My jsme ti Pražáci

13. 10. 2007 – Centrální park na Kavčích horách
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Vážení čtenáři,
dostává se vám do ruky
nové vydání novin Tučňák. Po čtyřech měsících,
kdy Tučňák vycházel pouze v provizorním režimu
a omezeném rozsahu,
vám dnes představujeme
plnou verzi s mnoha změnami a vylepšeními jak v obsahové stránce,
tak v grafice.
Asi největší novinkou, patrnou hned na
první pohled, je grafika a celkový vzhled. Původní formát novin jsme nahradili časopisem,
který umožňuje mnohem širší, atraktivnější
a čtivější zpracování jednotlivých témat. Časopis je pro větší přehlednost rozdělen do rubrik a jednotlivé texty doplňuje řada kvalitních
fotografií.
V každém čísle bude vždy stěžejní jedno
aktuální téma. Jeho rozsáhlejší a podrobnější vysvětlení včetně názorů na danou
problematiku najdete na stránkách 8 až 11.
Zářijové číslo jsme věnovali koncepci sociální politiky Prahy 4, která v případě jejího
odsouhlasení zastupitelstvem přinese zásadní změny v poskytování sociálních služeb
potřebným.
Abychom nezapomněli na nic z aktuálního
dění na „Čtyřce“, budou vždy první strany časopisu patřit všemu podstatnému a důležitému. Informace zde budou seřazeny v kratších
článcích v rubrice Aktuality.
Velká pozornost vás obyvatel Prahy 4 je věnována výstavbě, opravám a rekonstrukcím
a otázkám ekologie. Nově jsme proto zařadili rubriku Územní rozvoj (str. 22) a rubriku
Ekologie (str. 7).
A protože život nejlidnatějšího pražského
obvodu netvoří pouze témata správního charakteru, je zde velký prostor věnován také školství, kultuře, sportu, mládeži a historii. Pravidelně tu najdete také rozhovor se zajímavou
osobností bydlící nebo pracující v naší městské
části. Dnes vám na str. 12 a 13 nabízíme rozhovor se spisovatelem ze Spořilova Adolfem
Branaldem, který se 4. října dožívá 97 let .
Nechybí ani rubrika Názory, kam jsme tentokrát zařadili názory občanských iniciativ
na rozhodnutí ministerstva kultury o výstavbě
na Pankrácké pláni (str. 23). Občanský servis
od strany 26 zahrnuje informace o nabídce
Ústavu sociálních služeb a Kontaktního místa pro Pankrác. Závěrem pak nebude chybět
fotoreportáž.
Vážení čtenáři, časopis Tučňák se teď ve své
zbrusu nové podobě uchází o vaši přízeň. Jsem
přesvědčen, že si ji získá a že chvíle strávené
jeho čtením budou pro vás příjemné a snadno
zde najdete vše, co budete potřebovat vědět.
Jak se však říká „sto hlav, sto názorů“, a proto budeme velmi rádi za všechny vaše připomínky, návrhy a podněty, jak nového Tučňáka
rozšířit, čemu věnovat vetší pozornost či co
ještě doplnit.
Přeji příjemné čtení.
Pavel Horálek, starosta
www.praha4.cz
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<< Sociální koncepce Prahy 4
Sociální služby v naší městské části by měly
být podle nové koncepce rozvoje sociálních
služeb poskytovány na místech a v takové formě, v jakých je jejich příjemci, tedy sociálně
potřební občané, ať již senioři nebo osoby se
zdravotním handicapem, nejvíce potřebují.

Mrakodrapy ano či ne >>
Zvýšená stavební činnost na Pankrácké pláni
trápí mnoho místních občanů. Stěžují si
zejména na zvýšený hluk a prašnost v okolí
stavenišť.

23

12–13

<< Adolf Branald
Adolf Branald se narodil v Praze jako syn
Richarda Branalda, herce, režiséra a dramatika, a herečky Marie Branaldové. Dětství
prožíval v Praze, Plzni a na cestách s rodiči,
kteří vystupovali s činoherními, operetními
a operními společnostmi.
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KRÁTCE

4 majetková a 4 volnočasová

P

od názvy 4 majetková a 4 volnočasová se skrývají dvě nové organizace zřízené městskou částí Praha 4. Záměr na jejich vytvoření schválila rada městské části na svém zasedání ve středu
5. září. Obě organizace budou sloužit k maximálnímu využívání
možností v rámci svěřené oblasti. 4 volnočasová coby obecně prospěšná společnost by tak měla zajišťovat mnohem širší spektrum
volnočasových a sportovních aktivit, než tomu bylo doposud u příspěvkové organizace Kulturní centrum Novodvorská. Společnost
by zároveň měla možnost čerpat granty či žádat o sponzoring.
Obdobně by měla fungovat také nová 4 majetková, která by měla
spravovat majetek MČ jako obchodní společnost. Vlastníkem veškerého majetku by však nadále zůstala MČ Praha 4, jeho správa by však
(RED)
byla přehlednější a z hlediska výnosů efektivnější.

Radnice chystá audit
informačních systémů

I

nformační systémy užívané městskou částí projdou inventurou. Ta
ukáže, kde by bylo možné ušetřit a co je třeba modernizovat, aby
softwarové vybavení odpovídalo nárokům kladeným elektronizací
úřadu a zároveň bylo plně kompatibilní. Koncepce, která vznikne na
základě auditu, zároveň navrhne rozvoj informačních systémů i v ná(RED)
sledujících letech.

Bezpečnější čtvrť

AKTUALIT Y

Kosmos pro zdraví a kulturu

V

eřejný průzkum o využití bývalého kina Kosmos, který přes léto
vyhlásila radnice, přinesl poměrně vyrovnané výsledky. Nejvíce
respondentů se vyslovilo pro to, aby byl objekt někdejšího kina Kosmos
určen na rehabilitační nebo zdravotní účely. O něco méně hlasů dostalo
kulturní využití, a sice rozšířením stávající Kulturního centra Novodvorská, zatímco využití biografu pro sportovní účely preferuje nejméně
dotázaných.
Respondenti, kterými s výjimkou čtyř odpovědí byli občané Prahy 4, měli možnost jmenovat i jiný způsob využití, pokud by si ze tří
nabízených možností nemohli vybrat. K těmto „alternativním“ variantám patřily například: volný čas dětí, klub pro seniory, solná jeskyně, krytý plavecký bazén, basketbalová hala, kasino, sídlo MP P4,
garáže, základ budoucí polikliniky, byty, školicí středisko pro politiky, hospoda, kino, sauna, centrum pro matky s dětmi, kulturní klub
a další. Kdysi populární a hojně navštěvované kino Kosmos v objektu
(ROB)
Kulturního centra Novodvorská je již šest let uzavřeno.

M

ěstská část Praha 4 navázala úzkou spolupráci v otázce bezpečnosti obyvatel čtvrtého pražského obvodu s Městskou policií hl.
m. Prahy a Policií České republiky. „Chceme koordinovat kroky, kterými můžeme přispět ke snížení kriminality v naší části. Proto jsme se začali s veliteli obou složek pravidelně jednou za měsíc scházet, abychom
definovali problémové lokality a konkrétní delikty, na které je třeba se
prioritně zaměřit,“ vysvětlil uvolněný člen zastupitelstva Zdeněk Jung.
Mezi nejpalčivější problémy Prahy 4 z hlediska kriminality momentálně patří například vykrádání a krádeže aut. Všechny tři instituce
společně řeší také otázku bezdomovců, vandalismus a další.
Čtyřka začala pracovat s Městskou policií hl. m. Prahy a Policií České
republiky také na zvýšení bezpečnosti obyvatel z hlediska
dopravníh
dopravního provozu. „Udělali jsme pasportizaci přechodů u škol a zjistili jsme tak, kde jsou přechody n
nedostatečně vyznačeny, zničeny nebo kde
ch
chybí.
Ve spolupráci s MP a PČR proto chceme
tec
technický
stav přechodů obnovit a v těchto kritic
tických
úsecích, jako jsou právě přechody před
ško
školami,
vyznačení ještě posílit. Pokračujeme
tak v projektu Bezpečná cesta do školy,“ dodal
Zdeněk Jung.
(CIP)

Modernizace infocenter

N

aše městská část má šest informačních kanceláří, které se rozhodla modernizovat. První, v Poláčkově ulici, byla otevřena
v září. Radnice by zde zároveň chtěla spustit projekt Czech point, který významně rozšíří služby běžně poskytované informačními centry.
Informační centrum Czech point zahrnuje mimo jiné vydávání výpisů
z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a časem by zde mohly být vydávány i výpisy z rejstříku trestů.
V souvislosti se zahájením pilotního projektu bude rozšířen počet
pracovníků kanceláří a samozřejmě se zvýší rychlost i kvalita všech
dosud poskytovaných služeb. K rozšíření služeb nedojde u všech kanceláří najednou, protože některé nedisponují vhodným prostorem.
Cílem městské části je spokojenost občana, který navštíví informační
(ROB)
centra a využije jejich služeb.
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„Čtyřka“ má nový web

Č

tvrtý pražský obvod spustil během září provoz nových internetových stránek. Nová internetová prezentace nabízí návštěvníkům webové adresy www.praha4.cz vedle přehledně a srozumitelně
sestavené informační části také další dnes již zcela standardní funkce uživatelského aparátu, jako jsou diskusní fóra a anketa, telefonní
seznam úřadu, fulltextové vyhledávání, textová verze internetových
stránek, profilace webu podle zájmů uživatele, RSS kanály či poradce při řešení životních situací, podobně, jako to má Portál veřejné
správy.
Důvodem změny webové prezentace byl především nevyhovující
stav starých webových stránek úřadu. Ty vznikly v roce 2002 a neodpovídaly již požadavkům a nárokům, které návštěvník moderních
webových stránek očekává. Komise pro elektronický úřad Rady MČ
Praha 4 na základě poptávky doporučila po vyhodnocení všech nabídek jako nejlépe vyhovující systém Publix společnosti CVS Development. „Jedná se o moderní redakční webový publikační systém, který využívá například také Magistrát hl. m. Prahy,“ upřesnil starosta
(RED)
Prahy 4 Pavel Horálek.
www.praha4.cz

AKTUALIT Y

KRÁTCE

O podolský přívoz je zájem

O

tom, že doba říčních přívozů zdaleka nepatří minulosti, svědčí
i nepolevující zájem o poslední pražský říční přívoz, který od poloviny července přepravuje lidi ze smíchovského na podolský vltavský břeh a naopak. Přívoz je zařazen do systému městské hromadné
dopravy jako linka P3 a platí tam obvyklé jízdenky za 20 Kč. Kromě
nich si cestující mohou přímo na lodi koupit tzv. palubenky za stejnou cenu. Děti do šesti let se plaví zadarmo. Bezplatně se přepravují
i kola, kočárky a psi. Děti do 15 let mají jízdné deset korun. Přívoz
přestane jezdit, pokud hladina Vltavy překročí první povodňový stupeň. Přepravu zajišťuje loď Josefína.
Zájem veřejnosti o tento rychlý, ale také atraktivní způsob dopravy
je podle očekávání značný. Ráno a odpoledne přívoz využívají lidé,
kteří cestují do práce, zatímco odpoledne a o víkendech lze přívoz za
příznivého počasí využívat k návštěvě Žlutých lázní nebo plaveckého
areálu v Podolí. Přívoz využívají hojně i cyklisté, kteří mají na obou
březích cyklostezky.
Přívoz byl obnoven v místě, kde fungoval i v minulosti, dokud nebyl
před 20 lety zrušen. Obnovená linka jezdí mezi půjčovnou lodí na Zlíchově a Veslařským ostrovem, kde zastavuje u lávky na Podolském
nábřeží.
Přívoz je v pracovní dny v provozu od 06:00, o víkendech vyjíždí první
spoj o hodinu později. Končí se zhruba ve 22:00. Přívoz je zatím koncipován jako sezonní, fungovat bude do 28. října. Je však možné, že pokud
budou mít lidé o služby Josefíny zájem, změní se provoz na celoroční.

Bezplatný internet v Praze 4

R

ada městské části Praha 4 schválila záměr zavést na území městské části bezplatný bezdrátový internet (wifi). Během letošního
roku bude připraveno technické a organizační zabezpečení projektu
a v příštím roce by měl být postupně spuštěn a po realizaci celého projektu by měla být pokryta celá MČ Praha 4. Staneme se tak po Praze
5 a 8 třetí městskou částí, která takovou službu občanům nabídne.

Od července přepravuje lidi mezi Podolím a Zlíchovem loď Josefína.

