pobytÛ.

Zveme proto chlapce i dûvãata roãníkÛ narození
1998 aÏ 1993 k náv‰tûvû a prohlídce na‰í lodûnice na Veslaﬁském ostrovû (pﬁístup pﬁes most
naproti Plaveckému stadionu v Podolí), kde se
jim budou vûnovat na‰i trenéﬁi. Nábor je organizován tak, aby se zájemci seznámili se základy
veslování je‰tû v roce 2008, coÏ pﬁedpokládá va‰i náv‰tûvu v prÛbûhu mûsíce záﬁí v odpolední
dobû od 16 hodin. Lodûnice VK Blesk je aÏ
druhá od mostu na ostrov.

Stříbro z ME v karate
je opět na „čtyřce“
aratista Jakub Tesárek z Hodkoviãek získal na nedávném mistrovství
Evropy (7.–8. 6. 2008) World karate confederation (WKC) v Banja
Luce v kategorii kata muÏi vynikající stﬁíbrnou medaili. Je to po nûkolika
bronzov˘ch umístûních na rÛzn˘ch ME a MS posun k vytouÏené zlaté.
O tu se pokusí zabojovat v pﬁí‰tím roce v USA, kde se bude konat jak
mistrovství svûta, tak i Panamerické hry.
(TeV)

K

Výsledky Hodkovičské „7“
Na začátku června se v Areálu zdraví v Hodkovičském lese konal již 27. ročník
krosu Hodkovičská „7“.
ávod zorganizoval AVC Club Praha – obãanské sdruÏení za pﬁispûní grantu Mâ Praha 4 a zúãastnilo se jej celkem 88 bûÏcÛ a bûÏkyÀ v 9 kategoriích. Vedle hodnotn˘ch v˘konÛ v mlad‰ích
kategoriích se na start postavilo i sedm veteránÛ nad 70 let a v‰ichni závod úspû‰nû dokonãili.
Vítûzové jednotliv˘ch kategorií (7 km):
Do 39 let: Procházka Jan
1984 25.40 Ker Team
40–49 let: Rychetsk˘ Tomá‰ 1966 30.08 HH Smíchov
50–59 let: Smrãka Milo‰
1954 31.02 BK ¤íãany
60–69 let: Nûmec Jiﬁí
1948 31.53 LOC KAR
70 a více let (3,5 km):
¤ápek Vladimír
1938 17.58 AVC Praha
Vítûzky jednotliv˘ch kategorií (3,5 km):
18–34 let: Mertová Michaela 1976 15.20 Atlet. Albrecht
35–44 let: Boroviãková Lenka 1973 17.19 SABZO
45–54 let: Mali‰ová Karla
1960 17.33 USK Praha
55 a více let: Chlupatá Jana 950 20.29 SABZO (RS)

Z
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fotbalov˘ch kamarádÛ. Myslíme si, Ïe si zaslouÏí
ono velmi ãasto pouÏívané – „Ho‰i dûkujem!“.
Jsme také pﬁesvûdãeni, Ïe tato akce je cestou
v boji proti drogám a pouliãní kriminalitû mládeÏe, a proto v ní hodláme pokraãovat i v dal‰ím
období.
(KS)
Více informací získáte na www.vkblesk.cz
nebo na telefonech:
+420 777 602 942 vedoucí trenér p. Vít Kuãera (e-mail: kucevit@centrum.cz);
+420 725 526 613, kapitán p. Pavel Musílek.

Změřte na dálku
síly s ostatními
Bruslíte na in-linech? Jezdíte na cyklovýlety? Znáte svoje výkony? Chcete
je porovnat s ostatními? Zapojte se
do sportovní soutěže, ve které pouze
měsíčně zasíláte počet svých zdolaných kilometrů ve vašich oblíbených
sportech.
rÛbûÏné v˘sledky pak budou motivovat vás
i ostatní soutûÏící k je‰tû lep‰ím v˘konÛm.
A to je hlavní úãel soutûÏe, ve které se sice
jednotlivci neznají a nevidí, a pﬁesto spolu na
dálku svádí urputn˘ souboj. SoutûÏ je zaloÏena
na naprosté dobrovolnosti a vûrohodnosti zasílan˘ch v˘konÛ. Nejsou Ïádné cílové odmûny,
kromû va‰í spokojenosti, Ïe jste se pravidelnû
vûnovali pohybu. Na konci roku úãastníci
obdrÏí diplom s umístûním. SoutûÏ probíhá jiÏ
7. rokem a úãast je zdarma. SoutûÏí se v tûchto
sportech: bûh – jízda na kole nebo rotopedu –
bûh na lyÏích – bruslení – turistická chÛze
– plavání – v‰estrannost. Pﬁihlásit se mÛÏete
kdykoliv i v prÛbûhu roku. Podrobnûj‰í informace získáte na adrese: s.bilek@volny.cz
nebo SMS na tel.: 774 861 954 – Ing. Stanislav
Bílek. A jak jsou na tom úãastníci z Prahy 4
v poﬁadí k 31. kvûtnu? V bûhu je na druhém
místû paní Pospí‰ilová s 226 kilometry, na
vedoucí sportovkyni ztrácí 68 km. Cyklistice
naprosto dominuje pan ¤imnáã s 6814 ujet˘mi kilometry, ãímÏ si pﬁed druh˘m muÏem
v poﬁadí vybudoval témûﬁ pûtitisícov˘ náskok!
Navíc vévodí celkovému poﬁadí. Na bûÏkách je
stﬁíbrn˘ pan Starosta se 105 km, na první místo
ztrácí 205 km.
(SB)

P

www.praha4.cz

KRONIKA
1. 6.–22. 6. 2008
Hlavní sponzor:

www.praha4.cz/4x4

4x4 LETNÍ HRY

1. 6.

Je neděle 1. června 2008, 10 hodin ráno. Branou O2 žlutých lázní
se začínají trousit první návštěvníci dětského dne a slavnostního
zahájení „4x4 letních her Prahy 4“. Počasí je letní, 26 °C ve stínu
a na obloze ani mráček.

O dvû hodiny pozdûji jiÏ areál praská ve ‰vech. Více neÏ 200 ÏákÛ základních ‰kol z celé Prahy 4 si nenechalo ujít slavnostní nástup
zástupcÛ jednotliv˘ch ‰kol, pﬁi kterém starosta mûstské ãásti Praha 4 Pavel Horálek zahájil programov˘ maraton sportovních akcí,
kter˘ skonãil v nedûli 22. ãervna 2008 v Centrálním parku na Kavãích horách. Ale nejen na‰i ‰koláci byli u toho. Jejich rodiãe,
kamarádi i ostatní náv‰tûvníci mohli po cel˘ den sledovat doprovodn˘ program moderovan˘ Leo‰em Mare‰em. Tﬁicet minut po
tﬁinácté hodinû byla zahájena první sportovní disciplína her – beach volejbal. Osm základních ‰kol svedlo ve dvou kategoriích boje
o stupnû nejvy‰‰í. V kategorii 6.–7. tﬁíd se z prvenství radovali Ïáci Z· Bítovská a mezi 8.–9. roãníky byla nejlep‰í Z· Plamínkové.
Uznání v‰ak zaslouÏí v‰ech 55 ‰kolákÛ, kteﬁí v parném odpoledni pﬁedvedli, Ïe beach volejbal hrát umí.

Spoleãensko-sportovním vrcholem dne byl exhibiãní závod
draãích lodí. Za úãasti osobností ze svûta kultury, politiky a sportu byla odstartována velkolepá podívaná. Tempo posádky hájící
barvy radnice Prahy 4 udával za zvukÛ bubnu pﬁímo na pﬁídi
lodi primátor hlavního mûsta Prahy Pavel Bém. Jeho kolegou
v posádce zástupcÛ základních ‰kol I. byl Leo‰ Mare‰, favoritem
závodÛ ale bylo druÏstvo sloÏené ze zástupcÛ sponzorÛ a osobností ze svûta sportu. Imrich Bugár, Jana Pechanová, Luká‰
Melich, Kateﬁina Nûmcová a dal‰í tváﬁe vrcholového sportu
v‰ak dosáhli pouze
na 2. místo. Z vítûzství a peãeného selete jako trofeje pro
nejlep‰í posádku se
nakonec radovala
loì zástupcÛ ‰kol I.
„pod
taktovkou“
Leo‰e Mare‰e.
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4x4 LETNÍ HRY

3. 6.

V pořadí druhou sportovní disciplínou v rámci 4x4 letních
her Prahy 4 byl turnaj ve stolním tenisu. Na Základní škole
U Krčského lesa, Jánošíkova 1320 bylo ve dvou tělocvičnách
připraveno celkem 10 pingpongových stolů. Hráči a hráčky ze
čtrnácti základních škol bojovali ve dvouhrách, čtyřhrách a smíšených čtyřhrách, vždy v kategoriích 4.–6. a 7.–9. ročníků.

Tento den byl pro stolní tenisty zahajovacím. Pﬁi slavnostním úvodu promluvila k hráãÛm ﬁeditelka poﬁadatelské ‰koly Dagmar
Malinová a jménem Mâ Praha 4 David Záruba, kter˘ oficiálnû zahájil první zápasy mlad‰ích kategorií. Hráãi se utkali v základních
skupinách, z nichÏ vze‰li soupeﬁi pro závûreãn˘ finálov˘ den. K vidûní byly napínavé duely a obzvlá‰È velkou pozornost na sebe
strhly souboje smí‰en˘ch ãtyﬁher.

4. 6.

Ve středu 4. 6. 2008 bylo před DBK Budějovická rušno. Své
dostaveníčko tu měla streetballová družstva základních škol
přihlášená do turnaje, který pro 4x4 letní hry Prahy 4 pořádala
akciová společnost DBK Praha v součinnosti se Základní školou
Plamínkové.

Organizátory této akce po‰kádlilo poãasí. Vytrval˘ dé‰È na‰tûstí ustal
vãas a hodinu pﬁed zaãátkem prvních zápasÛ byly hrací plochy v pﬁijatelném stavu. DruÏstva z osmi základních ‰kol se utkala ve dvou skupinách,
z nichÏ první a druh˘ v poﬁadí postupoval do vyﬁazovacích bojÛ o medaile.
Po celou dobu turnaje panovala v˘teãná atmosféra. Hra mûla spád a líbila
se nejen kolemjdoucím náv‰tûvníkÛm obchodního centra, ale i zástupcÛm
radnice Mâ Praha 4 – starostovi Pavlu Horálkovi, jeho zástupkyni Ivanû
StaÀkové a ﬁediteli DBK Praha Miroslavu Velflovi. Dále v tento den
pokraãoval turnaj stolních tenistÛ kategorií 7.–9. roãníkÛ.
www.praha4.cz
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5. 6.

...neboli finálový den stolního tenisu. Napínavé duely v obou
kategoriích, radost z vítězství a smutek z porážky, takové bylo
čtvrteční dopoledne.
O objektivitu pﬁi rozhodování zápasÛ se postarali profesionální rozhodãí, kteﬁí nejenom „soudcovali“ zápasy, ale téÏ hráãÛm v prÛbûhu dne udûlovali cenné rady z pingpongové kuchynû. Nejúspû‰nûj‰í ‰kolou byla ta poﬁádající – Z· U Krãského
lesa, Jáno‰íkova 1320, jejíÏ hráãi nasbírali celkem 120 bodÛ.
Stﬁíbrnou Z· Jílovskou a bronzovou Z· SdruÏení dûlilo pouh˘ch
pût bodÛ. Vyvrcholením turnaje byl exhibiãní zápas za úãasti
zástupce starosty Václava Kri‰tofa. Z jeho rukou následnû pﬁebírali poháry, medaile a vûcné ceny ti nejlep‰í z obou kategorií.
V˘sledkové listiny jsou k dispozici na http://www.praha4.cz/4x4.

V tûlocviãnû Základní ‰koly v Kunraticích zaãal v tento den turnaj florbalistÛ. Nejmasovûj‰í akce kolektivních sportÛ
v rámci 4x4 letních her Prahy 4. Od 5. 6.
do 13. 6. se soutûÏilo v kategoriích 6.–7.
roãník chlapci, 6.–7. roãník dívky, 8.–9.
roãník chlapci a 8.–9. roãník dívky. Na
hrací plo‰e se vystﬁídalo více neÏ 450
ÏákÛ z 18 základních ‰kol.

6. 6.
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V páteční den pokračoval v Kunraticích florbalový turnaj. Ostatní
sportovci se připravovali na další sportem nabitý týden.

www.praha4.cz

4x4 LETNÍ HRY

9. 6.

Začal nejpernější týden 4x4 letních her Prahy 4. Další sérii
zápasů přinesl florbal v Kunraticích. Na dvou místech, v hale
TJ Pankrác a na Děkance, byl zahájen třídenní turnaj basketbalistů a v Jihlavské ulici si první sady medailí rozebrali cyklisté.

Zaãnûme basketbalem. Ten mûl od poãátku jasného favorita – Z· Plamínkové. Mimochodem, tato ‰kola byla i poﬁadatelem turnaje
a svého úkolu se zhostila v˘bornû. Stejnû tak si vedli i její Ïáci na
palubovce. Po prvních duelech bylo jasné, Ïe se bude bojovat jiÏ jen
o druhá a tﬁetí místa v kategoriích 6.–7. a 8.–9. roãníkÛ. Ale i tak se
bylo první den na co dívat.