Sousedé na „Čtyřce“ neparkují

Z

řízení zón placeného stání v některých sousedních městských částech se zatím podle ředitele městské policie pro
Prahu 4 Bc. Reného Štýbra na hustotě parkování na „Čtyřce“ neprojevilo. „Opatření o zónách placeného stání se u sousedů zatím nerozběhlo naplno, takže to tady nijak nepociťujeme,“ uvedl policejní rada Bc. Štýbr. Přitom by vysoké ceny za parkování
v městských částech sousedících s Prahou 4 mohly vést některé
řidiče z okrajových čtvrtí k tomu, aby přejížděli zaparkovat své
vozy na Prahu 4.
Podle předsedkyně komise pro zlepšení dopravy v klidu Mgr. Ivy
Kotvové (SZ) lze obecně říci, že nejzatíženější oblastí Prahy 4 je starší zástavba Nuslí v místech koncentrace bytových domů a obchodů,
tedy okolí Nuselské ulice, nám. Bratří Synků, dále Družstevní ochoz
a Jezerka. „Dále jde o sídliště Krč, sídliště Nové Dvory, horní část ulice Ohradní a Spořilov,“ říká Iva Kotvová. Na druhou stranu se však
podle ní v některých lokalitách nacházejí i nevyužívané parkovací
plochy.
-ROB-

www.praha4.cz

Mezi hlavní přínosy a výhody bezdrátové internetové sítě spravované městskou částí patří:
• Zvýšit počet uživatelů internetu a umožnit přístup k internetu i sociálně slabším skupinám – každý občan má právo na přístup k informacím zdarma (nediskriminační přístup na internet).
• Umožnit všem občanům elektronickou komunikaci s radnicí.
• Informovanost občanů (všichni občané mají přístup na weby úřadů).
• Krizové informace – možnost rychle informovat všechny občany
městské části o krizové situaci (součástí registrace je mail, na který
je možné zaslat informace).
• Informace o akcích MČ lze zaslat zájemcům prostřednictvím e-mailu.
Dalšími možnými navazujícími programy mohou být aplikace na
podporu e-governmentu:
• Proaktivní komunikace mezi občany a úřadem a z ní vyplývající
možnost objednat se ke konkrétnímu úředníkovi na konkrétní hodinu.
• Podávání informací prostřednictvím e-mailu, díky nimž ubude
osobních návštěv na úřadě.
• Elektronické podávání žádostí.
• VoIP – telefonování po internetu – možnost využití sítě pro bezplatné telefonování po internetu. Toto je plně v souladu s deklarovaným
záměrem Evropské komise a její komisařky pro informatiku, která
intenzivně doporučuje VoIP masivně používat.
• Možnost využít síť pro zvýšení bezpečnosti – webové kamery, hlídání dětských hřišť, krizových míst, budov, parkovišť a podobně.
MARTIN PLÍŠEK
RADNÍ A PŘEDSEDA KOMISE PRO ELEKTRONICKÝ ÚŘAD

TUČŇÁK
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AKTUALIT Y

Jak zkvalitnit práci úředníků

KRÁTCE

Chystá se stavba nového hospice

R

ada městské části Praha 4 schválila zadání vypracování studie na
stavbu lůžkového hospicového domu na místě bývalých jeslí v ulici
Malovická. Vybudováním hospice se čtvrtý pražský obvod stane druhou pražskou částí, která bude mít takové zařízení. Kapacita hospice v
Praze 4 by měla být 30 lůžek, čímž dojde společně s hospicem v Praze 8
k naplnění kapacity předpokládané pro celou Prahu, tj. 80 lůžek.
„S ohledem na to, že jsme největší městskou částí, považujeme za
povinnost podílet se na doplnění požadované kapacity,“ říká starosta
Prahy 4 Pavel Horálek. Celý záměr bude nakonec projednávat zastupitelstvo čtvrté pražské části. Hospic je specializované zdravotnické
zařízení, které poskytuje paliativní péči, tedy péči zaměřenou na léčbu příznaků, které nemoc v terminálním stadiu přináší. Cílem hospice je, aby člověk netrpěl a v posledních chvílích nebyl sám. Péče o
pacienty je zajišťována jak po stránce zdravotnické a ošetřovatelské,
tak po stránce duchovní a sociální.

Radnice rozděluje granty
Dílčí cíle projektu jsou:
• Vytvořit vzdělávací portál zaměřený na odborné profesní vzdělávání formou e-learningu
• Vytvořit vzdělávací programy zaměřené na
– elektronická data a úředníka
– efektivní využívání elektronické komunikace
– vzdělávání v oblasti provozu a ovládání techniky
• Zajistit školení a vzdělávací kurzy pro jednotlivé vzdělávací programy
• Vývoj metodik pro jednotlivé vzdělávací programy
• Investice do technicko-technologického vybavení vzdělávacího
portálu MČ Praha 4

Ú

ředníci Úřadu městské části Praha 4 v rámci využívání nejmodernější výpočetní techniky a užitné kancelářské techniky musejí sledovat a vyhledávat aktuální informace a poznatky z těchto oblastí, což je velmi časově náročné. Díky systému
e-learningového portálu budou mít naši úředníci možnost získat
potřebné informace na jediném místě a vždy aktuálně. Výhodou
e-learningové výuky je především minimalizace času nutného k
nastudování těchto potřebných informací a rozložení tempa výuky do časových dávek podle individuálních potřeb každého jednotlivého úředníka.
Proto jsme v listopadu roku 2005 ve spolupráci se společností Autocont, a. s., vypracovali projekt, jehož rozpočet byl navržen a schválen ve výši šest milionů korun. V rámci čerpání financí ze strukturálních fondů EU bude pokryto zhruba 95 % finančních nákladů tohoto
projektu.
Základním cílem projektu je vytvořit portál zaměřený na rozvoj
vzdělávání formou e-learningu v oblasti komplexního informačního
a komunikačního systému MČ Praha 4 a zkvalitnění poskytovaných
služeb a komunikace s veřejností.
Chceme, aby e-learningový systém byl doplněním a rozšířením
klasických školicích kurzů, které umožní úředníkům obnovovat si
informace získané ze školení ve školicím centru, případně si získané
zkušenosti a dovednosti dále rozšiřovat podle svých individuálních
schopností a časového rozvrhu.
Do budoucna očekáváme i další využití e-learningového vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií a v systému
profesního vzdělávání. Lektoři a školitelé budou mít možnost zvýšení
kvalifikace a flexibility. Tím, že budou vyškolení podle jednotné metodiky, která bude splňovat i specifické podmínky pro vzdělání, budou moci kvalifikovaně vyškolit „dopadové skupiny“ – zaměstnance
Úřadu MČ Praha 4. Konečným výsledkem tak bude zvýšená kvalita
(RED)
poskytování služeb široké veřejnosti MČ Praha 4.
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P

raha 4 vyhlásila pro letošní rok granty pro oblast sportu ve výši
1 410 000,- Kč, pro oblast kultury ve výši 3 516 000,- Kč a pro oblast sociální 1 295 000,- Kč a pro zdravotní 830 000,- Kč. Všechny
udělované granty již byly schváleny zastupitelstvem MČ.
Radnice vyhlašuje přidělování grantů pravidelně, a snaží se tak
cíleně podporovat aktivity, které doplňují služby hrazené z rozpočtu
MČ, a to ať už se jedná o projekty dlouhodobého charakteru nebo o
jednorázové akce. Mezi hlavní hodnotící kritéria při výběru a stanovení výše částky patří například množství osob, kterým je konkrétní
projekt určen, potřebnost, výše finanční spoluúčasti nebo přiměřenost finanční náročnosti.
V cílené podpoře formou grantů bude čtvrtý pražský obvod pokračovat i v budoucnu. „V současné době vyhodnocujeme přidělování
grantů v uplynulých letech. Z toho budeme vycházet při stanovování
priorit v daných oblastech, resp. při směřování grantových projektů,“
nastínil místostarosta pro grantovou politiku Václav Krištof.
„V současné době připravujeme nová pravidla pro přidělování grantů a především pro žádosti o udělení. Pracujeme na sjednocení žádostí
pro všechny oblasti, aby existoval pouze jeden formulář a byl maximálně jednoduchý a srozumitelný každému. Zároveň chceme celou grantovou agendu digitalizovat, a usnadnit tak způsob podání žádosti. Celý
systém se tím zjednoduší a bude maximálně transparentní,“ popsal
systém předseda grantové komise Prahy 4 a zastupitel Pavel Caldr.
Do konce tohoto roku by navíc měla být zprovozněna na internetových stránkách „Čtyřky“ souborná kapitola věnovaná všem grantům, které MČ vypisuje. „Chceme, aby případní žadatelé našli všechny informace o grantech pohromadě se všemi potřebnými formuláři
a kontakty na osoby, které jim mohou při sestavování žádosti poradit. Zároveň zde najdou na jedné adrese i seznam částek, které byly
na jednotlivé oblasti grantů v rozpočtu vyčleněny,“ uzavřel Caldr.
Vedle těchto klasických grantů rozdělil čtvrtý pražský obvod navíc
částku 6 200 000,- Kč na neinvestiční dotace církvím a církevním or(ROB)
ganizacím.

www.praha4.cz

EKOLOGIE A ZDRAVÍ

MČ Praha 4 – velkoobjemové
kontejnery – říjen 2007

Praha rozšiřuje
sběr bioodpadu
– zapojte se i vy

Psohlavců x Věkova

15

Jivenská x Adamovská

01

Na Květnici x Pod Sokolovnou

16

Ctiradova x Mečislavova

01

Humpolecká x Bystřická

16

Rodvinovská x Budějovická

01

Nad lesním div.x Němčická

16

Mezivrší x Nad Šálkovnou

01

Podolská x K Vysoké cestě

16

Pod Terebkou x Petra Rezka

02

Plamínkové /u ZŠ nebo u polikl./

16

Pekárenská - Pod svahem

02

Sdružení x Nad Studánkou

17

Pod Višňovkou

02

Vzdušná x Na Rovinách

17

Stanoviště

Zavezení dne

Vavřenova

02

Horáčkova X Bartákova

17

Mezilesní x V Pláni

03

Kamenitá

17

Nad Pískovnou x Přechodní

03

Pod Vršovickou vodárnou III.

18

Halasova x U Strže

03

Jiskrova x Na Mlejnku

18

Na Lysinách

03

Podolská x U Kublova

18

K Výzkumným ústavům

04

Branická x K Ryšánce

18

Marie Cibulkové x U Jedličkova ústavu

04

Baarova x Telčská

22

Jeremenkova x Sitteho

04

Na Líše x Na Novině

22

Murgašova

08

Bítovská

22

Doudova x Na Lysině

08

Jihlavská /proti garážím/

23

Zelený pruh x Za Pruhy (u parkoviště)

08

Jílovská / u Alberta /

23

Zapadlá x Zelený pruh

08

Sinkulova x Na Klikovce

23

U Pernštejnských x Družstevní

09

Lukešova x Bohrova

24

Družstevní ochoz x Zdařilá

09

V Hodkovičkách x Jitřní

24

Lopatecká x Doudova

09

Pod Jalovým dvorem

24

Pod Dálnicí č. 1

09

Ružinovská x Kukučínova

25

Klánova x U Vodotoku

10

Doudlebská

25

Na Vrstvách x Pod Pekařkou

10

Sládkovičova

25

Korandova x Havlovického

10

Fillova x Rabasova

29

Vrbova /u garáží/

10

Jihozápadní V. x Jižní IX.

29

V Zálomu

11

Na Chodovci /u sep.nádob/

29

Michelská x U Michel. mlýna

11

Jižní XVI.

29

Žilinská

11

Nad Havlem x U Krč.nádraží

30

Zachova x Nad Svahem

11

Mirotická x Čimelická

30

Na Zlatnici x Na Podkovce

11

Choceradská x Senohrabská

30

15

Severovýchodní IV. X Severní IV.

30

Boleslavova x Božetěchova

15

Viktorínova

31

Pod Krč. lesem x V Jehličí

15

Ohradní x Na Křivině

31

U Habrovky x U Krč. vodárny

15

Podolská x Nedvědovo nám.

31

Runczikova x Kotorská

www.praha4.cz

Proč kompostovat na vlastní zahradě?
V každé domácnosti vyprodukujeme denně
významný díl odpadu ve formě organické hmoty
– slupky z brambor, okrájené ovoce a zelenina,
ubrousky, zbytky pečiva a jiné zbytky potravin
rostlinného původu. Navíc z každé zahrady nám
zbude posekaná tráva, shrabané listí nebo ořezané větve. Kompostace těchto materiálů má
několik výhod. Nic nás nestojí a získáme zdarma
cenný kompost pro hnojení zahrady. Organická
hmota nám ze zahrady neubývá, naopak nemusíme ji nikde kupovat a odnikud ji vozit. V době
globálního oteplování je důležitý i nulový vstup
fosilních paliv do domácího koloběhu organické
hmoty na vlastní zahradě. Pokud dáváte bioodpad do směsného odpadu a ten se následně vozí
mimo váš pozemek, nevyhnutně přidáte k jeho
energetické bilanci palivo projeté svozovou
firmou. Když vše sami zkompostujete, šetříte
ovzduší i svoji peněženku. Ujišťuji vás, že nekážu vodu a nepiji víno, na zahradě mám totiž tři
kompostéry a každé jaro rozhazuji po zahrádce
nádherný černý kompost.
PETR ŠTĚPÁNEK
RADNÍ HMP PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vážení občané,
rádi bychom vás požádali o vyplnění dotazníku o bioodpadu. Dotazník obdržíte do své
schránky v průběhu září a října 2007 nebo si
ho můžete vyzvednout na Úřadu městské části Praha 4. Vyplněný dotazník můžete odevzdat
na určená místa, která jsou uvedena na jeho
druhé straně. Dotazník lze vyplnit i přes internetové stránky Městské části Praha 4: www.
praha4.cz. Dotazník vyplní vlastník objektu*.
V případě, že máte zájem o vyplnění dotazníku a nejste vlastníkem objektu, obraťte se na
vlastníka nebo správce bytového objektu. Termín odevzdání dotazníků je do 31. 10. 2007.
Tento průzkum je prováděn Hl. m. Prahou. Výsledky průzkumu budou použity jako podklad
pro rozšiřování tříděného sběru bioodpadu
v Praze. S poskytnutými údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
* § 2, písm. c) obecně závazné vyhlášky
č. 5/2007 Sb. HMP, o odpadech
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Nová sociální koncepce Prahy 4:
ROBERT BLANDA

S

ociální služby v městské části Praha 4 by
měly podle nové koncepce rozvoje sociálních služeb být poskytovány na místech a v takové formě, v jakých je jejich příjemci, tedy sociálně potřební občané, ať již senioři nebo osoby
se zdravotním handicapem, nejvíce potřebují.
Proto si radnice čtvrtého pražského obvodu
objednala vypracování důkladného sociálního
průzkumu, který tyto konkrétní potřeby občanů jasně zmapoval. Koncepci schválila rada
MČ, nyní ji bude schvalovat zastupitelstvo.
Podle této analýzy mají klienti sociálních
služeb největší zájem o poskytování služby

Priority sociální koncepce
Zachování klienta v jeho přirozeném
sociálním prostředí
Vytvoření systému kvalitních a stabilních
služeb na různých stupních potřeb
Podpora potřebných sociálních služeb se
zajištěním místní a typové dostupnosti
Iniciace podpory procesu rozvoje sociálních služeb na místní úrovni
Efektivní ﬁnancování sociálních služeb

v domácím prostředí, a to s velkým důrazem na
flexibilitu, což je vnímáno jako výrazný nedostatek současného způsobu práce Ústavu sociálních služeb v Praze 4 (ÚSS), který je nutno
změnit. „Klienti chtějí využívat služby v době,
kdy je potřebují, a proto je harmonizace nároků
klienta s možností časově omezených služeb
nutná,“ říká zástupkyně starosty Prahy 4 Ivana
Staňková. Alarmující je prý také informace, že
mnozí klienti, kteří sociální služby potřebují,
nemají dostatek informací. MČ Praha 4, která
je zřizovatelem ÚSS, považuje nedostatky ve
vztahu k této organizaci za zásadní úkol k řešení.
Dalším nedostatkem, na který upozornila
analýza sociální oblasti Prahy 4, je právě způsob komunikace mezi úřadem městské části,
poskytovateli služeb a občany, tedy těmi, kteří
sociální pomoc v nějaké formě hledají nebo potřebují. Jedním z navrhovaných způsobů řešení
má být výroba letáků, které budou k dispozici
na místech, jako jsou informační centra, ordinace, sociální instituce nebo ÚSS. V těchto
letácích by měly být základní informace s odkazem, kde je možné získat podrobnější informace podle potřeb občana.
Rovněž důležitá je vzájemná komunikace
mezi poskytovateli sociálních služeb. K tomuto navrhují autoři koncepce organizovat pravidelná každoroční setkání a prostřednictvím
webu MČ získávat co nejvíce informací o změnách v organizacích, o vzniku nových či zániku
stávajících.