29 ÏákÛ = 29 cyklistick˘ch kol. Pﬁesnû tolik se jich postavilo na start
kritéria v Jihlavské ulici. Pod patronací Z· Bítovská bylo zahájeno kvarteto cyklistick˘ch mítinkÛ, které sponzorsky za‰títila firma Kola ·tûrba.
Ta vûnovala hodnotné ceny a zajistila i pﬁítomnost bezplatného servisu
kol v‰em úãastníkÛm závodu. Ti se rozãlenili do ãtyﬁ kategorií, pﬁiãemÏ
chlapci a dívky byli hodnoceni zvlá‰È.

Ti, kteﬁí dosáhli nejlep‰ích ãasÛ, se mohli tû‰it na poháry, medaile
a vûcné ceny, které pﬁevzali z rukou starosty Mâ Praha 4 Pavla Horálka
a zástupce starosty Václava Kri‰tofa.
www.praha4.cz
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10. 6.

Celkem čtyři sportovní akce nabídl sedmý hrací den 4x4 letních
her Prahy 4. Vedle pokračujících zápasů florbalistů a basketbalistů se uskutečnil také cyklistický závod v jízdě zručnosti.

Hlavním magnetem v‰ak bylo slavnostní zahájení královny sportu – atletiky. Ale popoﬁádku. Florbalisté 8.–9. roãníkÛ zahájili své zápasy ve
skupinách o postup do finálového dne. RovnûÏ basketbalisté 8.–9. roãníkÛ se ve skupinách utkali o postup do závûreãné fáze soutûÏe. Atletice byl
zasvûcen sportovní areál na Dûkance. Poﬁadatelé soutûÏe, Z· Filosofská, pojali úvodní ceremoniál opravdu velkolepû. Slavnostní nástup zúãastnûn˘ch ‰kol podle pﬁedem nacviãené choreografie a projevy v˘znamn˘ch osobností ãeské atletiky dodalo dvoudennímu mítinku na váÏnosti. K ÏákÛm
promluvili pﬁedseda âSTV Vladimír Srp a pﬁedseda Klubu olympionikÛ Oldﬁich Svojanovsk˘. Mezi pﬁítomn˘mi osobnostmi se vyjímala atletická
legenda, reprezentant b˘valé âSSR Imrich Bugár. Svou zdravici k pﬁítomn˘m pronesl i zástupce starosty Mâ Praha 4 Václav Kri‰tof.
Na dopravním hﬁi‰ti
v Jáno‰íkovû ulici probûhla cyklistická jízda
zruãnosti. ZávodníkÛm
tentokrát ne‰lo ani tak
o rychlost a dosaÏen˘
ãas, ale pﬁedev‰ím o ‰ikovné ruce a umûní ovládat své kolo. V‰e hodnû
ztûÏovalo i úmorné vedro, které v tento den
panovalo.
O body se nejvíce pﬁetahovala Z· Bítovská se
Z· Jílovská. A jak to celé
dopadlo...?

24 | TUČŇÁK

První den atletick˘ch soutûÏí
patﬁil kategoriím 6.–7. a 8.–9.
tﬁíd. V bûhu na 60 m, hodu kriketov˘m míãkem a skoku dalekém tu o cenné kovy bojovalo
více neÏ 300 ÏákÛ ze 17 základních ‰kol. Nejvût‰í pozornost
publika patﬁila závûreãnému závodu ‰tafet na 4x200 m. Po jejich skonãení bylo jiÏ v‰e pﬁipraveno k vyhlá‰ení prvních
tﬁech nejlep‰ích v kaÏdé kategorii. Ceny atletÛm pﬁedal starosta
Mâ Praha 4 Pavel Horálek spolu s ﬁeditelkou poﬁádající ‰koly
Václavou Ma‰kovou.

www.praha4.cz
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11. 6.

Florbal, pokračování atletických soutěží a finále basketbalistů, to
vše přinesl další hrací den.

SportovcÛm z 1.–5. roãníkÛ
patﬁil druh˘ den atletick˘ch
závodÛ na Dûkance. Body do
celkového hodnocení ‰kol se
tu snaÏilo posbírat více neÏ
350 ÏákÛ. Ti ze Z· Filosofská
jich získali nejvíc – celkem
278. Druhá Z· Bítovská dosáhla 169 bodÛ a tﬁetí Z·
Jílovská jich z celkového koláãe ukrojila 157. Ti kteﬁí pﬁispûli sv˘m ‰kolám potﬁebn˘mi body a dosáhli nejlep‰ích
ãasÛ, byli odmûnûni poháry,
medailemi a hodnotn˘mi cenami. Opût z rukou starosty
Pavla Horálka a zastupce starosty Martina Hudce.

V Základní ‰kole v Kunraticích pokraãoval florbalov˘ turnaj podle
plánu a vût‰ina t˘mÛ po tomto dni znala svÛj osud. Postup do páteãního
finále, nebo návrat do ‰kolních lavic.

Hned vedle atletického dûní se
v hale na Dûkance odehrával
finálov˘ den basketbalového
turnaje. Hráãi Z· Plamínkové
potvrdili roli favorita a v obou
kategoriích suverénnû dominovali. Pﬁipsali si pln˘ch 90 bodÛ do
celkového hodnocení ‰kol a získali téÏ mnoho hodnotn˘ch cen.
Finálového dne a slavnostního
vyhlá‰ení se zúãastnil také nûkolikanásobn˘ mistr âeské republiky a rekordman v poãtu
trojkov˘ch pokusÛ Petr Treml.
Spoleãnû se starostou Pavlem
Horálkem pﬁedali trofeje tﬁem
nejlep‰ím t˘mÛm z kaÏdé
kategorie.

www.praha4.cz
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12. 6.

Poslední den kvalifikačních soubojů florbalistů o postup do pátečního finále.

Jeden den staãil, abychom znali vítûze ‰achového turnaje poﬁádaného
Základní ‰kolou Jílovská. Systémem FIDE open na 7 kol, 2x15 minut
s hodinami bez zápisu, se zde utkali ‰achisté dvou kategorií: 1.–5.
a 6.–9. roãníkÛ. Turnaj ozdobili osobnosti ãeského ‰achu – Kateﬁina
Nûmcová – velmistrynû âR, Ing. Bﬁetislav Modr – desetinásobn˘ mistr
âR a vydavatel ãasopisu ·achinfo, Ing. Petr Herejk – sekretáﬁ
·achového svazu, trenér mládeÏe a Ing. Hana Modrová – mistrynû svûta v korespondenãním ‰achu, pﬁebornice âR. V prÛbûhu dne zpestﬁila
atmosféru Kateﬁina Nûmcová, která v simultánce proti nûkolika ‰achistÛm ukázala, Ïe je opravdu velkou nadûjí tohoto sportu. Fotografie a v˘sledky najdete na www.praha4.cz/4x4.

Kompletní program plaveck˘ch disciplín ãekal na sportovce v Praze
Podolí. Zdej‰í plaveck˘ stadion hostil pod otevﬁen˘m nebem více
neÏ 160 plavcÛ a plavkyÀ. V rychlém sledu tu v celkem 32 startech
dominovali zástupci Základní ‰koly Nedvûdovo námûstí. Se 138 body
v celkovém hodnocení ‰kol nemûli konkurenci. Druzí v poﬁadí, plavci
ze Z· Jílovská, posbírali o 107 bodÛ ménû! Ceny pﬁedával zastupitel
Olgerd Pukl. V˘sledkové listiny jsou k dispozici na www.praha4.cz/4x4.

13. 6.

Dominoval jediný sport – florbal. Ve finálových soubojích se
o medaile utkala nejlepší družstva vzešlá z kvalifikačních soubojů, které probíhaly v celkem šesti hracích dnech.

Pár minut po poledni bylo o drÏitelích zlat˘ch, stﬁíbrn˘ch a bronzov˘ch kovÛ jasno. Je‰tû neÏ probûhlo
slavnostní vyhlá‰ení, mohli diváci i sportovci zhlédnout
tﬁi exhibiãní zápasy. Nastoupila v nich proti sobû
druÏstva zástupcÛ radnice Mâ Praha 4 v sestavû se starostou Pavlem Horálkem, zástupcem starosty Václavem
Kri‰tofem, tajemníkem úﬁadu Mâ Praha 4 Lanny
Dudrou a posilami z ﬁad florbalistÛ – profesionálÛ. Dále
pak druÏstvo pedagogÛ a nejlep‰í druÏstvo star‰ích
ÏákÛ ze Z· Na Lí‰e.
Nejlépe si vedlo druÏstvo radnice. Jak by ne – v jeho
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sluÏbách byla taková jména jako Martin Richter,
reprezentant a mistr âR, nebo brankáﬁka Jana
Christiánová, juniorská mistrynû âR. Po exhibiãních
duelech probûhlo pﬁedání pohárÛ, medailí a cen
pro druÏstva umístûná na prvních tﬁech místech.
Florbalisty dekorovali senátor Tomá‰ Töpfer, starosta
Mâ Praha 4 Pavel Horálek, zástupkynû starosty
Mâ Praha 4 Ivana StaÀková a téÏ ãlen Mâ Kunratice
- zástupce starosty Václav Chalupa. Kompletní v˘sledky vãetnû fotogalerie z celého prÛbûhu turnaje najdete na www.praha4.cz/4x4.

www.praha4.cz

4x4 LETNÍ HRY

16. 6.

Závěrečný týden 4x4 letních her Prahy 4. V Krčském lese proběhla cyklistická časovka a přestože počasí nebylo zrovna nejvlídnější, panovala na startu dobrá nálada. Tu přišel podpořit
i starosta Pavel Horálek a zástupce starosty Martin Hudec.
29 cyklistů projelo trať o délce 2,5 km bez úhony a stejně
jako v předchozích disciplínách patřili mezi nejlepší cyklisté ze
ZŠ Bítovská a ZŠ Jílovská.

V tento den byl na hﬁi‰ti Slavoje Vy‰ehrad zahájen dvoudenní turnaj v malé kopané. Na umûlé trávû tﬁetí generace probûhly ve skupinách
kvalifikaãní zápasy 6.–7. a 8.–9. roãníkÛ. Ze ãtyﬁ skupin si mohlo jen osm t˘mÛ z kaÏdé kategorie zajistit start ve finálovém úter˘. Atraktivitu
turnaje obohatil exhibiãní zápas zástupcÛ Mâ Praha 4 a v˘bûru hráãÛ z 8.–9. roãníkÛ.

www.praha4.cz
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17. 6.

Finálový den turnaje v malé kopané. Nejprve byla rozehrána
skupina nejmladší kategorie 4.–5. tříd. Ze šesti týmů, systémem
každý s každým, se z prvenství radovala Základní škola Bítovská.

To v‰ak je‰tû nebylo poslední slovo hráãÛ z Bítovské. I ve druhé kategorii 6.–7. roãníkÛ získali zlaté medaile po napínavém finálovém zápase
se Ïáky Z· MendíkÛ. A kdyÏ uÏ se z této ‰koly probojoval do finále i jejich „A“ t˘m 8.–9. roãníkÛ, nikdo nepochyboval o Bítovském zlatém
hatricku. Nakonec v‰e dopadlo jinak. Finálov˘ zápas této kategorie byl ozdobou vydaﬁeného turnaje. Z· Kavãí hory v nûm zvítûzila nad Z· Bítovskou
5:4 a její hráãi se mohli tû‰it z kovÛ nejcennûj‰ích. I pﬁesto se stala Z· Bítovská nejúspû‰nûj‰ím t˘mem turnaje a do tabulky celkového hodnocení
‰kol si pﬁipsala 120 bodÛ. Slavnostního vyhlá‰ení a pﬁedání pohárÛ, medailí a vûcn˘ch cen se zúãastnili zástupce starosty Mâ Praha 4 Václav Kri‰tof,
zastupitelka Mâ Praha 4 Alice Smetánková a ‰tûdrého sponzora turnaje, âeskou spoﬁitelnu, zastupoval ﬁeditel oblastní poboãky Praha centrum
Martin Nûmeãek.

KONEČNÉ POŘADÍ 4.–5. ROČNÍK

KONEČNÉ POŘADÍ 6.–7. ROČNÍK

KONEČNÉ POŘADÍ 8.–9. ROČNÍK

1. ZŠ Bítovská

1. ZŠ Bítovská

1. ZŠ Kavčí hory

Tomáš Petz
Vojtěch Čmelík
David Machulka
Tadeáš Madej
Jindřich Gronych
Daniel Hadrávek
Daniel Rajmon
Filip Šafránek
Adam Vojtěch

Pavel Hanuš
Daniel Kladníček
Tomáš Duka
Lukáš Krausko
Matěj Čonka
Ondřej Kysilka
Choi Han Kyu
Erik Kresta
Josef Bulín

Josef Katrák
Lukáš Beneš
František Skokan
Jan Hauptvogel
Martin Chovanec
Jiří Tříska

2. ZŠ Filosofská (mimo celkové bodování škol)

2. ZŠ Mendíků

David Macháček
Matěj Štěpánek
Jan Buryš
Damián Farkaš
Petr Kouba
Jan Moudrý
Petr Šulc
Miroslav Václavík
Darek Farkaš
Ondřej Žežulka
Adam Pekárek
Jakub Eichler

Matouš Fučík
Jan Havelka
Martin Bárta
Sebastian Zdichynec
Mykola Tichonov
Alexander Tichonov
Patrik Bartůněk
Tomáš Frajer
Josef Havel
Norbert Bodenlos

3. ZŠ Jílovská (mimo celkové bodování škol)
Pavel Maďarčík
Michal Werner
Lukáš Trampota
Jiří Oračko
Filip Jeřábek
Martin Klouček
Štěpán Jasenovský
Filip Kojan
Petr Švagr
David Jelínek
4. ZŠ Jižní
5. ZŠ Poláčkova
6. ZŠ Na Líše
Nejlepší střelec
Tadeáš Madej – ZŠ Bítovská
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3. ZŠ Filosofská
Vojtěch Cahyna
Marek Holko
Jiří Hendrich
Adam Tobolka
František Fencl
Jan Koudelka
Martin Dukát
Erik Muller
Patrik Schick
Martin Kaska

2. ZŠ Bítovská
Filip Smetana
Nikolas Brumer
Lukáš Dufek
Tomáš Koutník
Adec Sadiq
David Křivský
Josef Malíř
Viktor Ležal
Ondřej Pecha
Lukáš Řeřicha

3. ZŠ Filosofská
David Matějka
Daniel Focht
David Čada
Daniel Tourek
Josef Moravec
Denis Aussenberg
Adam Kubečka
Jaroslav Vrkoč
4. ZŠ Na Chodovci
5. ZŠ Poláčkova
6. ZŠ Ohradní

4. ZŠ Jeremenkova
5. ZŠ Ohradní
6. ZŠ Na Líše
Nejlepší střelec
Lukáš Krausko – ZŠ Bítovská

Nejlepší střelec
David Šplíchal – ZŠ Poláčkova

A my prozradíme, Ïe cenou pro Ïáky z vítûzn˘ch t˘mÛ byly dresy fotbalové reprezentace
s vlastnoruãním podpisem brankáﬁské jedniãky Petra âecha.
www.praha4.cz

4x4 LETNÍ HRY

19. 6.

Závěrečný hrací den 4x4 letních her Prahy 4 měl na programu
poslední mítink cyklistických soutěží – závod horských kol na
cyklostezce v Braníku.

V krásném poãasí a na v˘bornû pﬁipravené trati se
utkalo celkem 30 závodníkÛ ve ãtyﬁech kategoriích.
Nároãnost trati si pﬁijel na kole vyzkou‰et i starosta
Mâ Praha 4 Pavel Horálek, kter˘ pﬁedal trofeje a vûcné
ceny tûm, kteﬁí si sv˘mi v˘kony vybojovali místo na
„bednû“ vítûzÛ.
Na závěr se sluší poděkovat všem,
kteří se přičinili o organizační a společenský úspěch
našich sportovních her.
Především ředitelům spolupořádajících základních škol
Václavě Maškové ze ZŠ Filosofská, Michalu Novákovi
ze ZŠ Bítovská a Ivanu Tučkovi ze ZŠ Plamínkové.
Dále řediteli DBK Miroslavu Velflovi,
profesionálním rozhodčím, organizátorům a sponzorům.

Ještě jednou – děkujeme!

22. 6.
Neděle 14.30 hod. a v Centrálním
parku na Kavčích horách je již vše
připraveno k závěrečnému ceremoniálu 4x4 letních her Prahy 4. Před
pódiem je nastoupeno šest základních škol, pro které jsou připraveny
ceny za umístění v celkové bodovací soutěži. Školy byly zastoupeny
nejen svými řediteli a pedagogy, ale
i žáky, kteří se na úspěchu především podíleli. Z rukou starosty MČ
Prahy 4 Pavla Horálka, jeho zástupců Petra Staníka a Václava Krištofa
si postupně převzali „šeky“ na věcné i finanční ocenění ředitelé ZŠ
U Krčského lesa, Jánošíkova 1320,
ŽS Jeremenkova, ZŠ Filosofská, ZŠ
Plamínkové, ZŠ Bítovská a vítězné
ZŠ Jílovská.
www.praha4.cz

David Záruba
Foto: Zdeněk Kříž
TUČŇÁK
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ZAJÍMAVÁ ČÍSLA:
☛ Her se aktivně zúčastnilo 1 328 žáků a žaček.
☛ Během sportovních zápolení se vypilo 4 700 litrů balené minerální vody.
☛ Mladí sportovci snědli 2 183 ks pomerančů, 2 564 ks jablek a 4 600 müsli tyčinek.
☛ Bylo rozdáno 366 pohárů za 1.–3. místo, 780 medailí za 1.–3. místo a 800 věcných cen.

Konečné bodování škol v rámci 4x4 letních her Prahy 4
Beach
volejbal

Streetball

Cyklistika
Stolní (jízda zručnosti,
Basketbal Atletika Šachy Plavání Florbal Fotbal Celkem Pořadí
tenis kritérium, časovka,
horská kola)

Základní škola

p o č e t

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ

Jílovská
Bítovská
Plamínkové
Filosofská
Jeremenkova
U Krčského lesa,
Jánošíkova 1320

50
45
60
30

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ

Horáčkova
Jižní
Nedvědovo nám.
Na Líše
Mendíků
Kavčí hory
Kunratice
Ohradní
Sdružení
Na Chodovci
Na Planině
Poláčkova
Táborská
Křesomyslova
Školní

15
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77

218
211

45
15

3

30

120

58

45
90
15
30

157
169
122
278
18

15

15

6
12
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16
16
72

20

30
5

5

10

15
44
15

72
111
32
0
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20
3
23
0
24
14
0
12
9
0
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90
35

31

15
45

11
14

25

16

10

17

60
30

25

35
65
110

120
40
15

30

138
10

75

20
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15
10
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20
30
45
15
15

3
20
10
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723
645
427
389
223

1.
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206
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189
171
170
131
111
95
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29
0
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21.
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HISTORIE/HOBBY

Nezapomínáme na Zborov!
„Zborovem zahájili jsme svou vojenskou akci, která nás postavila
na roveň národům bojujícím. V době, kdy celý svět byl v poli, nemohli jsme se omezit na deklamace. A také vliv naší armády na politiku doma byl veliký a jistě rozhodující. Vděčná paměť bratřím
zborovským, padlým i živoucím!“
T. G. Masaryk, první prezident âeskoslovenské republiky
dobû I. svûtové války vrcholí historick˘
stalet˘ boj o rovnoprávné postavení âechÛ
a SlovákÛ v rodinû evropsk˘ch národÛ. Na protiruské frontû vznikají první vojenské organizace – ãeskoslovenské legie jako armáda státu,
kter˘ se teprve ustavoval a Ïil jenom v srdcích
ãeskoslovensk˘ch dobrovolníkÛ. Do legií se
hlásili pﬁedev‰ím ãlenové krajansk˘ch spolkÛ

V

Dobová fotografie památníku od Zborova na
Roztylském námûstí.

a hlavnû âe‰i a Slováci z rusk˘ch zajateck˘ch
táborÛ.
Znaãná ãást bojovníkÛ v legiích byli pﬁíslu‰níci vlastenecké tûlocviãné organizace
SOKOL, kteﬁí vynikli vzornou vnitﬁní organizací, pevnou kázní a pravidelnou fyzickou
a du‰evní pﬁípravou. Byli téÏ dobﬁe vybaveni
jazykovû, proto byli nasazováni ve v˘zvûdn˘ch
a prÛzkumn˘ch jednotkách.
V památné bitvû u Zborova 2. ãervence
1917 prolomili na‰i legionáﬁi frontu a zvítûzili v první bitvû, která znamenala poãátek
ãeskoslovenského vojska, jeÏ se stalo po
dramatickém návratu do osvobozené vlasti
zá‰titou a zárukou svobody a samostatnosti
nového demokratického státu – âeskoslovenské republiky.
Zborov umoÏnil také organizaci zahraniãní
armády, která byla nezbytnou podmínkou
svobody a samostatnosti. Tehdy, poprvé od bitvy na Bílé Hoﬁe 8.listopadu 1620, bojovalo
samostatné ãeské vojsko pod sv˘mi prapory
a za svobodu své zemû, která byla ve svazku
Habsburské ﬁí‰e. âeskoslovensk˘m legionáﬁÛm se podaﬁilo prolomit tﬁi linie zákopÛ
rakousko-uherské armády, pﬁestoÏe mûli
nevyhovující v˘zbroj, v˘stroj i zázemí. Bitvy
se zúãastnilo mnoho pro budoucí v˘voj
ãeskoslovenského státu v˘znamn˘ch osobností, jako byl pozdûj‰í generál a spisovatel

Rudolf Medek, generál
Stanislav âeãek, generál
Otakar Husák a pozdûj‰í
ministr národní obrany Jan
Syrov˘. V dobû první republiky byl 2. ãervenec
vyhlá‰en Dnem ãeskoslovenské armády, u pﬁíleÏitosti jeho v˘roãí probíhaly
velkolepé oslavy, na památku slavné bitvy vznikaly pomníky a byly pojmenovány ulice.V roce
1938 vznikl velkolep˘ film Zborov podle literární pﬁedlohy Rudolfa Medka.
Za totality byla postupnû legionáﬁská tradice
vymazávána, docházelo k pronásledování legionáﬁÛ, mûnily se dûjiny v uãebnicích. Proto
je dnes tﬁeba pﬁipomínat tyto v˘znamné události a znovu oÏivovat slavnou ãeskou historii.
Jako tichou vzpomínku na tyto bojovníky
a hrdiny uvádíme dopis ãeského dobrovolce
Nováka, napsan˘ jeho matce v pﬁedveãer slavné bitvy:
„Drahá, zlatá matiãko,
jsem ãesk˘ voják, revolucionáﬁ. Je nás cel˘
pluk. Zítra, brzy zrána udeﬁíme na vojska
proradného císaﬁe, probijeme se k Vám na
Moravu, do âech a pﬁineseme Vám svobodu.
My zvítûzíme! Bude-li tﬁeba, padneme v‰ichni,
jako na‰i pﬁedkové u Hvûzdy na Bílé Hoﬁe.
To je na‰e rozhodnutí. Padnu-li, má zlatá matiãko, neplaãte! Pomodlete se za mne a za nás
v‰echny a buìte hrdá, Ïe jste vychovala syna,
kter˘ neváhal obûtovat Ïivot pro blaho národa.
Líbám a objímám Vás, má zlatá matiãko.“
(Psáno dne 1. ãervence 1917)
VLADIMÍR PRCHLÍK

Rybářské a lovecké lístky od září v Jílovské ulici
Od 1. září 2008 po vybudování nové moderní odbavovací haly se
budou rybářské a lovecké lístky vydávat pouze na dislokovaném
pracovišti odboru správních agend v Praze 4, Braník, Jílovská
1148/14.
ku‰ební provoz byl zahájen jiÏ 1. ãervence
2008 a bude probíhat aÏ do 31. 8. 2008. To
znamená, Ïe vydávání rybáﬁsk˘ch a loveck˘ch
lístkÛ bude probíhat jak na pracovi‰ti odboru
správních agend ÚMâ Praha 4, v sídle oddûlení

Z

obãansk˘ch prÛkazÛ a cestovních dokladÛ na
adrese Praha 4, Braník, Jílovská 1148/14 (vedle
Kulturního centra Novodvorská – bus 106, 170,
197, 198, 199, 203 stanice Sídli‰tû Novodvorská), tak i souãasnû na odboru správních agend,

oddûlení vnitﬁní správy ÚMâ Praha 4, Nusle,
Táborská 350/32, 2. patro, ã. dv. 256.
Za vydání rybáﬁského a loveckého lístku
náhradou za po‰kozen˘, zniãen˘, ztracen˘ nebo
odcizen˘ je správní poplatek 100 Kã a pokud by
rybáﬁsk˘ a loveck˘ lístek vyﬁizovala jiná osoba,
musí b˘t povûﬁena plnou mocí, která nemusí b˘t
úﬁednû ovûﬁena. Pﬁípadné informace ve vûci vydávání rybáﬁsk˘ch a loveck˘ch lístkÛ lze získat na
tel. 261 192 551 nebo 261 192 675.
(TJ)

Otevřen nový rybářský revír
Zejména rybáři z Prahy 4 ocení otevření nového sportovního
revíru Návesní rybník v Újezdu u Průhonic.
dispozici je 16 lovn˘ch stanovi‰È, chytá se
kaÏdou sobotu a nedûli od 7 do 21 hod.
Denní povolenky (za 400 Kã) vydává obsluha
rybníka pﬁímo na místû v chytací dny s právem
ponechat si dva kusy u‰lechtil˘ch chycen˘ch
ryb v souladu s platn˘m rybáﬁsk˘m ﬁádem.

K

www.praha4.cz

Rybník je hustû zarybnûn zejména kaprem (cca
800 kusÛ), amurem a v men‰ím rozsahu karasem, bílou rybou a dravci, kteﬁí jsou v‰ak hájeni. BliÏ‰í informace na: www.rybari-ujezd.cz
Poﬁádn˘ úlovek vÏdy potû‰í.
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Handicap na vlastní kůži Dub ve finále ankety!
ástupci starosty Ivana StaÀková a Martin Hudec si na vlastní
kÛÏi vyzkou‰eli pocity handicapovan˘ch obãanÛ. V rámci projektu
„Jedeme v tom s vámi“ obãanského sdruÏení Asistence usedli na
vozík a asistenti je dopravili pomocí MHD z ulice Pujmanové do ulice
Na Topolce. S jak˘mi záÏitky, co obãanské sdruÏení nabízí a co naopak
nejvíce potﬁebuje, o tom si více pﬁeãtete v záﬁijovém TuãÀákovi. (md)

Z

Do finále celostátní ankety Strom roku 2008 pořádané
programem Strom života Nadace Partnerství byl porotou vybrán i dub rostoucí v ulici Mezivrší v Braníku.
sudy dvanácti finálov˘ch stromÛ, které po nároãném rozhodování
i bouﬁlivé debatû zvolila patnáctiãlenná porota, poukazují na úzké
sepûtí lidí a stromÛ, mnohdy také v˘znamnû odráÏejí dûjiny uplynul˘ch
staletí. Tvoﬁí je ãtyﬁi lípy, dva duby, buk a borovice a v historii ankety v˘jimeãn˘ poãet ovocn˘ch stromÛ: dvû hru‰nû, jabloÀ a oskeru‰e. Detailní
informace o finalistech na stránkách www.stromzivota.cz/anketa.
Hlasovat bude moÏné od 1. srpna do 10. ﬁíjna pomocí hlasovacích
archÛ nebo dárcovsk˘ch SMS zpráv ve tvaru DMS STROM1–12
odeslan˘ch na ãíslo 87 777. Vítûzn˘ strom bude slavnostnû vyhlá‰en
17. ﬁíjna na Koncertu pro stromy, kde vystoupí skupina JablkoÀ
a Jaroslav Svûcen˘.