Ústav sociálních
služeb
Nejžádanější sociální služby zajišťuje
v Městské části Praha 4 Ústav sociálních služeb v Praze 4. Je to příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem
je MČ.
Ústav poskytuje tyto služby:
• pečovatelská služba,
• denní stacionář,
• domov pro seniory, odlehčovací služby,
• základní sociální poradenství
Ve své hlavní činnosti zajišťuje:
• veřejné opatrovnictví
• v doplňkové činnosti:
– půjčování zdravotních pomůcek
– prodej doplňkových produktů
– dopravu seniorů a zdr. postižených
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Flexibilně,
efektivně
a v domácím
prostředí

Financování sociálních služeb

Co se chystá

Podle navrhované koncepce rozvoje sociálních služeb není možné,
aby všechny služby finančně a organizačně zajišťovala přímo MČ, a ani
není tento postup ekonomický. Proto se předpokládá, že bude nadále
zachována příspěvková organizace ÚSS, která bude zajišťovat nejvíce
sociálních služeb. Tato organizace má nadále zajišťovat služby, které
se dají označit jako základní. Speciální služby, které v sociální oblasti
jsou opravdu rozmanité, by měly zajišťovat nestátní organizace, kterým
MČ bude na tuto činnost přispívat prostřednictvím grantů. Vzhledem
k opakující se špatné finanční situaci neziskových organizací na začátku
roku autoři koncepce navrhují, aby v sociální oblasti byly využívány víceleté granty. Výše finančních prostředků bude záviset na počtu klientů
z MČ Praha 4, pro které organizace službu zajišťuje, a míře požadavků
ze strany uživatelů. V současné době občané dostávají vysoké příspěvky
na péči a je zapotřebí nabídnout služby tak, aby občané získané finanční
prostředky použili na nákup sociálních služeb. Podpora sociálních služeb může mít různou formu a nejedná se jen o podporu finanční. Významnou podporou je i poskytnutí vhodného bytu či objektu pro zajištění sociální služby.
Tímto způsobem organizace BAOBAB, Diakonie, Modrý klíč, FOCUS a Rain man zajišťují chráněné bydlení, ROSA provozuje azylový
dům a poradnu pro týrané ženy, Sue Ryder pobytové a ambulantní služby pro seniory. Nově vznikl i Domov na půl cesty Maják, který zabezpečuje přechodné bydlení pro děti z dětských domovů, provozovaný organizací ENYA.

Radnice Prahy 4 plánuje také vybudování lůžek, která by mohla sloužit lidem trpícím Alzheimerovou nemocí. Ubytování pro nemocné by
mělo vzniknout v nástavbě nad stávajícím domovem pro seniory v Jílovské ulici. „Budeme staticky zjišťovat, co budova snese, ale podle prvních
průzkumů by to bylo možné,“ vysvětluje podrobnosti projektu radní
Staňková. Přestože radnice nemá představu, kolik lidí touto nemocí
v městské části trpí, uvažuje se, že by v Jílovské mělo vzniknout deset
až patnáct lůžek. „V současné době nemáme pro tyto nemocné žádné
ubytování, takže se nám i tato kapacita hodí,“ dodala Staňková. Lidé
trpící Alzheimerovou nemocí nemohou být přijati do běžných domovů
pro seniory.
Další novinkou, kterou by radnice čtvrté pražské městské části ráda
realizovala, tentokrát ještě letos, je zřízení krizové linky. Vzhledem
k tomu, že senioři často žijí v bytě již sami, je nutné jim vytvořit pocit
jistoty, a tím i oddálit nutnou změnu vedoucí až k opuštění bydliště
a přestěhování do jednoho z typů ústavní péče. Krizovou službu požaduje velké procento dotázaných. K tomuto účelu radnice podle Staňkové
navrhuje vybudování krizové telefonní linky osobních telefonů, které by
ohrožené osoby nosily neustále na sobě, například na krku. Po srovnání
způsobu poskytování této služby v jiných obcích navrhujeme, aby tato
linka byla poskytována organizací, která se této službě věnuje profesionálně, kdy je v rámci služby zajištěno napojení na další instituce, které
v případě ohrožení seniora na zdraví mohou zasáhnout. MČ by na tuto
službu přispívala.

www.praha4.cz
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Přehled rozvoje sociálních služeb Prahy 4
Peččovattellská
ká sllužb
žba se dá
dá označi
čitt za zák
ákllad
dníí a nosnou sociiální službu s ohledem na rozsah a počet obyvatel, kteří ji využívají. Proto je zapotřebí této službě věnovat pozornost a podle
potřeb občanů ji rozšířit a zkvalitnit. Mnoho lidí totiž hodnotí
tuto službu jako nedostatečnou. Služba by se měla poskytovat
v širším rozsahu o víkendech, o svátcích, v odpoledních a večerních hodinách. Rozvoz obědů by měl ve větší míře zahrnovat i víkendy a svátky a dodávky dietní stravy, nemluvě o tom,
že by v prvé řadě mělo dojít ke zlepšení kvality stravy. Tvůrci
koncepce plánují spolupráci s konkurujícími si organizacemi,
aby sami občané měli možnost srovnání a výběru toho, kdo
bude službu zabezpečovat.
Denní stacionář je v současné době provozován v domě
s pečovatelskou službou (dále jen DPS) Branická 65/46 a má
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ka
p ci
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klien
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míístno
t stt bez
b možno
ž sti
ti odpoči
d činku
k na lůž
lůžkku. Tento
t prosttor jim
jiim
neposkytuje ani minimální soukromí ve formě různých koutů..
Zástupkyně starosty Prahy 4 Ivana Staňková proto navrhuje,,
aby prostory byly stavebně rozšířeny, a to tak, aby se zvýšilaa
kapacita tohoto zařízení i komfort prostředí a zde poskytova-ných služeb.
Chráněné bydlení je podle požadavků občanů další žádanáá
služba, a proto ji Praha 4 bude i nadále rozvíjet. Jako vhodnýý
se jeví postup pronajímání těch bytů v DPS, které nejsou svojíí
rozlohou vhodné k pronájmu pro seniory. Formou chráněnéhoo
bydlení je zde pak v jednom bytě možné zajistit ubytování proo
více osob. K tomuto účelu jsou již vytipovány další prostoryy
k chráněnému bydlení, a to v DPS Podolská pro chráněné byd-lení dětí z Diakonie a DPS M. Cibulkové pro chráněné bydleníí
osob
os
ob s m
men
entá
táln
lním
ím pos
osti
tiže
žení
ním
m.
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Analýza sociální oblasti
Aby byla nová koncepce rozvoje sociálních služeb co nejlépe zaměřena na skutečné potřeby obyvatel MČ Praha 4, byla vypracována
analýza sociální oblasti, která měla za cíl zmapovat aktuální situaci
v oblasti poskytování sociálních služeb v městské části Praha 4.

Spokojenost s životní situací
Většina dotázaných ze skupiny seniorů je se svým životem spokojena – velmi,
nebo alespoň spíše spokojeny jsou dvě
třetiny dotázaných, naopak velmi či spíše
nespokojená je desetina z nich. Čím jsou
senioři starší, tím méně jsou se všemi okolnostmi svého života spokojení. Výrazněji
spokojenější jsou lidé s vyšším vzděláním
a také ti, kteří nežijí sami a sdílí domácnost s někým jiným. Mírně spokojenější
jsou také ženy.

Sociální opora

moc sociálního odboru MČ Praha 4 (80 %)
a pomoc úřadů práce (71 %).

Kde se služby poskytují
Polovina institucí, poskytujících sociální služby, své služby nabízí pobytovou
formou, 44 % pracuje ambulantně a stejně
velký podíl poskytuje terénní služby, tedy
v přirozeném prostředí klienta. Z dalších
forem, které respondenti z institucí spontánně uvedli, to byla telefonická a internetová krizová pomoc či poradna a písemný
kontakt.

Kdo to platí

Většina respondentů (82 %) se v nesnázích může spolehnout na pomoc či podporu svých přátel nebo příbuzných. Existuje
však také významná skupina seniorů (12 %),
kteří takové přátele či příbuzné nemají.
Někteří další si tím nejsou jisti. Sociální
opora funguje lépe u žen, seniorů s vyšším
vzděláním a z vícečlenných domácností

Nadpoloviční většina poskytovatelů
služeb uvádí, že na většině jejich služeb se
klienti finančně spolupodílejí (54 %). 43 %
institucí poskytuje většinu svých služeb
zdarma a pouze 3 % organizací uvádí, že
většinu služeb zcela hradí klienti.

Osoby se zdravotním postižením

Dostupnost služeb

Nadpoloviční většina (55 %) dotázaných
se zdravotním handicapem je celkově se
svým osobním životem spokojena, 17 %
respondentů je dokonce velmi spokojeno.
Překvapivě největší podíl velmi spokojených respondentů najdeme mezi lidmi
s průkazem ZTP/P (24 %).

Z výsledků vyplývá, že zejména mezi
osobami v sociálně obtížné situaci a pečovateli o zdravotně handicapované nejsou
sociální služby vnímány z finančního hlediska jako nedostupné. Naopak řada klientů či pečovatelů by byla ochotna za kvalitnější a hlavně flexibilnější služby připlatit.
Mírně horší je situace seniorů a zdravotně
handicapovaných, ale i zde považují sociální služby za finančně dostupné více než
2/5 dotázaných.

Kdo využívá sociální služby
Skupinou, jež nejčastěji využívá sociální služby, jsou osoby v obtížné sociální
situaci (využívá je 97 % z nich). U osob se
zdravotním handicapem tento podíl činí
71 %, mezi dotázanými seniory 60 %. Podíly respondentů, kteří využívají služby
mimo Prahu 4, nejsou velké – u pečovatelů je to 15 %, u handicapovaných 14 %,
u seniorů 11 % a u osob v obtížné sociální
situaci 5 %.

Co je nejvíce žádáno
Nejvyužívanější sociální službou je pečovatelská služba. Její využívání deklaruje
takřka polovina handicapovaných (47 %),
30 % seniorů a 25 % pečovatelů. Dalšími
často využívanými službami jsou poradenství, sociálně aktivační služby a osobní
asistence. Mezi osobami v obtížné sociální
situaci, pro něž byla nabídka zkoumaných
služeb poněkud odlišná, vede zejména powww.praha4.cz

Odmítnutí služby
Zhruba desetina lidí v každé podskupině respondentů se v uplynulých 12 měsících setkala s tím, že jim nějaká organizace
či instituce odmítla poskytnout službu,
kterou požadovali. Z osob se zdravotním
handicapem to bylo mírně častější (15 %).
U seniorů a pečovatelů šlo nejčastěji o to,
že se jim nepodařilo najít místo v domově
pro seniory, kam chtěli jít nebo kam chtěli
umístit osobu, o kterou pečují. Obvykle se
obrátili již na několik domovů pro seniory,
avšak byli odmítnuti z kapacitních důvodů.
Kompletní výsledky průzkumu jsou
k dispozici na webových stránkách ÚMČ
Praha 4.
(RED)
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Spisovatel Adolf Branald říká
Adolf Branald se narodil v Praze jako syn Richarda Branalda, herce, režiséra a dramatika, a herečky Marie
Branaldové. Dětství prožíval v Praze, Plzni a na cestách s rodiči, kteří vystupovali s činoherními, operetními
a operními společnostmi. Po skončení vojenské služby prošel různými zaměstnáními. Pracoval jako praktikant v bance, obchodní zástupce, klavírista při němých filmech, vedoucí autodílny, prodavač v knihkupectví
i reklamní pracovník. V roce 1936 nastoupil u státních drah, kde mimo jiné pracoval jako výpravčí. V letech
1939–45 pracoval v Praze na Masarykově nádraží, kde se aktivně zúčastnil protiokupační ilegální činnosti.
Po válce pracoval jako tiskový referent na ministerstvu dopravy, poté v letech 1952–59 byl redaktorem nakladatelství Československý spisovatel. Od roku 1960 se věnoval jen své spisovatelské práci. V roce 1970 mu
bylo zakázáno publikovat. Adolf Branald, žijící v Praze na Spořilově, oslaví 4. října 97. narozeniny.
ROBERT BLANDA
Zažil jste mnoho různých období a režimů,
jak hodnotíte dnešní dobu?
Musel bych opakovat to, co říkají tisíce starých lidí, že dneska se cítí v jiném světě. A tak se
cítím každý den víc a víc, protože stárnu a tím
se vzdaluji současnému světu.
A kterou dobu pokládáte za tu „svou“?
Moje doba je samozřejmě první republika, protože jsem v ní strávil celé své mládí

a všechny sny, které jsme vysnívali. Začínali
jsme znova, začínali jsme s novými zákony.
Můj tatínek vzal do ruky prapor a z hlediště
divadla Varieté prohlásil toto divadlo za české. Když jsme pak přišli domů, já jsem skákal
po kanapi a zpíval: „Jen když máme svobodu,
svobodičku…“ Tím jsem se stal patriotem.
Svoboda pro mě tenkrát znamenala něco velkého, nepředstavitelného. Dneska proto už
žádný velký sen nemám, jenom aby to bylo
lepší a lepší. Ale to je všechno obvyklé, to říkají a chtějí všichni.