O

Výlety Klubu seniorů
lub seniorÛ sociálních sluÏeb v Praze 4, Branická 43/55, upozorÀuje zájemce, Ïe je je‰tû nûkolik voln˘ch míst pro v˘let do
Lednice a Valtic, kter˘ se uskuteãní 2. ﬁíjna.
Odjezd je od polikliniky Budûjovická v 6 hod. ráno, sraz 15 minut
pﬁed odjezdem. Cena zájezdu pro ãleny Klubu 500 Kã, pro neãleny
530 Kã. Pﬁihlá‰ky spolu s úhradou jsou pﬁijímány vÏdy ve stﬁedu, a to
mezi 14–15 hod. Dal‰í v˘lety: 16. ﬁíjna do Hrusic a Ondﬁejova, odjezd
v 8.15 hod. autobusem z Depa Hostivaﬁ, linka 383. 23. ﬁíjna na zámek
Konopi‰tû autobusem z Roztyl, odjezd v 8.20 hod. Podrobnosti na tel.
721 602 607. Klub bude po prázdninách otevﬁen 10. záﬁí.
(mili)

K

Cesta na vozíku pﬁinesla zastupitelÛm nové poznatky o Ïivotû handicapovan˘ch obãanÛ.
Foto: Z. KﬁíÏ
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DOPISY
Dobr˘ den,
reaguji na Vámi uveﬁejnûn˘ ãlánek v ãasopise „TuãÀák“
– kvûten 2008 – „Vstup do Îlut˘ch lázní zdarma“. Byly
jsme se tam s kamarádkou podívat. Areál je to opravdu
moc hezk˘, ale s tím vstupem zdarma to aÏ tak není
pravda. Kamarádka má 4 vnuãky, tak ji zajímal pﬁedev‰ím dûtsk˘ koutek, kam by s dûtmi mohla jít.
Jaké bylo na‰e pﬁekvapení, kdyÏ jsme narazily na
tabulku o zpoplatnûní vstupu do tohoto koutku. A kdyÏ
jsme vidûly ty ceny, no to je darda... dospûlí 180 Kã,
dítû nad 1 metr 180 Kã. To, Ïe dítû do 1 metru má vstup
zdarma je sice moc hezké, ale této v˘‰ky dosahují dûti
tak ve tﬁech letech. No musím Vám ﬁíct, Ïe je to pûkné
svinstvo, vydûlávat zrovna na rodinách s dûtmi!
Domnívám se, Ïe ten, kdo na takov˘ vstup má, tak se
bude válet doma u svého bazénu a nebude nechávat své
dûti ráchat ve studené vodû, která, tedy aspoÀ vloni
v dûtsk˘ch bazéncích byla. MoÏná ji za ty peníze letos
trochu pﬁihﬁejí, ale nevím, nevím... TakÏe závûrem, neÏ
uveﬁejníte ve Va‰em ãasopise takov˘ ãlánek, bylo by
moÏná dobré se pﬁesvûdãit o tom, jestli je to v‰e tak, jak
jste napsali.
IVANA CHOU≈OVÁ
Dûkuji Vám za Vá‰ postﬁeh, nicménû musím podotknout jednu dÛleÏitou vûc. TuãÀák pouze informoval
o tom, Ïe vstup do areálu není zpoplatnûn.
Podrobnûj‰í vysvûtlení se doãtete níÏe v odpovûdi starosty Pavla Horálka a tiskové mluvãí O2 Ïluté láznû.
MARTIN DUDEK, TUâ≈ÁK
Dobr˘ den,
právû procházím internetové stránky a zji‰tûní,
Ïe je zpoplatnûn vstup do dûtského koutku ve Îlut˘ch
lázní a pomûrnû dost vysok˘mi ãástkami, mi bere dech.
Nezlobte se na mû, ale zru‰it vstupné v‰em ostatním
kromû dûtí je dost nemorální, protoÏe jediné dûti nemají svÛj vlastní pﬁíjem. ZaráÏející je, Ïe Mâ Praha 4 to
je‰tû otiskne ve svém TuãÀáku jako skvûlé místo pro
voln˘ ãas, kde pﬁedev‰ím zdÛrazÀuje, Ïe je vstup zdarma a vÛbec neuvede tuto skuteãnost, kterou aÈ pﬁem˘‰lím z jakékoliv strany, nedokáÏu pochopit.
S POZDRAVEM JAN KOVA¤ÍK, PRAHA 4
VáÏen˘ pane,
pﬁijmûte moje vysvûtlení:
• Îluté láznû jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy;
Mâ Praha 4 nemá Ïádné vlastnické ani nájemní právo k tomuto areálu.
• Îluté láznû mají soukromého provozovatele, kter˘
vze‰el z v˘bûrového ﬁízení asi pﬁed 3 roky. Mâ Praha
4 tento areál tedy neprovozuje.
• Na základû dopisÛ od obãanÛ vznikl podnût ze
strany radnice na provozovatele Îlut˘ch lázní o sníÏení nebo eliminaci zpoplatnûní vstupného, protoÏe
tento areál je kvalitní relaxaãní zónou, a to plnû
organizovanou, ãistou a udrÏovanou.
• Provozovatel pﬁistoupil na ná‰ návrh a otevﬁel areál k volnému vstupu. Pokud pﬁirovnám Îluté láznû
k areálu pro Matûjskou pouÈ v Hole‰ovicích, tak tam
zaplatíte vstup a poté platíte za jednotlivé atrakce.
• Máte pravdu, Ïe jsme neuvedli, Ïe dûtsk˘ koutek
není zadarmo. Za to se omlouvám, ale neuvedli jsme
také, Ïe jsou napﬁíklad zpoplatnûny volejbalové
kurty, ãi beachfotbal.
• S provozovatelem jsem vstoupil opût do dialogu
o sníÏení cen za dûtsk˘ koutek.
PAVEL HORÁLEK, STAROSTA
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Došlo po uzávěrce
Mâ Praha 4 oslovila provozovatele O2 Ïlut˘ch
lázní firmu Taiko. V˘sledkem jednání je pﬁislíbení
mnoÏstevní slevy pﬁi nákupu vût‰ího poãtu roãních permanentek (od data zakoupení platí po dobu jednoho
roku – napﬁ. od 15. 8. 2008 do 15. 8. 2009). Nákup zajistí mûstská ãást a zájemci z ﬁad obãanÛ si pak mohou
permanentky zakoupit pﬁímo na Informaãních centrech
Mâ. Cena permanentky tak klesne z pÛvodních
2 000 Kã na 700 Kã za osobu. Vstup do dûtského koutku za tuto niÏ‰í cenu je urãen pouze dûtem do 12 let
a v˘‰ky nad 100 cm (men‰í dûti mají vstup zdarma)
v doprovodu dospûlé osoby/osob. Jedna permanentka
platí pro jednu osobu (4ãlenná rodina = 4 permanentky). Zájemci nechÈ se pﬁihlásí do 10. srpna 2008
v Informaãních centrech Mâ Praha 4.
Permanentky mohou zakoupit rodiãe pro sebe
a své dûti na základû pﬁedloÏeného dokladu, ze
kterého tato skuteãnost vypl˘vá – obãansk˘ prÛkaz
ãi cestovní pas (jsou-li v nûm dûti zapsány) ãi rodn˘
list dítûte. ZároveÀ musí mít kaÏd˘, komu je permanentka vystavena, trval˘ pobyt na území Mâ Praha
4. Jeden dospûl˘ ãi jedno dítû mÛÏe za niÏ‰í cenu
získat pouze jednu permanentku.
Na základû poãtu pﬁihlá‰en˘ch bude Rada Mâ Praha
4 rozhodovat o zakoupení pﬁíslu‰ného poãtu permanentek. Podrobnûj‰í informace o následné moÏnosti
vyzvednutí permanentek se pﬁipravují a budou v co
nejkrat‰í dobû zveﬁejnûny na www.praha4.cz
a v Informaãních centrech. V pﬁípadû malého zájmu
veﬁejnosti o zv˘hodnûné vstupy k nákupu nedojde
s ohledem na ztrátu moÏnosti uplatnûní mnoÏstevní
slevy.

Dovoluji si reagovat na pﬁíspûvky nûkolika nespokojen˘ch obyvatel Prahy 4 t˘kající se zpoplatnûní
dûtského koutku v areálu O2 Ïlut˘ch lázní v Podolí.
Je tﬁeba si uvûdomit, Ïe O2 Ïluté láznû provozuje
soukromá spoleãnost Taiko a Ïe areál je komerãní,
nikoliv charitativní zaﬁízení. Jeho provoz se ﬁídí stejn˘mi ekonomick˘mi pravidly jako kter˘koliv jin˘
podnikatelsk˘ subjekt. Domnívat se, Ïe v‰e co je
urãeno dûtem, musí b˘t zdarma nebo za symbolick˘
poplatek, je relikt minulosti. Chápeme, Ïe ãástka
180 Kã za náv‰tûvníka dûtského koutku se na první
pohled mÛÏe zdát vysoká, ale proporcionálnû srovnatelnou, ne-li v˘raznû vy‰‰í cenu, platí dûti nejen
pﬁi náv‰tûvû kina, divadla, pouti, cirkusu atd., ale
také pﬁi náv‰tûvû jin˘ch zábavních a rekreaãních
center v âR i v‰ude jinde ve svûtû.
Rozhodnû v‰ak není pravdou, Ïe jedinou zpoplatnûnou ãástí je pouze dûtsk˘ koutek. Stejnû tak musejí dospûlí zákazníci hradit poplatky za pronájem
sportovi‰È, sportovního vybavení, zapÛjãení motorov˘ch ãlunÛ ãi dal‰í sluÏby.
Spoleãnost Taiko investovala pﬁed sezonou do modernizace a zvelebení dûtského koutku nemalé prostﬁedky. Pﬁibyly v nûm nové atrakce, k dispozici je
nová v˘tvarná dílna s divadlem a pﬁedev‰ím roz‰íﬁen˘ bazén o plo‰e 700 m2. Navíc kaÏdodenní zaji‰tûní
ãistoty, zv˘‰ené hygienické nároky, pravidelná údrÏba, stejnû jako zaji‰tûní bezpeãnosti si vyÏádalo
zv˘‰ení finanãních nákladÛ. Souãasná podoba dûtského koutku i vysok˘ standard sluÏeb nûco stojí
a – pﬁestoÏe je zaﬁízení urãeno dûtem – jeho provoz
prostû není zadarmo.

Navíc loni jsme se zde, bohuÏel, pot˘kali s tím, Ïe
náv‰tûvníci niãili jeho zaﬁízení. Na prolézaãky a houpaãky urãené mal˘m dûtem chodila dovádût dospívající mládeÏ a v bazénku mezi houfy dûtí si chladili
nohy a koupali se bûÏnû dospûlí lidé, kter˘m nebyl
tento prostor urãen. Mnoho rodiãÛ, kteﬁí koutek
nav‰tûvují, tak zaãalo volat po urãité regulaci.
Mrzí nás, Ïe se nespokojení pisatelé nezmínili
o tom, Ïe O2 Ïluté láznû vy‰ly maximálnû vstﬁíc sv˘m
pravideln˘m náv‰tûvníkÛm. Ti si do konce ãervna
mohli zakoupit finanãnû zv˘hodnûnou celosezonní
permanentku za 1 500 Kã, nyní stojí dva tisíce korun. Pﬁi dvaceti náv‰tûvách v prÛbûhu léta tak prÛmûrná cena za osobu klesá pod stokorunu. Vstupné
do dûtského koutku je navíc odstupÀované. Od
15 hodin tak zaplatí kaÏd˘ náv‰tûvník polovinu a dûti do 100 centimetrÛ mají vstup zdarma. Pﬁipravili
jsme také dal‰í slevy pro seniory a majitele ZTP
prÛkazÛ a také slevu pﬁi náv‰tûvû tﬁí a více osob.
Cena, kterou dnes náv‰tûvníci dûtského koutku
platí, v‰ak nemusí b˘t koneãná. Souãasn˘ cenov˘
systém samozﬁejmû peãlivû vyhodnotíme a poté rozhodneme, zda to byl skuteãnû krok ‰patn˘m ãi
naopak správn˘m smûrem.
HANA JURÁ·KOVÁ, TISKOVÁ MLUVâÍ O2 ÎLUTÉ LÁZNù
VáÏená redakce,
rád bych reagoval nûkolika poznámkami na rozhovor
Michaely Jendekové s paní NadûÏdou Kavalírovou,
pﬁedsedkyní KPV, uveﬁejnûn˘ v bﬁeznovém ãísle
TuãÀáka.
V jedné aktuální politické otázce se musím od názoru paní pﬁedsedkynû distancovat. Konkrétnû jde o její
pochvalné hodnocení úlohy a v˘znamu novû zﬁízeného
Ústavu pro studium totalitních reÏimÛ. Ne proto, Ïe by
taková instituce nebyla potﬁebná, tﬁebaÏe se totoÏnou
problematikou zab˘vají odpovûdnû jiÏ existující vûdecké instituce, pﬁedev‰ím Ústav pro soudobé dûjiny
Akademie vûd âR, Historick˘ ústav AV âR a také ﬁada
historick˘ch, resp. spoleãenskovûdních oborÛ na katedrách vysok˘ch ‰kol a sv˘m zpÛsobem i ÚDV. Práce by
bylo pro v‰echny dost. Problém je v tom, Ïe tato nová
instituce vznikla zcela nestandardním zpÛsobem jako
souãást státní správy (správní orgán) a kandidáti do
Rady – ﬁídícího orgánu ústavu navrhují senátoﬁi a prezident republiky. To limituje nezávislost této instituce
a svobodu vûdeckého bádání jako takovou. Postoj paní
NadûÏdy Kavalírové mû ponûkud udivuje, pokud vím,
i ona patﬁila k odpÛrcÛm vzniku ústavu, podobnû jako
jej odmítá naprostá vût‰ina historikÛ, dokumentaristÛ,
archiváﬁÛ i politologÛ.
Nesdílím rovnûÏ její nad‰ení z personální politiky vedení této instituce, která upﬁednostÀuje ãerstvé absolventy pﬁíslu‰n˘ch vûdních oborÛ „nezatíÏené minulostí“. Bude trvat ﬁadu let, neÏ se ãerství absolventi historie
a souvisejících spoleãensk˘ch oborÛ dostanou na odbornou úroveÀ historikÛ exkomunistÛ a budou schopni objektivnû de‰ifrovat archiválie z pozÛstalosti StB. Proto
celkem chápu, i kdyÏ s tím sotva mohu souhlasit, Ïe ministr vnitra radûji sáhl z titulu sv˘ch oprávnûn˘ch kompetencí po dokumentaristech-pracovnících ÚDV a pﬁevedl je do Archivu bezpeãnostních sloÏek MV, kter˘ se
stal pozdûji souãástí ústavu. Zatím jsme se o jeho ãinnosti ve dvou luxusnû vyti‰tûn˘ch informativních publikacích, vydan˘ch koncem minulého a zaãátkem tohoto
roku, mnoho nedozvûdûli.
(redakãnû zkráceno)
PHDR. LUBOMÍR BOHÁâ, MICHLE
www.praha4.cz

S TALO SE

Den dětí
aneb
Hrátky za školou

Slunovrat na Dobešce

eto‰ní Slavnost slunovratu na Dobe‰ce,
která probûhla 19. ãervna jako neformální
setkání v‰ech pﬁíznivcÛ, pﬁátel, rodiãÛ a dûtí, je
vyústûním celoroãní práce v kurzech. Spojova-

L
ulturní centrum Novodvorská pﬁipravilo
ve spolupráci s agenturou Ariana Dûtsk˘
den aneb Hrátky za ‰kolou. SoutûÏili, bavili
se a tanãili dûti i dospûlí.

K

Klokánek
swingující

vûﬁence Fondu ohroÏen˘ch dûtí z praÏsk˘ch KlokánkÛ ãekalo pﬁíjemnû strávené sobotní kvûtnové odpoledne v Kulturním
centru Novodvorská v podobû benefiãního
koncertu Ondﬁeje Havelky a jeho Melody
Makers, kter˘ je patronem Klokánku.

S

Veselejší Braník

Sportovní
soutěže
nejmenších
Ï pát˘m rokem byly na
zahradû Mateﬁské ‰koly
Sedlãanská poﬁádány sportovní
hry dûtí z mateﬁsk˘ch ‰kol
Prahy 4. Hry se nám vydaﬁily,
poãasí pﬁálo, atmosféra byla v˘borná.
První místo obsadily dûti
z Mateﬁské ‰koly Sedlãanská
a tím si vybojovaly úãast na
celopraÏském finále. Tentokrát
soutûÏilo 20 druÏstev v tûlocviãnû Základní ‰koly Campanus
a na‰e dûti se umístily na krásném 6. místû.
Dûti pﬁi‰la povzbudit i olympijská vítûzka v bûhu na lyÏích
ZDENKA NOVÁKOVÁ, ¤EDITELKA Kateﬁina Neumannová (vlevo).

U

E.T. se diví
Letošní projektový týden v Benešově hoře jsme nazvali „E.T. se diví aneb
Globální problémy Země“. Pokusili jsme se, aby někteří žáci sami dospěli
k závěrům, které je přimějí k zamyšlení nad vlastním chováním a k zodpovědnějšímu přístupu k hospodaření s odpady, vodou, energií apod.
˘jezdního t˘dne do Bene‰ovy hory se
úãastnili Ïáci z neplaveck˘ch tﬁíd z celého
druhého stupnû na‰í ‰koly. Program se skládal
z povinné, vût‰inou dopolední práce na projektu, která se odehrávala v pracovních skupinách,
a z ãásti, kde si mohli Ïáci vybrat z rÛzn˘ch nabízen˘ch ãinností: sport, turistiku, spoleãenské
hry a koupání. Veãer se práce ve skupinách
dokonãovala a hodnotila a Ïáci svou ãinnost
prezentovali.
Do programu jsme téÏ zaﬁadili celodenní v˘let na Javorník a na závûr pﬁipravili orientaãní
hru v terénu s úkoly, kde dûti uplatnily znalosti, které bûhem t˘dne získaly. V˘letu i hry se
zúãastnili v‰ichni, nikdo se na nic nevymlouval, coÏ nás potû‰ilo a moc v‰echny chválíme!
Doufáme, Ïe i Ïáci ocenili pﬁipraven˘ program,

V

a podzim minulého roku zaãali Ïáci základní

N‰koly ze ·kolní ulice v Braníku malovat kostky
domina na nevzhledné ‰edivé zdi nad garáÏemi
u ulice Daãického nedaleko námûstí HrdinÛ. Práce
pﬁeru‰il pﬁíchod ‰patného poãasí, a tak ostatní
motivy projasnily dﬁíve smutné prostranství aÏ
v tûchto dnech...
TOMÁ· JELÍNEK, âLEN ZASTUPITELSTVA Mâ PRAHA 4

www.praha4.cz

cím prvkem tohoto setkání byly mandaly celého
svûta, symbolizující jednotu a harmonii.
V uvolnûné, pﬁátelské atmosféﬁe dûti pﬁedvedly v‰e, co se za tento rok nauãily. Malí
taneãníci zatancovali, jedenáct talentovan˘ch
houslistÛ pod vedením Jany HrabaÀové zahrálo
národní písniãky a publikum si je s nimi rádo
zazpívalo. Dûti z dramatického krouÏku Bílá síÈ
pﬁednesly pod vedením Mgr. Ljuby Fuchsové
básnû a pﬁed pﬁestávkou nám ukázali své umûní
nejmen‰í bubeníci, taneãníci a zpûváci se sv˘mi
rodiãi. V druhé pÛli odpoledne pokraãoval program divadelním pﬁedstavením RÛÏenka, které
zreÏírovala Ljuba Fuchsová. Svou nápaditostí
a krásnou scénou zaujala pohádka malé i velké
diváky.
(DOB)

v kterém nechybûla ani oblíbená diskotéka!
Více informací a fotografie na stránkách na‰í
‰koly: www.zsnedvedovo.cz
HELENA MELICHOVÁ, Z· NEDVùDOVO NÁMùSTÍ
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AKCE

Festival Žiju stejně jako TY!

Akce se zúãastnil i starosta Mâ Praha 4 Pavel Horálek, dále zleva jeho zástupkynû Ivana StaÀková a radní Mâ Praha 4 Vûra Pﬁíhodová.

Žiju stejně jako TY! aneb víkendový festival bez hranic se
poprvé uskutečnil 24. a 25. května 2008 na Pankrácké pláni
v Praze 4 pod záštitou senátora Tomáše Töpfera, radního
hl. města Prahy Jiřího Janečka a městské části Praha 4.

ré mají zájem handicapovaného zamûstnat.
NF organizuje a pﬁispívá pouze na aktivní
akce. A Îiju stejnû jako TY! je toho ideálním
pﬁíkladem.

Poznat problémy a porozumět
a poãátku byla my‰lenka a zájem udûlat
velk˘ zábavn˘ víkend, kter˘ pﬁedstaví Ïi„
vot postiÏen˘ch lidí od narození po stáﬁí trochu
jinak. Osoby s handicapem jsou stále pro nûkteré z nás lidé, kter˘m se má uh˘bat z cesty,
nebo, ti kteﬁí potﬁebují politování a k niãemu

N

Mezi zakladateli jsou lidé se zdravotním postiÏením, kteﬁí se osobnû setkali s problémy pﬁi
získání pracovního uplatnûní a osoby mající
zku‰enost se zamûstnáváním zdravotnû postiÏen˘ch. NF je jedin˘m nadaãním fondem
v âeské republice, kter˘ se zab˘vá v˘hradnû
pomocí pﬁi zamûstnávání osob s postiÏením.
Jeho ãinnost se zamûﬁuje jak na handicapované, kteﬁí hledají práci, tak i na spoleãnosti, kte-

„Chceme, aby si kaÏd˘ mohl vyzkou‰et
na vlastní kÛÏi, s ãím v‰ím se musí zdravotnû
postiÏení lidé vyrovnávat kaÏd˘ den. Na prvním roãníku na‰eho ,Îiju‘ se pﬁedstavili lidé,
které nezlomilo jejich postiÏení, ale stalo se odrazov˘m mÛstkem pro dal‰í Ïivot,“ dodává
Lenka Kohoutová, pﬁedsedkynû správní rady
fondu. „Kdybychom nestrhli k pomoci dal‰í
nad‰ence, tato akce by nikdy nevznikla. V pod-

Jedním z hostÛ, kteﬁí pﬁijali pozvání a vystoupili v rámci festivalu, byl i houslov˘ virtuos
Jaroslav Svûcen˘.
nejsou. Toto chceme vyvrátit právû touto ojedinûlou aktivitou, která má za sebou první roãník. PostiÏení se nám bez problémÛ dokáÏí vyrovnat, potﬁebují dostat pouze ‰anci,“ ﬁíká
Hana Potmû‰ilová, ﬁeditelka Nadaãního fondu
(NF) pro podporu zamûstnávání osob se zdravotním postiÏením, kter˘ je organizátorem celé
akce. NF byl zaloÏen v roce 2007 jako reakce
na nepﬁíli‰ jednoduchou situaci osob se zdravotním postiÏením pﬁi vstupu na trh práce.

36 | TUČŇÁK

Dospûlí i dûti mûli moÏnost si na vlastní kÛÏi vyzkou‰et to, co zdravotnû postiÏení bûÏnû zvládají
v kaÏdodenním Ïivotû.
www.praha4.cz

AKCE
statû v‰ichni úãinkující se vzdali sv˘ch honoráﬁÛ. Získali jsme velkou podporu a pomoc sponzorÛ a v neposlední ﬁadû je zapotﬁebí zmínit
velmi vstﬁícn˘ pﬁístup radnice mûstské ãásti
Prahy 4 a Magistrátu hlavního mûsta Prahy.“
Hlavním partnerem projektu se stala sázková
kanceláﬁ FORTUNA, partnery projektu byly
také spoleãnost ICZ, Tﬁinecké Ïelezárny,

Starosta Prahy 4 osobnû podpoﬁil sbírku pro
Nadaãní fond...
V‰eobecná zdravotní poji‰Èovna, mûstská ãást
Praha 4 a mnoho dal‰ích. Na akci se pﬁedstavily ãtyﬁi desítky spoleãností z celé âeské republiky, které mají zku‰enosti s integrací, vzdûláváním a zamûstnáváním osob se zdravotním
postiÏením.

Mezi sledované aktivity patﬁily i ukázky zásahÛ mûstské policie.
Po cel˘ víkend na náv‰tûvníky ãekala ﬁada
zajímav˘ch atrakcí a disciplín. Ledová bruslaﬁská plocha, lezecká stûna, lukostﬁelba, zvuková
stﬁelnice, nárazov˘ trenaÏér, trenaÏér Formule 1, klub veteránÛ a Harley Davidson, hlavolamy, bungee running, dopravní mûsteãko,
asistenãní vozy hasiãského záchranného sboru,
turnaj v bocce a petangue, potápûní, dûtské
mûsteãko a mnoho dal‰ího. KaÏd˘, kdo festival
nav‰tívil, si mohl vyzkou‰et slepeckou nebo
vozíãkáﬁskou dráhu, poznat na vlastní kÛÏi,
jak a kde vnímají pﬁekáÏky postiÏení, tam, kde
je zdrav˘ bûÏnû neãeká.
Úãastníky Îiju stejnû jako TY! pﬁi‰li podpoﬁit MUDr. Milan Cabrnoch, poslanec
Evropského parlamentu, starosta mûstské ãásti
Praha 4 Ing. Pavel Horálek a místostarostka
Ivana StaÀková, ﬁeditel Mûstské policie mûstské ãásti Praha 4 René ·t˘br. Moderování akce
se ujali Terezie Tobiá‰ová a Jakub Kuba
z TV Óãko a Libor Bouãek z rádia Evropa 2.