Ale přesto, co je dneska lepší, než bylo dřív?
To je vždycky něco lepšího a něco horšího. Zůstává ale například snaha člověka po tom, aby byl
lepší. A aby byl celý národ lepší. Já mám z každého úspěchu našeho občana takový dobrý, ale je to
i rodinný pocit. Já rozhodně neříkám, že dneska
je všechno špatné, ale je to prostě o něčem jiném.
Je to zdigitalizovaný svět, nebo svět, jak se dnes
říká, tak trochu virtuální. Jak si dnes lidé dali do
štítu, je to dnes všechno spíš virtuální a alternativní. Za první republiky jsme například měli jiné
zákony a jinou morálku. O dnešku mohu říci, že
ten hlavní pocit je, že ochabuje svědomí. Lidé
jednají rychle, je tu spousta vynálezů, jako třeba
internet. To všechno je krásné, ale současně to
přináší zamyšlení nad vlastním cítěním.
Sledujete současnou literaturu? Jak se změnila?
Dnes mají spisovatelé jiné starosti, než jsme měli
my, ale to hlavní je trh a nakladatel, čili literatura se
stala tržním zbožím. To se sice dělo i za totality, ale
tehdy se tomu oficiálně říkalo jinak. Ale i dnes se
stále čeká, jako jsme čekali i my, na „velký román“.
Je tím „velkým románem“ Hrabal, je jím něco
z Kundery? To nevíme. To posoudí až léta. Ale to
čekání na ten „velký román“, to tady je. Mně ale na
dnešní literaturu moc času nezbývá. Čtu spíš noviny, abych byl ve spojení se světem. To mi dává konkrétní informaci o tom, co se kolem mne děje. Takže dnes vidím svět spíš jen z úhlu toho, kam mohu
ještě dojít, doplněného televizí a četbou. Když jsme
ale u té četby, tak vidím, že mnoho lidí dnes dává
přednost dokumentu, a já je chápu. Jsou zvídavější.
A to je díky internetu a ostatním médiím. Lidé čtou
dokumenty, protože to považují v dnešním neurčitém kulturním světě za spolehlivou četbu. Já mám
také při svém psaní základnu v něčem, čemu říkám
dokument, čili to, co se doopravdy nebo přibližně
doopravdy stalo. Z toho pak každý spisovatel vychází jinak. Někdo se drží dokumentu a domýšlí,
jak to v tom ději vypadalo na základě onoho dokumentu. A někdo jiný si od tohoto dokumentu pustí
svou fantazii libovolně a bez hranic. Salvador Dalí
tomu říkal „lživé vzpomínky“ – vzpomínky byly
ten dokument a lživé je ta krásná fantazie nad tím.
Obdivuji dnes například reportéry, neboť vnášejí
pravdivost, čili ten dokument do své informace, ale
dávají tam i trochu té své fantazie, protože každý
report či každá zpráva se přijímají se zájmem, jen
když jsou čtivé.
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Své knihy
jsem nepsal,
spíš jsem je
režíroval

Jedním z hlavních zdrojů inspirace pro vás
bylo divadlo. Co pro vás divadelní prostředí
znamená?
Já jsem herecké dítě a prožíval jsem život
herců, který byl ještě za starodávna. Cestoval
jsem s rodiči, každých čtrnáct dní jsem byl
v jiné škole. Otec byl režisér a já ho často obdivoval, jak stojí na pódiu a tvoří ten svůj svět.
Ale i on ten svět tvořil na základě nějaké reality.
Nemohl si to všechno vymyslet, byl jenom režisér něčeho. Musel mít nějaký dramaturgický
podklad, čili knihu, a tohleto se odrazilo naprosto jasně i v mé práci. A byla tu i další věc,
něco jako výuka charakteru. V pěti šesti letech
jsem na vlastní oči viděl, jak se z mladíka stane stařec. Byl jsem u toho, jak se líčil. Tohle
všechno se nakonec ve mně usadilo jako lógr,
a když jsem začal psát první knížku, Stříbrnou
paruku, to jsem ani nemyslel, že bude vydaná,
tak jsem ji psal hlavně jako dík hercům. A když
pak sleduji své další knihy, tak zjišťuji, že jsem
své knížky nepsal, že jsem je spíš režíroval. Čili
www.praha4.cz

je to stejné, jako když tatínek dělal inscenaci.
Ta původní myšlenka tam musela vždy zůstat.
A proto mě i někteří kritici zařadili do schránky
literatury faktu.
Jaké to je, vracet se ke svým knihám? Napsal
byste je znovu stejně, nebo alespoň podobně?
Já jsem se vždycky snažil být k sobě kritický, a až dneska vidím, co jsem vlastně nadělal
chyb. Ale tenkrát mě na to nikdo neupozornil,
jo, upozorňovali mě pořád na ideové chyby.
A těch bylo asi dost, protože mi nakonec zakázali psát. Když dnes po sobě čtu nějakou knížku, tak nejsem spokojen, rád bych to napsal
znova. Rád bych to napsal lépe, ale bohužel už
to nejde, protože to hlavní, ta fantazie, ta volnost a svoboda psaní už je pryč. Musel bych se
do toho nutit. No a sem tam, když to čtu, tak
mě potěší, když najdu dobré místečko. Říkám
si: Hele, kdo to psal? To jsem psal já? A to je
přece nejlepší odměna za práci.
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My jsme ti Pražáci
ŠTĚPÁN DLOUHÝ

M

ěstská část Praha 4 pokračuje letos druhým ročníkem akce My jsme ti Pražáci
s podtitulem Praha 4 – dobrá adresa, která se
uskuteční 13. října v centrálním parku na Kavčích horách. Akce kombinuje otevřené diskuse
nad tématy blízkými občanům této městské
části za účasti známých osobností, bohatý
dětský program a skvělé koncerty nejpopulárnějších hudebních interpretů. Vystoupí kapely
Čechomor, Kamil Střihavka & Leaders!, Bůhví
a Walda Gang – skupiny, které to dokážou pořádně rozpumpovat.
Dopravně dobře dostupný park se na jeden
den promění v kulturní centrum metropole.
V příjemném prostředí vyroste velkokapacitní stan, v němž se bude od 13.00 hod. dis-

kutovat nad tématy, která pálí občany Prahy 4.
Stejně jako minulý rok přispějí se svým názorem i známé osobnosti, které v Praze 4 bydlí.
O to, aby diskuse byla nejen věcná a přínosná,
ale i atraktivní a zábavná, se postarají moderátoři rádia Frekvence 1 Tomáš Kraus a Diana
Kobzanová.
„Akce je příležitostí se sejít, promluvit si
a hlavně se společně pobavit,“ říká starosta
Ing. Pavel Horálek a doplňuje: „Rád bych pozval všechny Pražany i mimopražské, akce
na Kavčích horách je určena skutečně pro
všechny.“ Městská část Praha 4 nezapomíná
ani na děti, které se mohou těšit na skutečně pestré odpoledne plné zábavy. Ty úplně
nejmenší mohou rodiče bez obav svěřit do
rukou profesionálů v připraveném herním
stanu. Hladové a žíznivé jistě uspokojí roz-

Organizátorem akce My jsme ti Pražáci je městská část Praha 4. Ta se snaží
dlouhodobě obnovovat pozapomenuté
tradice a jejich prostřednictvím přispět
k příjemnému setkávání občanů nejen
z Prahy 4. V poslední době pro své občany již zorganizovala celou řadu akcí,
jakými byly například Podolská pouť,
Staročeské branické pivobraní či Svatováclavské velebení.
Akci My jsme ti Pražáci produkčně zajišťuje společnost Key production, specializovaná eventmarketingová agentura,
která má bohaté zkušenosti s pražskými
akcemi obdobného rozsahu. Pro městskou část Praha 4 již zajistila i další kulturní akce – Podolskou pouť a Svatováclavské velebení.
Snímky z loňského ročníku akce
manitá nabídka kvalitního občerstvení, na
své si tak přijdou nejen milovníci tradičních
klobás a piva, ale i ti, kteří upřednostňují třeba koktejly.
Hlavním lákadlem akce bude špičkově ozvučené koncertní pódium pod širým nebem,
jemuž bude dominovat velkoplošná LED obrazovka. Na ní se kromě záběrů z několika
kamer, umocňujících zážitek z koncertů, budou ve volných chvílích objevovat i přenosy
z diskusí ve stanu. Od 14.00 hod. rozehřeje
návštěvníky stále populárnější skupina Bůhví
se skladatelem a zpěvákem Ondřejem Brzobohatým. V 16.00 na vás vypálí opravdovou spršku razantně vystřižených klasik Waldemara
Matušky Walda Gang. Následovat bude Kamil
Střihavka s novou kapelou Leaders! a od 20.00
vyvrcholí akce koncertem kapely Čechomor,
jejíž lidové písně v moderním aranžmá opět
lidovějí.
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Knihovna 5. května
je automatizovaná!

Po více než dvou měsících přivítá 23. října 2007 své čtenáře pobočka Městské knihovny v Praze v ulici 5. května
32, a stane se tak třicátou šestou automatizovanou knihovnou této sítě. Výběr knih ocení hlavně dospělí čtenáři.
Děti a mládež najdou své čtení v pár kroků vzdálené pobočce v ulici Na Veselí 5.

P

ředchůdkyně dnešní pobočky 5. května
vznikla v Nuslích-Údolí roku 1925. Na začátku 40. let se knihovna přestěhovala na Pankrác,
kde působila bez přerušení dvacet let. Na začátku
60. let bylo rozhodnuto o stavebních úpravách
a také o rozdělení na dvě samostatné půjčovny.
Ta pro dospělé zůstala na 5. května, půjčovna pro
děti a mládež se přestěhovala do ulice Na Veselí.
Nové úpravy se interiér půjčovny pro dospělé dočkal až po třiceti letech dalšího provozu,
v roce 1996. Adaptace zahrnovala mimo jiné
výměnu podlahové krytiny, výrobu knižních
regálů na míru a připojení topení na ústřední
řad; do té doby se v knihovně topilo v kamnech
na uhlí umístěných přímo v půjčovně.

Upozornění pro čtenáře:
Od 23. 10. 2007 má knihovna
upravenou půjčovní dobu:
PO zavřeno, ÚT 9:00–19:00, ST 12:00–19:00,
ČT 12:00–19:00, PÁ 9:00–15:00
V pobočce platí plastový čtenářský průkaz
Městské knihovny v Praze.
K přihlášení potřebujete
občanský průkaz a 80,- Kč.

Přes veškeré problémy, se kterými se knihovna
musí potýkat – nedostatečný prostor, nevhodné
zázemí personálu, ne úplně ideální umístění u dálnice, má uživatelům co nabídnout. Knižní fond čítá

asi 20 tisíc svazků a jistě si z něj vyberou čtenáři hledající zábavu i poučení, dále je zde okolo 30 titulů
časopisů (např. Reflex, Naše krásná zahrada, National Geographic, Generace, Žena a život), dva celostátní deníky a samozřejmě přístup na internet.
Pobočka číslo 43 Městské knihovny v Praze
slouží obyvatelům Pankráce již šedesát let a po
celou tu dobu se mohou lidé spolehnout, že ji v ulici 5. května najdou. Ale vedení se již třicet let snaží, aby knihovna dostala nové prostory, které si
zaslouží. Otevřela by se tak možnost spojit výběr
dospělých a dětských knih, zpříjemnit prostředí
návštěvníkům a upravit ho tak, aby odpovídalo
nárokům na informační a knihovnické služby
v 21. století. Přejeme si, aby to bylo co nejdříve.

Seznamte se: Úžasně Úžasná Zeměplocha
Knihovna Novodvorská (Novodvorská 151), středa 3. října 2007 od 14:00 do 17:00 hodin

K

rátká charakteristika: Beseda o fenoménu zvaném Zeměplocha. Ti, kdo vědí, znají a čtou, se budou moci dozvědět mnoho nového o připravovaných knihách, filmech či divadle. A kdo (zatím) ani netuší, co to TA Zeměplocha vlastně je, se bude moci blíže seznámit s tímto úžasně
placatým světem. Na závěr našeho posezení si budete moci poslechnout ukázky z několika knih ze série Úžasná Zeměplocha.

Svatováclavské velebení
V

pátek 28. září od 10 hodin se v parku
Na Jezerce konaly oslavy sv. Václava
pořádané městskou částí Praha 4. Již o den
dříve, ve čtvrtek 27. září v 17 hodin zahájil
oslavy svatováclavský průvod, který se vydal od budovy České televize na Kavčích horách přes náměstí Generála Kutlvašra až do
parku Na Jezerce.
Hlavním tématem Svatováclavského velebení byly letos staré české báje a pověsti.
Proto nechyběli ani šermíři, doboví muzikanti či rytířské kolbiště. Velebení bylo ale
i svátkem dobré hudby.
Letos vystoupily ikony české folk&country scény Jaroslav Samson Lenk, Pavlína
Jíšová, Poutníci či Pavel Žalman Lohonka.
„Dlouhodobě se snažíme obnovovat pozapomenuté tradice a přispět tak k příjemnému setkávání občanů nejen z Prahy 4.
Kromě připomenutí sv. Václava šlo zejména o příležitost pohodově a zábavně strávit
sváteční den,“ říká starosta městské části
Praha 4 Pavel Horálek.
Návštěvníci si mohli prohlédnout pravé
www.praha4.cz

středověké kolbiště, v němž se v dramatických soubojích utkala řada udatných rytířů. V sousedství zase stálo dobové tržiště s
ukázkami historických řemesel. Děti se věnovaly stánkům plným sladkostí, jejich rodiče zase těm s keramikou nebo medovinou.
Občerstvení bylo připraveno ve středověké
krčmě v dobovém stylu.
Hlavní část odpoledního historického
programu patřila dětem. Park ožil soutěžemi, hrami a bájnými postavami, jako je
praotec Čech, kněžna Libuše, Přemysl Oráč
či Horymír. Jak poznamenala Věra Kmochová, ředitelka VOŠ herecké: „Letošní
Svatováclavské velebení bylo pro nás velkou hereckou výzvou a závazkem současně. Snažili jsme se, aby se naše vystoupení
všem líbila.“
Nedílnou součástí Svatováclavského velebení jsou kvalitní hudební koncerty. Letos
zahrála špička českého folku a bluegrassu.
Patronem letošního Svatováclavského velebení se stal populární herec a ředitel Divadla Na Jezerce, Jan Hrušínský.

Šimon – příběh
věčného optimisty

J

edinečnou hereckou příležitostí pro Rudolfa Pellara je inscenace divadelní hry
izraelského dramatika Yitzhaka Bar-Yosefa
Šimon. Je to příběh s osobitou životní filozofií a laskavým humorem o věčném optimistovi Šimonovi, který se rozhodne zachránit
nemocného vnoučka Ofira. Představení se
uskuteční v úterý 31. října 2007 od 19.00 hodin v divadelním sále Domova Sue Ryder.
Překlad doc. Jiřina Šedinová. Hudba Jaromír Vogel. Výtvarná a kostýmní spolupráce Lenka Císařová a Květa Šindelářová.
Úprava textu a režie Olga Strusková.
Vstupné: 100,-Kč, senioři a studenti 50,-Kč.
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Skauti staví školy v Africe!
VOJTĚCH ZELENKA

S

tejně jako v minulých letech i letos budou
skauti po celé ČR vybírat peníze na stavbu
nových škol v Etiopii. Veřejnou sbírku Postavme
školu v Africe organizují již počtvrté čeští skauti
ve spolupráci s organizací Člověk v tísni. Letos
se tato sbírka uskuteční od 9. do 11. října 2007
na Budějovickém náměstí, kde budou mít svůj
informační stan skauti ze střediska Platan, které
působí v Praze 4. Cílem celého projektu je každoročně získat finanční prostředky na stavbu
základních škol v Etiopii. Na rozdíl od ostatních
sbírek je tato akce zaměřena na tzv. rozvojovou
pomoc v zemích třetího světa. Pouze vzdělanost
a gramotnost může být východiskem ze začarovaného kruhu chudoby, ve kterém se země třetího světa nacházejí.
Během již zmíněných tří dnů budete mít možnost se detailně se sbírkou seznámit, přispět do
kasiček, které budou umístěny v informačním
stanu, nebo si zakoupit tričko se symbolem letošní sbírky. Skauti z Prahy 4 budou každý den
na Budějovickém náměstí od 11 do 19 hodin
a kromě tematicky laděných aktivit zde najdete
i dva podsadové stany, kde si budete moci prohlédnout fotky z činnosti střediska Platan.
V minulém roce se vybralo v celé ČR
1 061 518 korun. Z těchto peněz se v současné
době staví dvě školy ve vesnicích Teffo Cheffo
a Boricha, které byly vybrány ve výběrovém

Etiopie je podle statistik OSN třetí nejchudší zemí světa a zároveň zemí s obrovskou mírou negramotnosti. Ta v Etiopii dosahuje 60 % především vinou nízkých ﬁnančních prostředků, které má vláda
Etiopské federativní demokratické republiky k dispozici. Do školy může v Etiopii chodit pouze necelá
polovina dětí. Ve třídách se během jednoho školního dne vystřídají dvě i tři směny žáků. Těch bývá
v jedné třídě až 100. Ve školách, které mají kapacitu 500 dětí, se tak za den vystřídá i 1500 žáků.

řízení vypsaném v Etiopii společností Člověk
v tísni. Za tři roky existence sbírky se českým
skautům podařilo na účet sbírky shromáždit
neuvěřitelných 6 564 489 Kč, ze kterých se postavilo již pět základních škol.
Z výtěžku letošní sbírky se postaví nová škola
nebo budou dostavěny nové třídy k některé z již
existujících škol v jižní Etiopii. Velikost školy

samozřejmě ovlivní celková částka, kterou se
skautům podaří shromáždit. Po dokončení
projektu bude škola předána oblastní školské
správě, s níž již dnes Člověk v tísni spolupracuje, a ta poté zajistí chod školy, nové vyučující
a v budoucnu i opravy budovy.
AUTOR JE KOORDINÁTOR SBÍRKY
ZA STŘEDISKO PLATAN

Skauti z Platanu

Během skautského roku žije středisko, stejně jako jednotlivé oddíly,
velice zajímavým programem. Každý rok pořádá středisko o jarních
prázdninách zimní tábor s lyžařským výcvikem, na Velikonoce vyráží
do evropských metropolí. Jaro vrcholí velkým střediskovým srazem,
kam se sjíždějí všichni členové střediska společně s rodiči našich dětí.
Léto patří táborům jednotlivých oddílů, kde děti zúročí zkušenosti získané během roku. Na nich se především učí být platným členem týmu,
osvojují si pravidla spravedlivého soupeření, plní zkoušky z praktických dovedností i teoretických vědomostí. Zde se také naučí vařit,
pracovat se sekyrou a pilou, stavět stany a různé táborové stavby. Na
podzim pořádá naše středisko zážitkový kurz pro světlušky a vlčata
nebo vzdělávací kurz pro skautky a skauty. Každý rok v říjnu pomáhá
středisko Platan vybírat peníze na školu v Africe na Budějovickém náměstí. Celková vybraná částka v minulém roce byla 69 179 Kč. Skauti
pevně doufají, že letošní částka bude ještě o něco vyšší.
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Středisko Platan působí v Praze 4, kde nabízejí tři oddíly smysluplnou
náplň pro děti každého věku. Hlavní výchovná činnost se děje v oddílech.
Oddíl se dělí do několika družin, které se od sebe liší věkem svých členů. Během roku se celý oddíl i družiny scházejí na pravidelných schůzkách, konaných jednou týdně. Ty jsou nejen plné her, ale děti si také zábavnou formou
procvičují řadu dovedností a vědomostí, které uplatní nejen při skautských
akcích, ale především v praktickém životě.
Pokud máte zájem o bližší informace, kontaktujte Vojtěcha Zelenku
na telefonním čísle 777 933 396 nebo na emailu info@cxl.cz.
www.praha4.cz

ŠKOLST VÍ A ML ÁDEŽ

MŠ Bezová

je jako nová
Ú

řad městské části Praha 4 se rozhodl
zmodernizovat stravovací zařízení školky
v Bezové ulici, které již nevyhovovalo současným hygienickým předpisům, a současně při
tom provést výměnu oken a zdravotně technických instalací. Mělo se jednat o vcelku jednoduchou a standardní rekonstrukci, jakých obce
provádějí o prázdninách desítky.
Jenže stavební průzkum odhalil na konstrukci
školky řadu nedostatků a vad, takže z finančně a
časově nenáročné akce se rázem stala prakticky
stavba nové školky.

Počátek náročné rekonstrukce
Stavební povolení bylo vydáno v říjnu 2005.
Na realizaci stavby bylo vypsáno otevřené výběrové řízení, do něhož se přihlásilo šest stavebních společností. Výběrová komise vyhod-

notila jako nejvýhodnější nabídku firmy BAU
U
plus. Ta nabídla cenu 50 270 350,- Kč a půlroč-ní dobu provedení všech prací. Celková rekonstrukce školky zahrnovala vybourání a nové
vyzdění veškerých interiérových příček, podhledů, části obvodového pláště, výměnu všech
oken a dveří, zřízení bezbariérového přístupu,
částečnou změnu vnitřní dispozice, výměnu
veškerých zdravotně-technických instalací, rekonstrukce a zasklení teras, rekonstrukce stravovacího provozu včetně výměny technologie,
vzduchotechniky a chlazení. Současně byla
provedena oprava střešního pláště a zateplení
fasády.
Na jaře 2007 uvolnila městská část další čtyři miliony korun na rekonstrukci školní zahrady. Ta předpokládala rekultivaci zeleně, opravu
venkovních altánů, výměnu starého rozpadlého zadláždění za novou zámkovou dlažbu,

opravu oplocení a výměnu hracích prvků čili
houpaček a prolézaček.
prolézaček
Přestože byl smluvní termín dokončení celého
díla včetně úprav zahrady stanoven na 30. září
2007, zavázal se zhotovitel provést většinu stavebních prací do 31. srpna, aby od 1. září 2007
mohl být znovu zahájen provoz školky.
(ROB)

MŠ Bezová září novotou

VÍTÁNÍ OBČ ÁNKŮ

D

alší Vítání občánků se konalo v úterý 11. září 2007. Vítala členka
zastupitelstva MČ Praha 4 paní Věra Příhodová. Přivítáni byli tito
občánkové MČ Praha 4:

Ondřej Čech, Veronika Řezníčková, Amélie Abdulnour,
Sofía Barra, Ondřej Bartošek, Adéla Bednářová, Matyáš a Vojtěch Bláhovi, Jakub Blín, Vojtěch Nezdařil, Hana
Štáchová, Johana Vondráčková, Matěj Žalud, Filip Bruckner, Jan Cvětkov, Adam Darázs, Maxmilián Dlouhý, Amelia Dos Santos, Anna Dočkalová, František Barták, Elen
Stieberová, Adéla Dřízhalová, Martin Filáček, Magdaléna
Fischerová,Matěj Grunt, Emma Hanzlová, Nikola Hendrychová, Ema Hofmeisterová, Nela Hofmeisterová, Kateřina Holovková, Filip Holík, Lukáš Hovorka, Alexandra
Hozmanová, Klára Čadilová a Nikola Moroz.
LUCIE ŘEŘÁBKOVÁ,
ODDĚLENÍ PR A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

www.praha4.cz
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Jesle
v Praze 4
Zdravotnické zařízení Podolí vzniklo
v roce 1992 a současnou podobu získalo v roce 2001 sloučením Jeselských
zařízení Praha 4 a Šrámkovy polikliniky. Organizace Jeselská zařízení
Praha 4 vznikla v roce 1992 a původně
provozovala dvanáctery jesle na území Prahy 4. V současné době provozuje Zdravotnické zařízení Podolí tři
jeselská zařízení a Centrum pomoci
závislým. Jeselská zařízení jsou umístěna v Kotorské 1590/40, Rabasově
1068/12 a Kukučínově 1150/3.
ROBERT BLANDA

O

bjekt jeslí Kotorská je v současnosti majetkem státu, ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. MČ Praha
4 už v roce 2003 zažádala o jeho převod do svého majetku, nicméně i přes schválení smlouvy
o bezúplatném převodu není celý proces dodnes dokončen a jeho konec se zdá být přes velkou snahu MČ v nedohlednu.
Na objektu nebyla od vybudování provedena
celková rekonstrukce, pouze několik nutných
oprav. V současné době je nejpalčivějším problémem zahrada, ze které kvůli bezpečnostním předpisům musela být odstraněna většina
prvků, a která tudíž dětem nenabízí dostatečné
vyžití. Dále se zde vyskytují některá vyloženě
nebezpečná místa, jako jsou zející kanály nebo
ostré trubky či rohy, které by bylo potřeba odstranit nebo upravit. V současné době se zahrada rekonstruuje, a to ze sponzorského daru
společností ECE a Rodamco.
V objektu fungují tři jeslová oddělení s kapacitami 20, 15 a 10 dětí. Nízká kapacita u třetího
oddělení je doplněna deseti místy vyčleněnými
pro krátkodobé hlídání. Celková kapacita objektu je tedy 55 dětí. V objektu je kuchyně, ve
které se připravuje jídlo pro děti i zaměstnance. Je zde i prádelna. Jedno z oddělení funguje
v prodlouženém provozu, do 19 hodin.
V Jeslích Kotorská pracuje v současné době
18 zaměstnanců. Z tohoto počtu je jedna vedoucí sestra, 11 sester na odděleních, 3 dělnice
na odděleních, 2 kuchařky a jedna pradlena.
V průběhu roku 2007 odejdou do důchodu 2
ze sester. Díky předběžným opatřením bude
při zachování současného stavu potřeba hledat
náhradu jen za jednu z nich.
U objektu Rabasova jsou majetkové dispozice totožné s objektem Kotorská, bylo zažádáno
o bezúplatný převod též v roce 2003, přesto
k bezúplatnému převodu dodnes nedošlo. Ani
zde neproběhla zásadní rekonstrukce a stav
objektu je podobně zanedbaný jako v případě
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Provozní doba jeslí je 6.30–17.00, kromě již výše zmíněného oddělení v Jeslích Kotorská,
které v případě zájmu funguje až do 19.00.
V současné době činí poplatky pro rodiče bydlící či pracující v Praze 4 (včetně Kunratic) 1200
Kč/měsíc a ostatní 1800 Kč/měsíc, a to i v případě, že využívají služeb jeslí jen pětkrát měsíčně
(aby nepřišli o rodičovský příspěvek). Navíc se platí stravné, které na den činí 30 Kč (na oddělení s prodlouženým provozem 37 Kč). Za krátkodobé hlídání se platí 50 Kč za hodinu, ke kterému
se připočítává poměrná částka ze stravného. Z poplatků za jesle se slevuje v případě, že se
jedná o sociálně slabou rodinu, nebo v případě, že rodiče umísťují do jeslí více než jedno dítě.