V sobotním podveãeru probûhla módní pﬁehlídka, kterou si pod svá kﬁídla, a to nejen
v moderování, vzala Barbara Nesvadbová. Na
pﬁehlídce vystoupily s kloboukovou show ãlenky sdruÏení Mamma help a modelky z t˘mu
Czechoslovak models, tak i modelky zdravotnû
postiÏené, které pﬁedvedly modely Tatiany
Kovaﬁíkové a salonu E.daniely.
„Îiju stejnû jako Ty! na Pankrácké pláni není akce pouze pro obyvatele Prahy 4. Jsme rádi, Ïe jsme se stali partnery prvního roãníku
a podpoﬁili jsme jedineãnou aktivitu, která je
sv˘m rozsahem v âeské republice ojedinûlá.
V‰eobecná zdravotní poji‰Èovna se snaÏí podporovat aktivity, které pomáhají integrovat
zdravotnû postiÏené obãany zpût do spoleãnosti a ukazují, Ïe lidé se zdravotním postiÏením
mohou b˘t samostatní a mnohdy toho dokáÏou
víc, Ïe my zdraví,“ ﬁíká Tereza KvûtoÀová, vedoucí oddûlení veﬁejn˘ch záleÏitostí VZP âR.“
(nf)

...a neminula ho stejnû jako ostatní hosty
i autogramiáda na triãko.
„Je dobré podporovat akce, jako je napﬁíklad
Îiju stejnû jako Ty!. Podobn˘ch aktivit není
nikdy dost. Mûstská ãást Prahy 4 dlouhodobû
podporuje projekty pro osoby se zdravotním
postiÏením, a to od ‰kolky aÏ po dÛchodce, od
vzdûlávání aÏ po sportování. Toto je vhodná
cesta, jak prezentovat i aktivity, které jsou podporovány na‰í radnicí. Chci co nejvíce poznat
lidi se zdravotním postiÏením, chci znát jejich
problémy, jenom tak jim budu schopna více
porozumût a pomoci,“ tvrdí Ivana StaÀková,
místostarostka Mâ Prahy 4.
www.praha4.cz

¤editelka B. P. T. a jedna z hlavních organizátorek akce Lenka Kohoutová, Milan Cabrnoch, poslanec Evropského parlamentu, kter˘ stejnû jako zástupkynû starosty Mâ Praha 4 Ivana StaÀková
pﬁevzal zá‰titu nad akcí, a ﬁeditelka Nadaãního fondu pro zamûstnávání zdravotnû postiÏen˘ch
Hana Potmû‰ilová (zleva).
Foto: Zdenûk KﬁíÏ
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Praha 4 získala další peníze na zateplení škol
D

al‰ích celkem 39,5 milionu korun získal ãtvrt˘ praÏsk˘ obvod na zateplení budov základních a mateﬁsk˘ch ‰kol. „O dotace jsme zaÏádali
stejnû jako zaãátkem roku v rámci Operaãního
programu Îivotního prostﬁedí a i tentokrát jsme
byli úspû‰ní. Z deseti Ïádostí bylo dotaãními pro-

stﬁedky podpoﬁeno ‰est,“ uvedl zástupce starosty
Martin Hudec, kter˘ má dotace z evropsk˘ch fondÛ v kompetenci. Kladnû vyﬁízené Ïádosti byly
podány na Základní ‰koly Poláãkova a Jílovská
a na Mateﬁské ‰koly Matûchova, Sedlãanská,
Jihozápadní a Mezivr‰í. Celkové náklady na za-

teplení ‰esti objektÛ budou pﬁibliÏnû 53 milionÛ
korun. Podíl Evropské unie by mûl dosáhnout
85 % uznateln˘ch nákladÛ a 5 % by mûl b˘t
podíl Ministerstva Ïivotního prostﬁedí. Faktickému pﬁevodu prostﬁedkÛ je‰tû musí pﬁedcházet
napﬁíklad v˘bûr dodavatele.
(MA)

Žáky z Jitřní bude vozit školní autobus

Î

nikem hl. m. Prahy pro ty nejmen‰í posílení linky ã. 121 ‰kolním autobusem,“ ﬁíká zástupce
starosty Martin Hudec. Autobus bude od 1. záﬁí
odjíÏdût v 7.40 hod. od Z· Jitﬁní, kde bude pro
dûti pﬁipravena provizorní nástupní stanice, trasa
autobusu zkopíruje zastávky autobusové linky
ã. 121, ale ãíslo bude mít odli‰né a pro dal‰í
odli‰ení bude oznaãen piktogramem dûtí. „·kolní
autobus zastaví na dvou stanicích. Koneãnou má
v zastávce linky ã. 121 u ‰koly Z· Filosofská
u policií hlídaného pﬁechodu.“ Autobus je pﬁednostnû urãen pro dûti a jejich rodiãe. S odpoledním spojem zpût se zatím nepoãítá. „Velk˘ poãet
dûtí nav‰tûvuje po vyuãování krouÏky, nebo jde
do druÏiny. Nemohli jsme najít jednotn˘ ãasov˘

ZŠ U Krčského lesa, Jánošíkova 1320 po prázdninách
d 1. ledna 2008 byly slouãeny základní ‰koly v Jáno‰íkovû ulici. Nástupnickou organizací se
stala Z· U Krãského lesa, Jáno‰íkova 1320 s tím, Ïe provoz v objektech bude realizován
s ohledem na efektivní vyuÏití prostor v obou objektech. Budova základní ‰koly v Jáno‰íkovû 1320
projde bûhem léta ãásteãnou rekonstrukcí. Prvního záﬁí 2008 usednou do lavic v objektu Jáno‰íkova 1300 Ïáci v devíti tﬁídách 1.–3. roãníkÛ, kteﬁí zde budou docházet do ‰kolní jídelny a nav‰tûvovat
‰kolní druÏinu. V objektu Jáno‰íkova 1320 bude umístûno dvacet tﬁídních kolektivÛ 4.–9. roãníkÛ.
V‰ichni Ïáci mají moÏnost stravování ve ‰kolní jídelnû.

O

Dětský den v MŠ Sedlčanská
ateﬁská ‰kola Sedlãanská uspoﬁádala pro dûti 2. 6. 2008 zábavné odpoledne plné soutûÏí.
Dûti za své v˘kony dostaly sladké odmûny, dárky a zmrzlinu.Touto cestou chceme podûkovat
rodiãÛm, kteﬁí nám pomáhali u jednotliv˘ch stanovi‰È a také sponzorÛm. Odpoledne bylo plné
sluníãka, tak se i první odváÏlivci osvûÏili na‰imi sprchovadly.
IVA KOPECKÁ

M

Poznej poslepu, co právû drÏí‰ v ruce...
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termín.“ Od 30. ﬁíjna se na stejné trase zaãne
pohybovat za stejn˘ch podmínek druh˘ ‰kolní
autobus, tentokrát kloubov˘ s vût‰í pﬁepravní
kapacitou, kter˘ zaveze star‰í Ïáky ke ‰kole
Na Planinû. „Opût pojede po trase linky 121, zastaví i na Novodvorské a poté aÏ u Z· Na Planinû.
Na‰í snahou je, aby se v odpoledních hodinách
vracel zpût se zastávkami u Filosofské a Jitﬁní,“
uzavírá Martin Hudec. Podrobnosti o tomto
druhém spoji upﬁesníme nejpozdûji zaãátkem
mûsíce ﬁíjna.
(RED)
Školní rok 2007/2008 je již minulostí

P

oslední den ‰kolního roku
je za námi. V‰echna vysvûdãení byla rozdána, kytiãky
pﬁedány, naposledy zvonil
‰kolní zvonek. Îáci opustili
‰kolu, zaãaly prázdniny.
Zamûstnanci ‰kol odcházejí
na zaslouÏenou dovolenou.
V této dobû mÛÏeme vidût ve
v˘lohách obchodÛ vystavená rÛznû zhotovená
tabla s fotografiemi maturantÛ. S potû‰ením si
prohlíÏíme jejich usmûvavé tváﬁe záﬁící mládím
a elánem, tváﬁe tûch, kteﬁí opou‰tûjí ‰kolu s rÛzn˘mi ideály do budoucnosti. Na území Prahy 4
tak skonãil ‰kolní rok pro jednu stﬁední ‰kolu,
dvacet základních ‰kol a tﬁicet mateﬁsk˘ch ‰kol,
jejichÏ zﬁizovatelem je mûstská ãást Praha 4.
Nejv˘-znamnûj‰í byl poslední den ‰kolního roku pro 1 039 ÏákÛ 9. roãníkÛ základních ‰kol
a 65 maturantÛ ze stﬁední ‰koly. Tito Ïáci a studenti budou na svoji ‰kolu uÏ jen vzpomínat.
Rozlouãili se se sv˘mi kamarády i uãiteli, kteﬁí
je nûkolik let provázeli touto etapou jejich Ïivota. ·kolní rok 2007/2008 skonãil, proto bych
chtûla na závûr podûkovat v‰em ﬁeditelÛm, uãitelÛm a ostatním zamûstnancÛm ‰kol Prahy 4 za
jejich obûtavou, nároãnou a odpovûdnou práci
pﬁi vzdûlávání na‰ich dûtí, ÏákÛ a studentÛ. Do
budoucích dnÛ prázdnin a dovolen˘ch si popﬁejme, abychom se v‰ichni ve zdraví opût setkali
a ze vzpomínek nadále Ïili. NeboÈ „vzpomínka
je ráj, z nûhoÏ nikdy nebudeme vyhnáni“. Pﬁeji
v‰em pûkné prázdniny a dovolené a tû‰ím se na
shledanou v novém ‰kolním roce 2008/2009.
MUDR. MICHAELA BARTÁKOVÁ,
ZÁSTUPKYNù STAROSTY MùSTSKÉ âÁSTI PRAHA 4

SC-80926/1

Nový školní rok zahájí žáci ze školy
v ulici Jitřní v jiných třídách, než jsou zvyklí. Objekt školy bude v průběhu roku
2008/2009 procházet náročnou rekonstrukcí, při které nelze realizovat výuku.
Žáci budou plnit povinnou školní docházku v náhradních prostorách.
áci 1.–5. roãníkÛ budou od 1. 9. 2008
nav‰tûvovat nedalekou Z· Filosofská, Ïáci
vy‰‰ích roãníkÛ, tj. 6.–9. roãníkÛ, budou od
1. 9. do 29. 10. 2008 (poslední den podzimních
prázdnin) docházet do objektu v Jitﬁní ulici a poté najdou útoãi‰tû ve voln˘ch prostorách Z· Na
Planinû. „Abychom dûtem usnadnili dojíÏdûní,
zajistili jsme ve spolupráci s Dopravním pod-

www.praha4.cz
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V Ohradní vyhrála
„Vondráčková“

Dopravní soutěž mladých cyklistů
V polovině května proběhlo na dětském dopravním
hřišti oblastní kolo soutěže mladých cyklistů, které
pro začínající cyklisty pořádá každý rok Rada vlády ministra dopravy pro
bezpečnost provozu na
pozemních komunikacích
a Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ve
spolupráci s Policejním
prezidiem, Ústředním automotoklubem ČR, Autoklubem ČR a Českým červeným křížem.

Originálně se se školním rokem rozloučili žáci
ZŠ Ohradní. Uspořádali pro veřejnost a loučící
se 9. ročníky soutěž „Mini playback show“, ve
které imitovali známé hudební tváře.

áci základních ‰kol zﬁizovan˘ch mûstskou ãástí Praha 4
soutûÏili v jízdû po dopravním hﬁi‰ti dle pravidel provozu na pozemních komunikacích, v jízdû zruãnosti na
kole, v zásadách první pomoci a samozﬁejmû nechybûla ani teoretická
ãást v podobû testu ze znalostí pravidel provozu na pozemních komunikacích. Zúãastnûní Ïáci byli ze základních ‰kol Bítovská, Jáno‰íkova,
Kavãí Hory, Poláãkova a Táborská. V˘herci oblastního kola se stali Ïáci
Z· Jáno‰íkova Radek Blaszcyk, Václav Daniel Smutn˘, Eli‰ka Srnská,
Iva Procházková a ze Z· Poláãkova Tomá‰ Maxa, Dan Medynsk˘,
Pavlína Îalmanová a Johana Holanová, kteﬁí postoupili do celopraÏského kola. I v nûm mûli na‰i Ïáci z obou základních ‰kol velk˘ úspûch
a postoupili do celorepublikového kola.
MUDR. MICHAELA BARTÁKOVÁ, ZÁSTUPKYNù STAROSTY

Jízda zruãnosti poﬁádnû provûﬁila
v‰echny zúãastnûné cyklisty.

Aneta Kocourková ze 4. B pﬁedvedla Lucii Vondráãkovou a v soutûÏní kategorii B získala první místo.

KATEGORIE A
1. místo: Pomáda – 1. B
2. místo: Dáda Patrasová –
Renata Hochmanová
+ 2. A
3. místo: Chňapík – 2. B

Î

SC-80921/1

KATEGORIE B
1. místo: Lucie Vondráčková –
Aneta Kocourková – 4. B
2. místo: Ivan Hlas – Jakub
Kouřimský – 5. B
3. místo: Boreczek – Radek
Marťiňák a spol. – 4. B

KATEGORIE C
1. místo: Rihana – Hanka
Vacková a Jára Kymla
– 4. A + 9. C
2. místo: Vanesa Hudges –
Kačka Kamzíková – 8. A
3. místo: Láska je láska
– 7. ročníky

Ve stejné kategorii si
pomyslné stﬁíbro odnesl Jakub Kouﬁimsk˘ z 5. B a jeho
„Ivan Hlas“.