Kotorské, to samé platí i pro zahradu a nebezpečná místa. V objektu je kromě jeslí umístěna
laboratoř HEBILAB, kde probíhají krevní odběry. Přes schválení Hygienickou stanicí hl. m.
Prahy je otázkou, zda je tato kombinace opravdu vhodná, neboť z ní plynou časté problémy.
V objektu fungují dvě jeslová oddělení s kapacitami 20 a 15 dětí. Celková kapacita jeslí je
tedy 35 dětí. Navýšení kapacity by bylo možno
docílit vybudováním dalšího oddělení místo
výše zmíněné laboratoře HEBILAB. I v tomto
objektu se nachází kuchyně a prádelna.
V Jeslích Rabasova pracuje 11 zaměstanců, z toho
jedna vedoucí sestra, 5 sester na odděleních, 2 dělnice na odděleních, 2 kuchařky a jedna pradlena.
Jesle Kukučínova jsou ve skutečnosti jedním
oddělením jeslí v objektu mateřské školy Kukučínova, která je v majetku MČ Praha 4. Toto
oddělení prošlo v roce 2001 kompletní rekonstrukcí, a nevyžaduje proto zásadní investice
kromě zahrady, kde existuje totožný problém

jako v ostatních jeslích. Jesle fungují v objektu
za symbolický nájem. Od mateřské školy odebírají služby kuchyně a prádelny, za které platí.
Oddělení má kapacitu 20 dětí. Rozšíření zde
bez záboru dalších oddělení MŠ není možné.
V Jeslích Kukučínova pracuje 6 zaměstnanců,
z toho jedna vedoucí sestra, 3 sestry na oddělení, jedna dělnice a jedna kuchařka.
Prostým součtem kapacit dostaneme, že celkově nabízí Zdravotnické zařízení Podolí 100
jeslových a 10 hlídacích míst. Vzhledem k tomu,
že docházka dětí do jeslí není stoprocentní, je
však možné mít v jeslích zapsaných více dětí,
než kolik činí celková kapacita. Navíc hlídání je
v případě, že to kapacita umožňuje, poskytováno
i v obou ostatních jeslích. V současné době je tak
zapsáno do jeslí celkem 127 dětí, a co se týče hlídací služby, v měsíci květnu byla využita celkem
stotřicetkrát, dohromady na více než 470 hodin,
a zájem o ni trvale roste (pro srovnání v květnu
roku 2006 se jednalo jen o cca 250 hodin).

Na rozdíl od mateřských a základních škol nejsou obce ze zákona povinny zřizovat jesle. To jde
pochopitelně ruku v ruce s tím, že na jejich provoz nedostávají od státu žádný příspěvek. Samo
ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí, že „zřizovateli jeslí jsou dnes nejčastěji obce, které je
zřizují zcela podle svého uvážení a potřeb území“. To je jedním z důvodů, proč je nabídka jeslí
v České republice hluboko pod evropským průměrem.
Není to však jediný důvod. Snad ještě více likvidační vůči jeslím a podobným zařízením, zajišťujícím péči o děti do tří let věku, je současné nastavení systému rodičovského příspěvku. Nárok na
rodičovský příspěvek rodiči zaniká, pokud umístí dítě do jeslí více než pětkrát v průběhu jednoho
kalendářního měsíce. Vzhledem k tomu, že rodičovský příspěvek v dnešní době činí více než sedm
a půl tisíce korun, je běžné, že si rodiče jednoduše sečtou poplatek za jesle, který by museli platit
a rodičovský příspěvek, o který přijdou, a zjistí, že se jim do práce chodit nevyplatí. To vysvětluje
větší zájem o jesle ve větších městech a, pochopitelně, především v Praze.
www.praha4.cz
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ZŠ Filosofská má opět první třídu
DANA K AŠŠAIOVÁ

Z

ákladní škola s rozšířenou výukou jazyků Filosofská po mnoha letech přivítala
na své půdě prvňáčky. Nastrojení novopečení
žáčci s kytičkami v ruce se shromáždili v 8.15
hod před budovou školy, kde jim popřála hodně štěstí paní ředitelka. Paní učitelky si pak odvedly žáky do vyzdobených nových tříd a tam
slavnostně zahájily školní rok 2007/2008. Do
dvou tříd zasedlo celkem 51 natěšených žáčků.
Naši prvňáčci se začínají učit podle nového
vzdělávacího programu Jazyky sbližují, na
kterém v uplynulých letech pracoval celý pedagogický sbor školy a snažil se ho co nejvíce
přiblížit potřebám žáků. Na ty čekají hodiny
anglického jazyka s rodilým mluvčím, mnoho
her, soutěží a zajímavých projektů.

Spolu s prvňáčky se před školou sešli i noví
třeťáci, kteří byli přijati do naší školy. První
školní den se vydařil, a nezbývá než doufat,
že stejné nadšení se bude zračit v očích žáčků
nejen po celý školní rok, ale i po celou školní
docházku!

Prvňáčci se svého prvního školního dne nemohli dočkat.

První obnovené reálné gymnázium
P

raha 4 schválila dalšího nájemce školní
budovy, pro kterou v rámci optimalizace
hledá nové využití. V základní škole Jánošíkova 1300 by tak mělo od příštího školního
roku sídlit První obnovené reálné gymnázium
(PORG). Jeho součástí bude také základní
škola s výrazně rozšířenou výukou angličtiny
a navazující dvojjazyčné česko-anglické gymnázium zakončené mezinárodně uznávanou

zkouškou International Baccalaureate. Čtvrtý
pražský obvod tak postupuje podle podmínek
daných optimalizací školských zařízení, kterou schválilo zastupitelstvo MČ Praha 4, kdy
uvolněné prostory musí být opět využity pro
potřeby dětí a mládeže. Stejně tak byly již např.
pronajaty prostory ZŠ Školní Konzervatoři
Duncan centre.
Nájemné pro technické prostory schválila

rada MČ na 100,- Kč/m2 a pro učební prostory
na 700,- Kč/m2.
Nový nájemce bude také investovat do rekonstrukce a vybavení pronajatých prostor.
První obnovené reálné gymnázium má vysokou prestiž a významně tak rozšíří nabídku
vzdělání v Praze 4. Žákům gymnázia budou
navíc poskytována stipendia pro nadané stu(RB)
denty z rodin s průměrnými příjmy.

Ředitel Obvodního ředitelství Městské policie pro Prahu 4 Bc. René Štýbr říká:

Pravidelně dohlížíme na bezpečnost dětí na přechodech pro chodce
Jaké jsou v současné době hlavní úkoly městské policie?
Od začátku školního roku, tedy od 3. září jsme opět najeli na pravidelný režim zajišťování bezpečnosti dětí na přechodech. Jinak je naše
služba standardní a zahrnuje například odhalování přestupků a jiných
správních deliktů na území MČ Praha 4 zejména ve veřejném pořádku,
odhalování dopravních přestupků např. za pomoci služebního vozidla s
radarem, vyhledávání odcizených vozidel a podobně. Také se zabýváme
lidmi bez domova, objíždíme vytipované lokality a ve spolupráci s Policií
ČR zjišťujeme, zda se nejedná o osoby hledané Policií ČR, případně dohlížíme, aby tyto osoby neporušovaly veřejný pořádek.
Na jakých přechodech hlídáte přecházení dětí?
Na základě bezpečnostních rizik jsme spolu s odborem školství Praha 4 vytipovali jedenáct přechodů, kde při dostatečném počtu strážníků pravidelně, každý den zajišťujeme od 7:20 do 8:05 bezpečnost
přecházejících školáků. Tyto přechody jsou dále rozděleny na prioritní, které musejí být zajištěny vždy, dále neprioritní, zajišťované dle
www.praha4.cz

aktuálního počtu strážníků ve službě a ostatní přechody, které se zajišťují při dostatečném počtu strážníků po obsazení výše uvedených. Přechody pro chodce, kde
to dopravní situace a
zajištění bezpečnosti chodců i strážníků
vyžaduje, zajišťují dva
strážníci.
Změnila se teď přes
léto nějak situace bezdomovců na Praze 4?
Ani ne, přes léto se jejich počet trochu snížil,
ale to je tím, že se vydávají do centra, kde je více
příležitostí k obživě.

Bc. René Štýbr
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BMX Contest na Spořilově
BMX a skate
areál na Chodovci
V roce 2004 byl vybudován skate a freestyle areál, který od té doby slouží volně
k dispozici mládeži a příznivcům freestyle
sportů. Na podzim roku 2005 byla započata výstavba areálu pro vyznavače BMX.
Vyrostl zde BMX dirtový areál, který se
vyznačuje hliněnými skoky různé obtížnosti. Investice ze strany městské části
Praha 4 byla na stavbu BMX parku ve výši
600 000 Kč. Areál je otevřen veřejnosti.

Vítězové BMX contestu:
1. místo Dušan Antalík, Zvolen SK
2. místo Pavel Caha, Zlín
3. místo Štěpán Herink, Milevsko

M

ěstská část Praha 4 uspořádala v sobotu
8. září ve sportovním BMX areálu Chodovec v Praze na Spořilově den plný sportu
a zábavy pod názvem BMX Contest. Hlavním bodem programu byl závod ve freestyle
BMX na hliněných skocích, tzv. „dirtech“.
Ten se díky absenci dirtového závodu v rámci českého poháru stal velkým lákadlem pro
celou českou špičku, z které nechyběl žádný
zástupce. I přes proměnlivé počasí se na Spořilově podařilo uspořádat akci, která v areálu
Chodovec neměla obdoby. Vedle účastníků
závodu v dirt jumpu se představilo také velké
množství dalších sportovců z oblasti freestyle BMX na speciálně připraveném funboxu
a flatlandu. Následně tyto jezdce doplnila
skupina úřadujících mistrů světa ve footbagu.
Celý den provázela reprodukovaná hudba,
odborný komentář a fantastické občerstvení,
např. v podobě čerstvého sushi. Akci navštívilo více než pět set diváků a ti závodníkům
přichystali vynikající atmosféru.
Starosta městské části Prahy 4 pan Ing. Pavel Horálek, který předával ceny vítězům, říká:
„Myslím, že navzdory počasí se na Spořilově
v BMX areálu na Chodovci podařilo uspořádat opravdu velmi zajímavé odpoledne. Na-
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k žádnému zranění a celá akce se tak povedla
opravdu nad očekávání. Jezdci si její úroveň
velmi pochvalovali, a je tedy pravděpodobné,
že se do spořilovského areálu budou rádi vracet. Již teď je tedy na místě otázka, jak vylepšit další ročník.
(ROB)

svědčuje tomu i divácká návštěva a musím říct,
že mě výkony mladých sportovců opravdu mile
překvapily. Jsem rád, že BMX park má své příznivce, a věřím, že i nadále bude hojně navštěvován sportovci z širokého okolí.“

Závody v dirtu
Závod byl rozdělen na kvalifikaci a finále,
do kterého postupovalo devět jezdců. K vidění byly triky jako tailwhip, salto vzad neboli
backflip anebo otočka okolo své osy – třistašedesátka v kombinaci s nejrůznějšími variacemi. Porota to měla tentokrát opravdu složité,
výkony evropské úrovně bylo možno rozsoudit
jen velmi těžko. Nakonec se z vítězství radoval slovenský host Dušan Antalík ze Zvolena
před Pavlem Cahou a mistrem ČR Štěpánem
Herinkem. Během celého odpoledne nedošlo
www.praha4.cz

SPORT A VOLNÝ Č AS
Velkých úspěchů dosáhlo v sezoně
2006–2007 taneční studio ATS Domino Praha. Po medailových žních
na mistrovství Prahy a středočeského regionu, šampionátu Čech
i České republiky se klub prosadil
i na mezinárodním poli. Na mistrovství světa, které se konalo začátkem
června v Prostějově, získala formace
děvčat do 11 let se svojí street dance
show Volejte Marley zlatou medaili
a vybojovala první titul mistrů světa
v historii tohoto tanečního klubu.

Tanečníci z Domina

jsou mistry světa
Pokud máte zájem rozšířit řady tanečníků AT Studia Domino, můžete začít například na Základní škole Křesomyslova v Nuslích, kde probíhá kurz street dance pro
začátečníky. Každé pondělí v podvečerních hodinách odděleně pro menší děti a pro
mládež. Bližší informace na www.atsdomino.cz nebo na telefonu 602 647 884.

Street dance show Když se řekne sekretářky

K

lub existuje už sedm let, přičemž 150 tanečníků takzvaného výběrového režimu
trénuje především v prostorách základní školy
Campanus na Chodově.
„Jsem moc ráda, že když už přípravě dávají holky tolik času a úsilí, tak se mohou radovat z medailí,“ komentuje nejen tento obrovský úspěch,
ale i celou sezonu hlavní trenérka Iva Bičišťová.
Kvalita zlaté formace Volejte Marley se přitom projevila třeba už na přeboru Čech v Jab-

Street dance show „Volejte Marley“
lonci. Všech pět porotců ocenilo tuto sestavu ve
finále jednoznačně body, které ji bezproblémově poslaly na první místo. Druhou nejúspěšnější formací ATS Domino Praha se staly juniorky

tancující street dance show s názvem Když se
řekne sekretářky, které po prvním místě na
přeboru České republiky vybojovaly posléze na
světovém šampionátu stříbrnou medaili.

Zdravotně rehabilitační tělesná výchova

OAZA slaví 20 let
Cvičení s míči v ZRTV Oaza

V

letošním roce oslavuje 20. výročí svého založení oddíl ZRTV při SK OAZA Praha. Za
dobu svého trvání, kdy se skupinka nadšených
cvičenek pod vedením dvou cvičitelek scházela
v herně stolního tenisu, se změnila v dobře fungující oddíl, který má své výrazné místo v SK
OAZA Praha. Zásadní podíl na vzniku našeho
oddílu měla JUDr. Libuška Dudková, jí vlastně

www.praha4.cz

patří dík za to, že můžeme slavit tak významné
výročí.
Značnou zásluhu na tom, že se neustále rozrůstá naše členská základna, mají naše cvičitelky Jarmila Frančeová, Hana Žaloudková a především Mgr. Jana Kropáčová.
U příležitosti oslav našeho výročí proběhne dne 13. 10. 2007 v areálu SK OAZA Praha

na Jeremenkově ul. 108 v Praze 4 sportovní
den. Během celého dne si můžete zasportovat
na všech našich sportovištích a večer v 17.00
zhlédnout pestrý program sportovních a tanečních skupin v naší sportovní hale.
Všechny vás srdečně zve výbor SK.
JIŘÍ KROPÁČ, PŘEDSEDA VÝBORU SK OAZA

TUČŇÁK
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ÚZEMNÍ ROZVOJ

Kontaktní centrum pro Pankrác
Z

výšená stavební činnost na Pankrácké
pláni trápí mnoho místních občanů.
Stěžují si zejména na zvýšený hluk a prašnost v okolí stavenišť. Se svými připomínkami, podněty nebo stížnostmi na znečišťování životního prostředí v souvislosti
s probíhající výstavbou na Pankrácké pláni
se proto mohou obyvatelé této lokality od
30. srpna obracet na pracovníka kontaktního centra zřízeného v ulici Pujmanové.
Občané se mohou obracet i na pracovníky
úřadu městské části, a to každý všední den
od 11 do 14 hodin. Zároveň je k dispozici
e-mailová adresa sledovane.stavby@praha4.cz, kam mohou být stížnosti také zasílány. Občané mohou také volat na bezplatnou telefonní linku 800 131 290.
Odbor životního prostředí a dopravy
v současné době monitoruje a kontroluje
deset vybraných staveb zejména v lokalitě
Pankrácké pláně (viz seznam). Cílem monitoringu je sledování čistoty v okolí staveb,
dále jejich vlivu na životní prostředí, konkrétně hlučnosti a prašnosti, a dodržování
(ROB)
podmínek stavebního povolení.

Sledované stavby
na Pankrácké pláni
• CITY TOWER
• OFFICE PARK Kavčí hory
• Administrativní centrum
GEMINI
• Obchodně administrativní areál
Na Pankráci
• Rezidence Rozhledna
• OFFICE PARK Budějovická
Hochtief
• Administrativní budova Na Strži
• ECE obchodní a společenské
centrum Praha 4, budova „D“
• Bytový dům pod Vyšehradem
• Dopravní řešení Pankrácké pláně

Oprava Budějovické začne brzy
R

ozsáhlá obnova jedné z hlavních tepen naší městské části, ulice
Budějovické, začne v nejbližší době. V době uzávěrky tohoto listu byla podána ohláška na stavební úřad kvůli plánované rekonstrukci
úseku od ulice Zelená liška do ulice Vyskočilova. Začátek opravy proto nastane v nejbližších dnech. Městská část požadovala, aby po dobu
prací byla zachována obousměrná průjezdnost a maximální možný počet parkovacích míst pro rezidenty. V obojím vyšla Technická správa
komunikací, která bude opravu provádět i financovat, vstříc. „Děkujeme všem občanům, kteří svými podněty a návrhy pomohli s přípravou
projektu. Formou veřejných projednání tak budeme postupovat v pří-
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padě všech dalších větších rekonstrukcí komunikací na území Prahy 4.
Zároveň chci předem poděkovat obyvatelům v okolí zmíněné části Budějovické ulice za pochopení a toleranci k probíhajícím pracím,“ uvedl
zástupce starosty Prahy 4 Oldřich Pražák.
Obnova Budějovické ulice vychází z trojice veřejných prezentací,
které v minulosti poukazovaly na perspektivu opravy této důležité
dopravní tepny a stanovily její priority. Ulice Budějovická je totiž pro
město velmi důležitá. V případě nehody nebo jiného omezení městské
výpadovky ulice 5. května bude totiž provoz přesměrován právě na Bu(RED)
dějovickou.
www.praha4.cz

NÁ ZORY

Dostavba Pankráce vyvolává polemiky
Pro

Občané za lepší Pankrác
T

éma dostavby Pankrácké pláně skloňují
média a občanské iniciativy v posledních
týdnech doslova ve všech pádech. Ne všem,
kteří také mají co k dostavbě říct, se ale naslouchá. Za obyvatele Pankráce se snaží mluvit
sdružení, která prezentují kritický názor. Jejich
hlasy ale zdaleka nereprezentují všechny. Existuje zde totiž i početná skupina obyvatel, kteří
dostavbu pláně chtějí a není jim jedno, že se
projekt tak neadekvátně zdržuje.
Nedostavěná Pankrácká pláň je již léta
ostudou Prahy 4. Naše iniciativa Občané za
lepší Pankrác, která sdružuje rodiny s dětmi
a další občany všech věkových kategorií, se
nechce s tímto stavem smířit. Nechceme snad
mnoho, když požadujeme standard, který
vidíme všude ve světě. Chceme moderní živé
město ve městě, kam můžeme zajít, najíst se,
nakoupit, kde jsou služby na dosah ruky a kde
je hezké se i jen projít a na lavičce pak posedět
s dětmi.
Rozhodně nemůžeme souhlasit s názory paní
Marie Janouškové z iniciativy SOIP, že mrakodrapy budou mít tak fatální vliv na životní
prostředí, že výstavba je hlučná a prašná a de
facto že tyto stavby na pláň nepatří. Tyto názory vycházejí z nepřesných informací a zřejmě
i z odporu k výškovým stavbám kdekoli na světě. Musíme zdůraznit, že se především nejedná
o mrakodrapy, ale o výškové budovy. Pankrácká pláň pro ně architektonickými studiemi byla
předurčena již před mnoha lety. Plány investora nyní jen dokončují zahájené projekty tak,
aby bývalé budovy Československého rozhlasu
a Motokovu nečněly nad Prahou zcela bezprizorně.

Lichý je ale také argument o prašnosti a hlučnosti stavby. Stavby prostě bývají prašné a někdy i hlučné. Jde jen o to, jak dlouho tyto nepříjemné efekty trvají. Kdyby nebylo neustálých
odvolání občanských sdružení, Pankrác by již
byla dostavěna a paní Janoušková by mohla
směle využívat všechny služby, parčíky a zeleň,
kterou nakonec dostavba přinese.
Naše iniciativa je proto jednoznačně pro
dostavbu pláně tak, jak je navržena.
Praha 4 se totiž pomalu stává obchodně-komerčním centrem, jehož vývoj odstartoval stavební rozvoj v okolí Budějovické. Podobným
trendem se ubírají všechna velká evropská
města, například Londýn a Paříž. Soudíme, že
je mnohem přijatelnější, aby takové projekty,
o jakých se diskutuje v rámci Pankrácké pláně,
vyrůstaly na Pankráci než v historickém centru
města.
Dostavba Pankrácké pláně tak, jak je navržena,
nám zkrátka přinese velké množství příležitostí,
a to jak pracovních, tak i kulturních. Rozhodně
je lepší využívat nové obchody, sportovní zařízení, upravené chodníky a parčíky než koukat na
staveniště a vést nikam nevedoucí diskuse.
Dostavba Pankrácké pláně by měla být v zájmu všech.
Iniciativa Občané za lepší Pankrác
Za organizační výbor
JAN SLABÝ – MLUVČÍ
KLÁRA SLABÁ
IVANA BENEŠOVÁ

Ministerstvo
Mi
i
k
kultury
l
výškovým
ýšk ý
budovám nebrání
Ministerstvo kultury ve věci odvolání občanských sdružení dospělo k závěru, že výstavba
výškových budov na Pankráci je z hlediska
zájmů státní památkové péče přípustná. Potvrdilo proto rozhodnutí Magistrátu hlavního
města Prahy, odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu.
Lokalita Pankrácké pláně se nachází v ochranném pásmu pražské památkové rezervace.
V řízení se na základě shromážděných podkladů nepodařilo prokázat, že by zamýšlené
novostavby natolik narušily hodnoty pražské
památkové rezervace, aby bylo nutné (nebo
přesněji právně možné) posoudit záměr jako
nepřípustný.
Ministerstvo kultury nemělo proto jinou možnost než potvrdit uvedená rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, s tím, že
zamýšlená výstavba na Pankrácké pláni je z
hlediska památkové péče přípustná.
(ROB)

JINDŘICH MINAŘÍK

Proti

SOIP a Arnika proti mrakodrapům

O

bčanská sdružení vždy prezentují názor
obyvatel. Abychom přesně věděli, jaký je
tento názor, uspořádali jsme v roce 1992 společně s bývalým Útvarem hlavního architekta
a Městskou částí Praha 4 rozsáhlou anketu
pro 6000 domácností. V menším měřítku jsme
pak ankety i petice opakovali každé další dva
až tři roky. Ze všech anket a petic vyplývá, že
občané si nepřejí ani vysoké budovy, ani nadměrné zvýšení dopravy – takové, které by jim
zhoršovalo životní prostředí. A pochopitelně si
přejí žít v prostředí, v němž se jim bude žít příjemně.
To tedy mimo jiné znamená, že by na ploše
Pankrácké pláně měly především vzniknout
služby, kulturní a sociální aktivity včetně mož-

www.praha4.cz

nosti sportování. Jsou to aktivity, které místní
obyvatelé od vzniku sídlišť postrádají. Výstavba administrativního centra uprostřed sídlišť
zcela určitě tyto představy obyvatel nesplňuje.
Velká intenzita zástavby má vliv na životní
prostředí, jak se již v současné době projevuje
v průběhu výstavby – velkým hlukem a prašností. Nadměrná výška budov s sebou přináší
velkou intenzitu zástavby a ta vyvolává nadměrnou potřebu dopravní obslužnosti, která
způsobuje hluk a znečištění ovzduší.
K projektům výškových budov na Pankrácké
pláni máme výhradu kvůli panoramatu Prahy,
které je chráněnou památkou UNESCO. Rozhodnutí ministerstva kultury o tom, že na Pankrácké pláni mrakodrapy mohou být postave-

ny, považujeme za předčasné. Na společném
jednání letos v srpnu nám na tomto ministerstvu řekli, že začátkem podzimu tohoto roku
přijede do Prahy oficiální mise UNESCO a na
základě jejího posouzení ministerstvo vydá své
rozhodnutí. Tato mise ještě do Prahy nepřijela,
a ministerstvo kultury přesto již rozhodlo.
Dostavbu Pankrácké pláně považujeme za
fakt, který neodmítáme. Podle našeho názoru
by dostavba měla být realizována bez zhoršení
životního prostředí, tedy s nižší intenzitou zástavby, menším objemem a výškami objektů.
Se současným stavem oblasti spokojeni nejsme, plány na výstavbu by však neměly přinést
zhoršení životního prostředí.
MARIE JANOUŠKOVÁ, SOIP, PRAHA 4
JUDR. PETR KUŽVART, AŽP
MARTIN SKALSKÝ, A RNIKA
ZDENĚK HOLEČEK
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U Zborova po 90
Naše dojmy z cesty do Zborova u příležitosti 90. výročí památné bitvy zůstanou nezapomenutelné – vždyť jsme
navštívili památná místa bojů našich drahých otců a dědů – ruských legionářů, připravených obětovat své životy
za vlast. Jako vzácnou památku na tento významný den jsme z okolí Zborovské mohyly odebrali prsť, kterou
pietně uchováme pro budoucí generace našeho národa. Věřím, že pro všechny přítomné zástupce Sokola,
odbojových organizací i příslušníky naší armády to byl velký zážitek, inspirující k šíření a obnově bohatých
sokolských a legionářských tradic v mladé generaci.
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letech
Karel Hašler: Hoši od Zborova
Když se soumrak sklání,
nad zborovskou plání,
sluneční když zhasne svit,
křížů bílé řady
ze tmy svítí všady,
které střeží mrtvých klid.
Mužně jste se bili, mužně vykoupili
vlasti její svobodu,
máte věčně žíti,
příkladem vždy býti
všemu svému národu.
Jeden každý z vašich četných řad,
doved´ čestně pro vlast umírat,
Vaší krve rudé
národ vždycky bude
vděčně vzpomínat.
Refrén:
Hoši od Zborova, klidně v zemi spíte,
vy se nikdy více domů nevrátíte.
Vy se nevrátíte nikdy více zpátky,
nikdy nezříte rodných otců statky.