Îáci devát˘ch roãníkÛ se ze Z· Ohradní rozlouãili slavnostním
nástupem a ostuÏkováním i „okravatováním“.

www.praha4.cz
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EKOLOGIE
Harmonogram blokového čištění komunikací v roce 2008
(více informací na www.praha4.cz)
datum čištění
20. 8. 08

21. 8. 08

18. 8. 08
25. 8. 08

26. 8. 08

22. 8. 08

27. 8. 08
28. 8. 08

29. 8. 08

1. 9. 08

2. 9. 08
3. 9. 08

4. 9. 08

40 | TUČŇÁK

MČ Praha 4 – velkoobjemové kontejnery
srpen 2008

ulice

úsek

Stanovi‰tû

Bartoškova
Ctiradova
Čestmírova
Družstevní
Kloboučnická
Mečislavova
Mojmírova
Na Zámecké
nám. Bratří Synků
Rostislavova
U Křížku
U Pernštejnských
V Horkách
Vlastislavova
Na Pankráci
Marie Cibulkové
Na Klikovce
nám. Hrdinů
Sinkulova
Budějovická
Olbrachtova
Milevská
Pujmanové
K Sídlišti
V Rovinách
Hvězdova
Novodvorská – pouze 1/2
Vavřenova
Údolní
Jílovská
Lomnického
Na Dolinách
Sinkulova
Podolská
Vodárenská
Nedvědovo nám.
Dvorecké nám.
Jeremenkova
Podolská
Bernolákova
Hurbanova
Kukučínova
Murgašova
Ružinovská
Sládkovičova
Štúrova
Tajovského
V Štíhlách
Hlavní
Hrusická
Choceradská
Na Chodovci
Senohrabská
Struhařovská
Svojšovická
Bezová
Branická
Branické náměstí
Jiskrova
Na Mlejnku
Na Mlejnku – parkoviště
Nad Malým mýtem
Nad Přívozem
NN 28
U Staré pošty
Zelinářská
Antala Staška
Budějovická
Na Strži – pravá str. od A. Staška
Blažíčkova
Fillova
Halasova
Kremličkova
Krčská
Matěchova
Poláčkova
Rabasova
Tilschové
U Strže
Bítovská
Jihlavská
Krumlovská
Pelhřimovská
Počátecká
Sedlčanská
Třeboňská

Čestmírova – Maroldova

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

mimo průjezd Bělehradská – Nuselská

nám. Hrdinů – V Pevnosti
Lomnického – Děkanská vinice I.
Na Pankráci – Na Dolinách
Na Strži – Olbrachtova

Milevská – V Rovinách
K Sídlišti – Jeremenkova
Pujmanové – Na Pankráci
Vrbova – Zálesí
Novodvorská – Údolní
Vavřenova – Jílovská

Na Dolinách – Podolská
Podolské nábř. – U Vápenné skály

Dvorecké nám. – U Vápenné skály

Zálesí – V Štíhlách
Senohrabská – Na Chodovci

Hlavní – Choceradská
Senohrabská – Svojšovická
Branické nám. – Ke Krči
mimo úsek Branická – Ke Krči
Jiskrova – Nad přívozem
Jiskrova – Bezová
Zelinářská – Na Mlejnku
Branická – Ke Krči
zálivy ze zámkové dlažby pouze ručně
Vyskočilova – Antala Staška
Antala Staška – Olbrachtova
mimo parkoviště a 2 slepé úseky
Olbrachtova – Antala Staška
mimo úsek Rabasova – Tilschové

včetně 1 parkoviště

Zavezení dne
04
04
04
04
04
05
05
05
06
06
06
06
06
06
07
07
07
07
07
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
18
18
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
25
25
25
25
25
26
26
26
26
27
27
27
27
28
28
28
28
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INZERCE

SC-80889/1

SC-80422/6

SC-80924/1

SC-80738/1

Hledáme vrátného
na poloviãní pracovní úvazek
Pracovní doba od 14 do 18 hodin
SC-80925/1

Stﬁední prÛmyslová ‰kola stavební
DruÏstevní ochoz 3, Praha 4

SC-80901/1

SC-80920/1

SC-80579/2

Telefon:
261 217 206 nebo 244 016 226

SC-80734/2

SC-80102/1

SC-80897/2

SC-80900/1

ŘÁDKOVÁ INZERCE

SC-80752/1

SC-80898/3

SC-80355/4

SC-80577/3

SC-80576/3

rekonstrukce, elektroinstalace
bytová jádra

Tel.: 602 504 105

SC-72230/1

SC-80284/1

ÚKLIDOVÉ PRÁCE
Rozpoãty a konzultace ZDARMA

SC-72154/1

Tel.: 721 386 777

www.ceskydomov.cz
www.praha4.cz

Ing. JAN MELŠ

SC-72175/2

Jílovská 426, Praha 4 • Tel.: 241 493 617, 777 708 034-5 • www.balkap.wz.cz

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

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

SC-80415/1

bytÛ, kanceláﬁí, bytov˘ch domÛ (pravideln˘ úklid), prÛmyslov˘ch staveb.

SERVIS PRAČEK

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-80927/1

MALÍ¤I, LAK¯RNÍCI, ÚKLID
V‰e v pﬁízniv˘ch cenách vãetnû záruky
Rozpoãty a konzultace ZDARMA - Zaji‰tûní ostatních ﬁemesel
Jílovská 426, Praha 4
Tel.: 241 493 617, 777 708 035, 777 708 034
www.balkap.wz.cz

SC-72192/1

ZEDNICKÉ A OBKLADAâSKÉ PRÁCE

Inzerce v časopisu TUČŇÁK
Uzávěrka dalšího vydání –
zářijového čísla bude 11. 8. 2008

Renata Čížková,
telefon: 777 114 473, 222 980 260, e-mail: cizkova@ceskydomov.cz
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EKOLOGIE

Praha dává energii slunce zelenou
Slunce nám poskytuje energii – čistou, bezplatnou a z lidského pohledu věčnou. V našich podmínkách dopadne na metr
čtvereční za jeden rok přibližně 1200 kWh sluneční energie.
To je množství energie srovnatelné s tím, které by se uvolnilo
spálením přibližně 250 kg uhlí.
lnû elektrifikovaná domácnost vãetnû otopu
spotﬁebuje za rok 15–30
MWh. Takové mnoÏství sluneãní energie dopadne za rok
na ménû neÏ 30 m2 zemského
povrchu.
„Energie slunce je jeden z pﬁírodních obnoviteln˘ch zdrojÛ, jehoÏ vyuÏití podporuje na svém
území hlavní mûsto Praha v rámci Programu dotací na pﬁemûnu topn˘ch systémÛ a vyuÏití obnoviteln˘ch zdrojÛ energie. Správnû navrÏen˘
solární systém mÛÏe pokr˘t 60–70 % spotﬁeby
energie na ohﬁev TUV (teplé uÏitkové vody).
V kombinaci vyuÏití systému pro ohﬁev TUV
a pﬁitápûní objektu je moÏné pokr˘t aÏ 95 %
energie na ohﬁev teplé vody a aÏ 35 % energie na
vytápûní,“ ﬁíká radní hl. m. Prahy pro oblast
Ïivotního prostﬁedí a zastupitel Prahy 4 Petr
·tûpánek.

P

Nejvy‰‰í úãinnost vykazují sluneãní kolektory
samozﬁejmû v letních mûsících. Návratnost
investice závisí do znaãné míry na typu pÛvodního zdroje energie pouÏívané pro ohﬁev TUV
a pro vytápûní, pohybuje se mezi 8–12 lety.
Îivotnost sluneãních kolektorÛ je 25–30 let.
Dobu návratnosti mÛÏe v˘znamnû zkrátit poskytnutá dotace, která pﬁi instalaci solárního
systému na bytovém nebo rodinném domû
mÛÏe ãinit aÏ 50 % z proinvestovan˘ch prostﬁedkÛ, maximálnû v‰ak 80 000 korun na jednu
instalaci.
„Energii slunce je moÏno vyuÏít pomocí
fotovoltaick˘ch ãlánkÛ i na v˘robu elektﬁiny.
I tady platí moÏnost získání dotace z praÏského programu, v tomto pﬁípadû je v‰ak nutno
poãítat s vy‰‰í poãáteãní investicí,“ dodává radní ·tûpánek.
Solární kolektory a fotovoltaické ãlánky se
umisÈují jiÏním smûrem v pﬁibliÏnû 45° sklonu

Nahlaste překážející autovraky!
Prostřednictvím e-mailové adresy vraky@praha4.cz mohou občané MČ
Praha 4 od dubna letošního roku nahlásit úředníkům vozidla v různém stadiu rozkladu, která zabírají parkovací místa či hyzdí životní prostředí.
d zaãátku roku do konce kvûtna bylo ve spolupráci se Správou sluÏeb Mûstské policie
hl. m. Prahy oznaãeno jako vrak témûﬁ 150 vozidel. „OdtaÏeno bylo pﬁes 50 jiÏ dﬁíve oznaãen˘ch
vrakÛ a stejné mnoÏství se jich fyzicky zlikvidovalo, jelikoÏ si je v dané lhÛtû nikdo nevyzvedl.
Mnoho vozidel odstranili z komunikací sami majitelé,“ ﬁíká zástupce starosty Martin Hudec, do jehoÏ kompetence patﬁí oblast dopravy. „Za dobu
fungování adresy vraky@praha4.cz na ni bylo nahlá‰eno celkem 14 vrakÛ, coÏ je zhruba ãtvrtina
v‰ech pﬁípadÛ. Ostatní vraky jsou nahlá‰eny správci oblastí Odboru Ïivotního prostﬁedí a dopravy
a stráÏníky mûstské policie.“ Pokud je automobil
oznaãen jako vrak – charakteristika „autovraku“
viz rámeãek – musí jej majitel do 60 dnÛ od vyvû‰ení v˘zvy na úﬁední desce z komunikace odstra-

O

nit. „Nestane-li se tak, je vÛz odtaÏen a zlikvidován. Úhradu vznikl˘ch nákladÛ pak vymáháme po
majiteli, kter˘ je ve vût‰inû pﬁípadÛ spolehlivû zji‰tûn.“ Radnice Mâ Praha 4 se i nadále obrací na
obyvatele mûstské ãásti, aby pomohli s vyhledáváním a vytipováváním nepouÏívan˘ch vozidel,
která by mohla b˘t oznaãena za vraky a pﬁípadnû,
pokud se jich to t˘ká, aby odstra-nili i vlastní nepojízdné vozy. „Podnûty shromaÏìuje referentka
odboru Ïivotního prostﬁedí a dopravy ÚMâ Hana
Albrechtová na telefonním ãísle 261 192 437. Asi
nejjednodu‰‰í je pouÏít speciální e-mailovou adresu: vraky@praha4.cz. V e-mailu uveìte, v jaké
ulici a pﬁed jak˘m domem vrak stojí, typ a barvu
auta, pﬁípadnû SPZ (má-li ji), jak je automobil
po‰kozen, nebo jakékoliv dal‰í doplÀující informace,“ radí Martin Hudec.

Školy ze „čtyřky“ vyhrály sběr elektrohraček
Nezisková společnost ASEKOL, která se zabývá organizací sběru a recyklací
elektrozařízení, ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy vyhlásila výsledky
pilotního projektu sběru vysloužilých elektrohraček a drobných elektrozařízení
v pražských školách.
a prvních dvou místech v celopraÏské
soutûÏi sbûru vyslouÏil˘ch elektrohraãek
a drobn˘ch elektrozaﬁízení, do které se zapojilo 25 ‰kol, se umístily ‰koly z Prahy 4 –
Z· Ohradní a Z· Táborská. Celkem se podaﬁilo vybrat 1115 kg drobného elektroodpadu,
kter˘ by jinak nejspí‰ skonãil v popelnici.

N
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V rámci projektu se sbíraly elektrické
a elektronické hraãky pohánûné baterií nebo
elektromotorem, elektrické deskové hry, autodráhy, digitální hry, herní konzole, ruãní
ovladaãe videoher (joysticky), doplÀky pro
batolata, elektrická vozítka a vybavení pro
voln˘ ãas a sporty.

na ‰ikmou ãi plochou stﬁechu, pﬁípadnû i na fasádu. Práci by v kaÏdém pﬁípadû mûla provádût
odborná firma poskytující záruky a pozáruãní
servis – pﬁi Ïádosti o dotaci je to dokonce podmínka. SvÛj pozitivní pﬁístup k solární energii
dává hl. m. Praha najevo i podporou solárních
systémÛ v objektech v majetku mûsta. V provozu je napﬁíklad solární systém na Stﬁední ‰kole
technické, Zelen˘ pruh, Praha 4, jehoÏ instalaci
hlavní mûsto plnû financovalo ze svého rozpoãtu. Tento solární systém je pﬁipojen k tepelnému hospodáﬁství rozsáhlého areálu ‰koly a pomáhá tak zaji‰Èovat teplou uÏitkovou vodu,
ohﬁev vody v bazénu a v neposlední ﬁadû i vytápûní budov ‰koly.
BliÏ‰í informace o podmínkách dotací v rámci praÏského programu je moÏno získat na webov˘ch stránkách www.envis.praha-mesto.cz
(odkaz Energetika a ÎP), pro konkrétní dotazy je
zﬁízena e-mailová adresa dotace.topeni@cityofprague.cz, telefonick˘ kontakt – 236 004 314.
Je tﬁeba zdÛraznit, Ïe podpora se vztahuje pouze
na objekty urãené k trvalému bydlení.
PETR ·TùPÁNEK, RADNÍ HL. M. PRAHY
PRO OBLAST ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ
A ZASTUPITEL

PRAHY 4

Jak poznám vrak?
dentifikace odstaveného vozidla jako autovraku nemusí b˘t vÏdy zcela jednoznaãná. Zvlá‰tû u aut, která stále mají státní
poznávací znaãku. V zásadû platí, Ïe pokud
vozidlu chybûjí nûkteré základní konstrukãní nebo provozní souãásti (nárazník, blatník,
dveﬁe, kapota, v˘fuk, náprava, kolo, sklo,
stûraãe, zpûtná zrcátka, palubní deska, svûtlomety, volant sedadla ãi dveﬁní zámky), nebo pokud je v˘raznû po‰kozeno (po nehodû
ãi poÏáru, silnû zkorodované, po‰kozená
elek-troinstalace, vypu‰tûné pneumatiky nebo zniãen˘ interiér vozu), lze je bezpeãnû
povaÏovat za odstaven˘ vrak. Aby bylo takové vozidlo oznaãeno za nezpÛsobilé provozu, staãí splnûní dvou a více závad ãi
po‰kození z v˘‰e uveden˘ch pﬁíkladÛ.

I

MČ Praha 4 – velkoobjemové kontejnery
září 2008
Stanovi‰tû
Zavezení dne
Jivenská x Adamovská
01
Ctiradova x Meãislavova
01
Mezivr‰í x Nad ·álkovnou
01
Pod Terebkou x Petra Rezka
02
Pekárenská – pod svahem
02
Vavﬁenova
02
Mezilesní x V Pláni
03
Nad Pískovnou x Pﬁechodní
03
Halasova x U StrÏe
03
K V˘zkumn˘m ústavÛm
03
Na Lysinách
04
Jeremenkova x Sitteho
04
Mikulá‰e z Husi
04
(více informací na www.praha4.cz)

www.praha4.cz

SC-80941/1

RADA/INZERCE

Program Bezpečná lokalita
Odjíždíte na dovolenou a máte obavu z vykradení bytu či
domu? Přihlaste se do preventivního programu Bezpečná
lokalita.
rogram nabízí obãanÛm základní informace
o zabezpeãení majetku, ochranû osob a zásadách bezpeãného chování, kontakty na policejní
preventivní pracovi‰tû a policejní poradenská
místa, zprostﬁedkování informací o certifikované
technice a sluÏbách zabezpeãovacích a bezpeãnostních firem, které se ﬁídí etick˘m kodexem
a evropsk˘mi normami a optimální pojistné

P

www.nasepraha4.cz

produkty poji‰Èoven. Mûstská policie hl. m. Prahy
pﬁi realizaci tohoto programu spolupracuje
s poji‰Èovnami a s AGA. Informace a pﬁihlá‰ka
do programu jsou na internetov˘ch stránkách
www.mvcr.cz/prevence/lokalita/index.html.
JUDR. PAVEL KOCÁBEK,
ÚTVAR SITUAâNÍ PREVENCE

MùSTSKÉ POLICIE HL. M. PRAHY
SC-80942/1

SC-80096/11

www.praha4.cz
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VOLNÝ ČAS

Strašidelné
prázdniny
Během prázdninových měsíců července
a srpna 2008 se budou moct všichni, kteří
se rádi bojí při knížkách, zúčastnit velké
letní soutěže Městské knihovny v Praze.
ádn˘ z hororÛ, které jste dosud ãetli, jste
neãetli nadarmo. Znalosti z „oboru“ si budete
moct ovûﬁit v hororovém kvizu, nebo dát prÛchod
ma-líﬁsk˘m múzám a zkusit ‰tûstí ve v˘tvarné soutûÏi „BubákÛm vstup povolen aneb Nakresli svÛj
strach“.
Vytáhnûte svÛj strach na svûtlo, vymalujte ho
a moÏná uÏ pak nebude ani zapotﬁebí zaklínadla
„RIDICULUS“. V˘tvarnou soutûÏ vyhla‰ujeme ve
dvou kategoriích. Malíﬁi mlad‰í patnácti let mohou
strach ztvárnit jakoukoli v˘tvarnou technikou, do
maximální velikosti papíru A4. Star‰í patnácti let
mají za úkol svÛj strach vtisknout do podoby
krátkého komiksového pﬁíbûhu – stripu o rozsahu
minimálnû tﬁí a maximálnû ‰esti okének.
Na vylosované v˘herce správn˘ch odpovûdí
a nejlep‰í kreslíﬁe ãekají pûkné ceny od partnerÛ
soutûÏe – nakladatelství Fragment a Triton. Více
na: www.mlp.cz/horor.htm.
Pﬁijìte tedy o prázdninách do sv˘ch poboãek na
Praze 4, kde se dozvíte víc. Tematicky na soutûÏ
budou navazovat i v˘tvarné dílny, které pro vás
knihovnice na prázdniny pﬁipravily. Termíny jsou
následující:
● Poboãka Na Veselí – 21. 8. 2008 od 14.00 hod.
● Poboãka Novodvorská a Spoﬁilov – 26. 8. 2008
od 14.00 hod.
● Poboãka Krã – 27. 8. 2008 od 14.00 hod.
● Poboãka Vikova – 27. 8. a 28. 8. 2008 od
14.00 hod.
(kh)

Po d o l í h o s t i l o
in-line maraton

Î

Dût‰tí závodníci bojovali ve vedru na samé hranici sv˘ch moÏností.
8. ročník in-line bruslařského závodu pro širokou veřejnost Vltavský maraton, který pořádala městská část Praha 4, se bruslil – běžel na
nové trase Podolského nábřeží v Braníku.

Starosta Mâ Praha 4 Pavel Horálek odstartoval jednu z vypsan˘ch kategorií.

ﬁes sedm kilometrÛ dlouh˘ okruh ze Îlut˘ch lázní do
Modﬁan – Hodkoviãek provûﬁil síly úãastníkÛ pﬁedev‰ím pﬁi
závodech na del‰í vzdálenosti. Ti naopak ocenili, Ïe nemuseli
„krouÏit“ na krátké trase. Akce se zúãastnilo celkem 348 závodníkÛ,
coÏ je nárÛst pﬁibliÏnû o padesát sportovcÛ oproti minulému roku.
V dûtsk˘ch kategoriích soutûÏilo 47 bruslaﬁÛ a bruslaﬁek. „Závody nebyly
o tituly, ani o postup. Mûly za úkol pﬁiná‰et radost z pohybu, ze setkání
a z úãasti, coÏ se, myslím, podaﬁilo. A je potﬁebné podûkovat mûstské ãásti
Praha 4 za iniciativu, se kterou udrÏuje tento závod pﬁi Ïivotû,“ uvedl za organizátory Pavel Landa. V˘sledky
v‰ech kategorií jsou k nahlédnutí
na: www.vltavskymaraton.cz.

P

DOMOV SUE RYDER
nabízí v létû tyto akce:
15. 7. (19 hod.) – Letní pěvecký recitál
nejen pro známé a přátele...
16. 7. (17 hod.) – Studentský sbor, orchestr a jazz band
Kings Langley School Hertfordshire
21. 7. (15 hod.) – Branická muzika

Galerie: výstava Jaroslavy Kočové a Jaroslavy Šonské
18. 8. (15 hod.) – Branická muzika

V průběhu srpna probíhá v Domově Sue Ryder rekonstrukce,
provoz je proto omezen.

Pozvánka
na výstavu
Vlastní tvorbu za uplynulých
15 let představuje
v ambitu kláštera
Bratří františkánů
na Jungmannově náměstí 18

akademická malířka
a grafička Jiřina
Adamcová z Braníku
společně se synem
Jiřím Němečkem.
Expozice je zpřístupněna
až do 4. srpna.
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Nejrychlej‰í úãastníci si domÛ od- Zajímav˘ pohled byl na závody maminek a otcÛ
s dûtmi v koãárcích.
nesli poháry.

NE bezdomovectví
Bezdomovec není jen ten, kdo pravidelně žije na ulici, ale v širším slova smyslu
je bezdomovec i osoba, která nemá kde bydlet, žije po ubytovnách a azylových
domech. Mnozí měli své byty a přišli o ně jediným způsobem – neplatili nájem.
• Pﬁíbûh první. Paní Eva Ïila v domû magistrátu,
seznámila se s muÏem, otûhotnûla a pod vlivem
svého pﬁítele a moÏná i vtírav˘ch televizních
reklam si vzala pÛjãku. Po ãase se pﬁítel ztratil a neplatil alimenty na dítû. Paní Eva byla na mateﬁské
dovolené, která nestaãila na úhradu pÛjãky a nájmu.
Rozhodla se proto neplatit nájem a platila jen
pÛjãku. KdyÏ jí hrozilo vystûhování z bytu, zaãala
situaci ﬁe‰it se sociální pracovnicí. V souãasné dobû stále bydlí ve svém bytû a pomocí splátkového
kalendáﬁe se daﬁí uhradit i dluÏn˘ nájem.
• Pﬁíbûh druh˘. Pan Petr Ïil se svojí matkou
v bytû u soukromého majitele. Na nájem nijak
nepﬁispíval a kdyÏ matka zemﬁela, v neplacení nájmu pokraãoval dál. Z bytu byl následnû vystûhován, nyní stﬁídavû bydlí u kamarádÛ a na ubytovnû.
Na tûchto pﬁíkladech jsem chtûla demonstrovat,

Ïe ztráta bytu je ãasto zapﬁíãinûna pﬁímo nájemníkem, av‰ak vãasn˘m jednáním je moÏné vystûhování z bytu zabránit. Proto vyz˘vám nájemníky,
kteﬁí mají problémy s úhradou nájmu, aby se
obrátili na Úﬁad mûstské ãásti, sociální odbor
v Táborské ulici, kde mohou spoleãnû se sociální
pracovníci hledat ﬁe‰ení svého problému. Neãekejte
kouzeln˘ proutek ani právní zastupování ve va‰ich
soudních sporech. Nabízíme vám pomoc ve smyslu
zhodnocení va‰ich moÏností, poradíme se splátkov˘m kalendáﬁem, zjistíme, zda nemáte nárok na
nûjaké sociální dávky, pomÛÏeme pﬁi obstarání
zamûstnání a zaji‰tûní ‰kolky. Hlavnû je nutné
pﬁijít vãas a ﬁe‰it své problémy, neãinnost je‰tû
nikomu nepomohla.
MGR. VùRA ROÎKOVÁ,
VEDOUCÍ SOCIÁLNÍHO ODBORU
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SPOLEČNOST

Přivítali jsme nové občánky

Adolf Born
oslavil
narozeniny

V uplynulých měsících byli na radnici MČ Praha 4 přivítáni noví občánci naší
městské části. Děti byly uvítány členkami Zastupitelstva MČ Praha 4 Věrou
Příhodovou a Alicí Smetánkovou. Poděkování patří Zdravotní škole 5. května
pod vedením paní profesorky Brádkové a MŠ Bezové za krásné vystoupení dětí.
Další vítání občánků proběhne v září.
KVùTEN: Tomá‰ Koﬁínek, Tomá‰ Kosaﬁ,
Ondﬁej Kozák, Luká‰ Kukla, Krist˘na Kuklová,
Barbora KÛsová, Antonín David Stanûk,
Jakub Petr Stanûk, Sofie Janurová, Barbora
Johanisová, Johana Michálková, Dominika
Jotovová, Daniela a Marie Kameníkovi, Tomá‰
Kohoutek a Kry‰tof Kopaãka.
âERVEN: Karolína Uhlíﬁová, Sára
Nehasilová, Vít Odstrãil, Klára Kvûtinová,
Beata Leopoldová, Zdenka Líbalová, Tereza
Loskotová, Vít Málek, Jiﬁí Malenovsk˘, Michael
Marek, Xenie PeníÏková, Marek Pelikán, David
Perniãka, Richard Peták, Franti‰ek Pícl, Laura

Čtyřka přeje jubilantce

Paní

JIŘINKA
P E T Ř Í K O VÁ

Pokorná, Daniel Pokorn˘, Tereza Poláková,
Barbora Polívková, Vojtûch Pollak a Robin
Poslu‰n˘. Daniel Ptáãek, Krist˘na Rabanová,
Nik Rajmon, Eli‰ka Ryzová, Kamila Sichová,
Pavel Zíka, Luká‰ Havlík, Adéla Kvasniãková,
Nicole Luxová, Jakub Straka, Elen Stránská,
Irena Svobodová, David ·aller, Tereza ·indeláﬁová, Kateﬁina ·lapáková, Oliver ·lemr,
Martin Ted Jarolímek, Antonín ·mida, Oskar
Suchán, Franti‰ek Tatínek, Natálie Todorovová,
Martin Tomá‰ek, Silvia Tosatto a Karolína
Trãková.
(L¤)
FOTO: PETRA HILMAROVÁ

V plné du‰evní a tûlesné svûÏesti oslavil
78. narozeniny ãestn˘ obãan Prahy 4,
v˘tvarník Adolf Born. Za Mâ Praha 4
pﬁi‰li oslavenci pogratulovat zástupce starosty Václav Kri‰tof a Lucie ¤eﬁábková.

Diamantová
svatba

z Po d o l í o s l a v i l a
úctyhodné
životní jubileum,

10 0 l e t .
H o d n ě z d r a v í p ře j e ro d i n a ,
městská část Praha 4
i r e d a k c e č a s o p i s u Tu č ň á k .

Zadarmo do westernového města
Nevíte, kam s dûtmi o prázdninách? Zkuste
letní soutûÏ na www.nasepraha4.cz. Tipnûte
si správné odpovûdi a vstupenka do westernového mûsteãka ·iklÛv ml˘n pro celou
rodinu mÛÏe b˘t va‰e!
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19. ãervna oslavili Miloslava a Josef Zahradníkovi 60 let spoleãného Ïivota. K tomuto
krásnému v˘roãí jim srdeãnû blahopﬁejí a do dal‰ích let pﬁejí hodnû zdraví, pohody a krásn˘ch chvil v rodinném kruhu dcera Lenka, syn Jiﬁí, vnouãata Petr, Martin, Ondﬁej a Jiﬁí
a dvû pravnuãky Lucie a Veronika. Ke gratulantÛm se pﬁidávají i zastupitelé Mâ Praha 4.
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