VLADIMÍR PRCHLÍK

Z

borov 2. červenec 2007 – památný den,
připomínající 90. výročí bitvy u Zborova,
zahájil raný odlet vojenské delegace letadlem
Armády České republiky TU 134 A v čele s paní
ministryní Vlastou Parkanovou, doplněné zástupci dobrovolných odbojových organizací
jako Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů, České obce sokolské
a zástupci sdělovacích prostředků. Po hodině
klidného letu jsme přistáli na vojenském letišti
Sknyliv ve Lvově. Pak následoval téměř dvouhodinový přesun kolony vozidel s delegací České republiky do Kalinovky.
Slavnostní ceremonie s účastí čestné jednotky a vojenské hudby Ukrajinské armády na
památném hřbitově, připomínající oběti bitvy
u Zborova v Kalinovce, započala v poledních
hodinách. Proslovy přednesli vedoucí delegací
české vlády v čele s předsedou vlády Mirkem
Topolánkem, zástupce Kanceláře prezidenta
republiky, Armády České republiky vedené ministryní obrany Vlastou Parkanovou, Sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky. Poté
zazněly vzpomínkové projevy představitelů
vlády a armády Slovenska a Ukrajiny.

zahrál trubač Dechové hudby Armády České
republiky.
Poté se členové delegace České obce sokolské odebrali do prostoru zborovské mohyly,
kde se uskutečnil slavnostní akt odběru prsti
ze zborovského bojiště na paměť obětí památné bitvy za přítomnosti zástupců Československé obce legionářské a vojenské delegace
Ukrajinské armády. Vzácnou půdu odebrali
bratří Milan Rastislav Černík, vzdělavatel Sokolské župy Pražské – Scheinerovy, Vladimír
Prchlík, vzdělavatel Tělocvičné jednoty Sokol
Praha Spořilov, Roztyly a Jiří Sobota. Přítomni tomuto aktu byli dále sestra Květoslava
Volková, členka vzdělavatelského sboru ČOS,
a bratr Bohuslav Bubník, l. zástupce vzdělavatele ČOS.
Prsť odebraná z památného bojiště
u Zborova bude předána panu starostovi
Městské části Praha 4 Ing. Pavlu Horálkovi k úschově a bude slavnostně uložena
v budově radnice Městské části Praha 4.
Po ukončení obnovy bude schránka s prstí
vložena do obnovené sochy Hrdiny od Zborova a bude pietně uložena v památníku
dvou odbojů na Roztylském náměstí v Praze 4 Spořilově.

u příležitosti 10. výročí bitvy u Zborova

Za zvuků smutečního pochodu předneseného Vojenskou dechovou hudbou Ukrajinské
armády následoval pietní akt položení věnců
k uctění památky zborovských hrdinů předsedou české vlády, Armádou České republiky,
členy organizací armádních veteránů, Československé obce legionářské, Českého svazu
bojovníků za svobodu, České obce sokolské
a početné delegace armády a občanských organizací z Ukrajiny a ze Slovenska. Do ticha
zamyšlení a pietní chvíle zazněly tóny proslulé
Hašlerovy písně Hoši od Zborova, jejíž slova
a melodii složil její autor u příležitosti desátého výročí bitvy u Zborova v roce 1927 a kterou
www.praha4.cz

Poté následovalo důstojné zakončení slavnostní ceremonie u Zborovské mohyly, na níž
je nápis:
„Zde na staré slovanské půdě vedle Zborova spí synové Československa, kteří padli za
svobodu, mír a lepší budoucnost všech slovanských národů!“
Slavnostní salvy čestné jednotky Ukrajinské
armády za zvuků hymen České republiky, Slovenska a Ukrajiny zakončily pietní akt.
AUTOR, VZDĚLAVATEL ,

JE SYN RUSKÉHO LEGIONÁŘE

K ARLA PRCHLÍKA (*13. 11. 1890)
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Ústav sociálních služeb v Praze 4
Ústav sociálních služeb v Praze 4 se sídlem Podolská 31/208, Praha 4 je od 1. prosince 2000 příspěvkovou organizací, zřízenou Zastupitelstvem městské části Praha 4. Ústav sociálních služeb v Praze 4 (ÚSS 4) zajišťuje se
svými 120 zaměstnanci ve smyslu z. č. 108/2006 Sb. poskytování sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené obyvatele městské části Praha 4. Ve smyslu uvedeného zákona poskytuje základní sociální poradenství,
pečovatelskou službu, odlehčovací služby, služby denního stacionáře a domova pro seniory.
MILOŠ HÁJEK

P

ečovatelská služba je zajišťována jednak tzv.
terénním způsobem, tj. přímo v domácnostech jednotlivých klientů včetně sedmi domů s pečovatelskou službou (DPS) městské části Praha
4, které se nacházejí v Podolské ulici 31/208, Viktorinově 1/1122 a Viktorinově 3/1151, v Branické
ulici 43/55 a Branické 46/65, v ulici M. Cibulkové
4/626, na Roztylském náměstí 2772, jednak tzv.
ambulantním způsobem, tj. v jídelnách pro seniory či střediscích osobní hygieny, kam uživatelé služeb docházejí, případně mohou být dovezeni vozidly ÚSS 4. Součástí pečovatelské služby je rozvoz
obědů do domácností jednotlivých uživatelů, což
realizují posádky vozidel ÚSS 4. Na území městské
části je 9 rozvozových tras obědů provozovaných
v pracovní dny, o sobotách, nedělích a svátcích jsou
v provozu 2 rozvozové trasy.

okrsek pečovatelské služby č. 1
Viktorínova 1/1122, Praha 4,
vedoucí okrsku tel. 261 223 574,
e-mail: ps1@oss4.cz
zajišťuje pečovatelskou službu v DPS Viktorínova 1 a 3 a v územní části Nusle (část), oblast ohraničená ulicemi 5. května, Viktorínova,
Soudní, Nad Nuslemi, Na Květnici, Na Jezerce,
Jaurisova, Ve Vilách, U Michelského mlýna, Pod
Stárkou, Nad Vinným potokem, Bartoškova, Ctiradova, Bělehradská, Křesomyslova

okrsek pečovatelské služby č. 2
Podolská 31/208, Praha 4,
vedoucí okrsku tel. 241 430 273,
e-mail: ps2@uss4.cz
zajišťuje pečovatelskou službu v DPS Podolská
31 a v územních částech Podolí, Krč(část), oblast ohraničená ulicemi Podolské nábřeží, Jasná
II, Vlnitá, Branická, V Podzámčí, Budějovická,
Borovská, Olbrachtova, V Rovinách, Kaplická,
Milevská, Pod Děkankou, Na Dolinách, Ve Svahu, U Podolského sanatoria

okrsek pečovatelské služby č. 3
Roztylské nám. 2772, Praha 4,
vedoucí okrsku tel. 261 223 576,
e-mail: ps3@uss4.cz
zajišťuje pečovatelskou službu v DPS Roztylské
nám. 2772, v územní části Nusle (část), oblast
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Kde nás najdete?
adresa: Podolská 208/31, Praha 4
ústředna (poskytuje základní informace o službách
a spojuje všechna pracoviště v objektu Podolská
31/208) tel. 241 434 160
Sekretariát ředitele: tel. 241 431 380,
fax: 241 433 587, e-mail: uss4@iol.cz
vyřizuje též veškeré personální záležitosti, vnitřní
kontrolní činnost a právní služby ústavu
Ekonomický úsek: tel. 241 434 158,
e-mail: eu@uss4.cz
Provozně-technický úsek: tel. 241 433 109,
e-mail: ptu@uss4.cz
vyřizuje též veškeré záležitosti spojené s autodopravou
Úsek pečovatelských a ošetřovatelských služeb
vedoucí úseku: tel. 241 433 599, e-mail: pos@uss4.cz
též informace o podávání žádostí o pronájem bytů
v domech s pečovatelskou službou (dále „DPS“)

Ústav sociálních služeb v Praze 4 též provozuje Domov pro seniory Ošetřovatelské zařízení Jílovská 432/11 na sídlišti Novodvorská a zde
též poskytuje pobytové odlehčovací služby.
Celková kapacita je 43 lůžek v jednolůžkových,
dvoulůžkových i vícelůžkových pokojích. Další
z poskytovaných služeb jsou sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením, v jejichž rámci organizuje ÚSS 4
společenská setkání, rekreační pobyty, poznávací zájezdy, ale i zajišťuje provoz 11 klubů seniorů. Na základě soudního rozhodnutí vykonává
ÚSS 4 rovněž činnost veřejného opatrovníka, tj.
pečuje o osoby zbavené způsobilosti k právním
úkonům či omezené v této způsobilosti tím, že
je zastupuje v jednání s různými úřady a institucemi, spravuje jejich finanční prostředky a majetek, pomáhá v pracovním či společenském
uplatnění, řeší jejich rodinné vztahy.

ohraničená ulicemi Družstevní ochoz, U Družstva Repo, U Jezerky, K Ochozu, Nad Studánkou,
Spolupráce, U Družstev, Sdružení a v územních
částech Michle (část), Záběhlice, oblast ohraničená ulicemi 5. května (od nájezdu v ul. Na Strži),
Jihlavská, Sedlčanská, Pelhřimovská, Počátecká, Třeboňská, Krumlovská, JihovýchodníVIII,
Senohrabská, Choceradská, Ke Spořilovu, Na
Chodovci, Huťská, Zárybničná, Podle Náhonu,
Chodovská, U Plynárny, Ohradní, Na Křivině

okrsek pečovatelské služby č. 4
Branická 46/65, Praha 4,
vedoucí okrsku tel. 244 462 523,
e-mail: ps4@uss4.cz
zajišťuje pečovatelskou službu v DPS Branická
46/65 a Branická 43/55 a v územní části Braník
(část), oblast ohraničená ulicemi Modřanská, Na
Mlejnku, Nad Malým mýtem, Za Mlýnem, Pod
Svahem, Mezivrší, Nad Šálkovnou, Vysoká cesta

dova, Na Veselí, V Zálomu, Svážná, nám. Hrdinů, tř.
5. května (od sjezdu do ul. Na Strži k Nuselskému
mostu) a územní části Podolí, ulice Sinkulova

okrsek pečovatelské služby č. 5
Marie Cibulkové 4/626, Praha 4,
vedoucí okrsku tel.261 224 713,
e-mail: ps5@uss4.cz

okrsek pečovatelské služby č. 7
Jílovská 432/11, Praha 4,
vedoucí okrsku tel. 241 494 924,
e-mail: ps7@uss4.cz

zajišťuje pečovatelskou službu v DPS Marie Cibulkové 4 a v územních částech Nusle (část), Krč (část),
Michle (část), oblast ohraničená ulicemi (mimo ulici
Viktorínova), Čiklova (část od přemostění), Na Bučance, Marie Cibulkové, Na Klihovce, U Děkanky,
Pujmanové, Horáčkova, Stallichova, Pacovská, Ješetická, Přímětická, Hanusova, Doudlebská, Hvěz-

zajišťuje pečovatelskou službu v územních částech Braník (část), Hodkovičky, Lhotka (část),
Krč (část), oblast ohraničená ulicemi Modřanská (od sjezdu z Jižní spojky), V Mokřinách,
V Lučinách, Na Dlouhé mezi, Mariánská, Zálesí,
Novodvorská, Paběnická, Vídeňská, U Krčského
nádraží, Sulická, Nad Lesním divadlem, Vrbova

www.praha4.cz
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Jídelny pro seniory
Jídelna – ul. Svatoslavova 27

Jídelna v DPS Branická 55/43

dopravní spojení: autobus č. 193 – zastávka
Nuselská radnice,tramvaj č. 18 – zastávka Nuselská radnice, tramvaj č. 11 – zastávka V Horkách
kontakt pro zájemce o službu:
vedoucí okrsku č. 1 tel. 261 223 574

dopravní spojení: autobus č. 196, 197, 198 – zastávka U Staré pošty, tramvaj č. 3, 16, 17, 21
– zastávka Přístaviště
kontakt pro zájemce o službu:
vedoucí okrsku č. 4 tel. 244 462 523

Jídelna v DPS Marie Cibulkové 626/4

Jídelna v DPS Podolská 208/31

dopravní spojení: metro C – stanice Vyšehrad
nebo Pražského povstání, tramvaj č. 18 a autobus č. 193– zastávka Pražského povstání nebo
autobus č. 148 – zastávka Klikovka
kontakt pro zájemce o službu:
vedoucí okrsku č. 5 tel. 261 224 713

dopravní spojení: tramvaj č. 3, 16, 17, 21 – zastávka Podolská vodárna, autobus č. 148 – konečná stanice Podolská vodárna
kontakt pro zájemce o službu:
vedoucí okrsku č. 2 tel. 241 430 273 nebo
241 434 160, linka 248

Z

ájemci o pečovatelskou službu nás mohou kontaktovat na výše
uvedených telefonních číslech, e-mailu či při osobní návštěvě koordinátorů pečovatelské služby – vedoucích okrsků dle místa bydliště,
vedoucí úseku pečovatelských a ošetřovatelských služeb, případně na
telefonním čísle ústředny, kde je stálý provoz a žádost zájemce o službu
bude předána odpovědnému zaměstnanci. Pokud dojde mezi zájemcem o službu a zástupcem ÚSS 4 k dohodě o podmínkách pečovatelské
služby, bude mezi oběma stranami uzavřena písemná smlouva o poskytované službě. Teprve po jejím podpisu budoucím uživatelem služ-

Jídelna v objektu Domova pro seniory
Ošetřovatelské zařízení Jílovská 432/11
dopravní spojení: autobus č. 106, 196, 197, 198,
199 – zastávka Sídliště Novodvorská
kontakt pro zájemce o službu:
vedoucí okrsku č. 7 tel. 241 494 924

by a ředitelem ÚSS 4 jako zástupcem poskytovatele služby může být
sjednaná služba zahájena. Před podpisem smlouvy je zájemce seznamován s vnitřními pravidly sociální služby a ceníkem služby, který je
rovněž k dispozici na webových stránkách městské části Praha 4 www.
praha4.cz-městské organizace.
Veškeré úkony pečovatelské služby jsou bezplatně poskytovány na základě zákona účastníkům odboje a osobám účastným rehabilitace dle z.
č. 119/1990 Sb. nebo zařazených v táborech nucených prací a rehabilitovaných, včetně jejich pozůstalých manželek a manželů starších 70 let.

Domy s pečovatelskou službou
Praha 4-Podolí, Podolská 208/31, 40 bytů, z toho 28 o velikosti garsoniéry a 12 1+1
Praha 4-Braník, Branická 46/65, 165 bytů, z toho 132 o velikosti garsoniéry a 33 1+1
Praha 4-Braník, Branická 43/55, 14 bytů, z toho 10 garsoniér a 4 1+1
Praha 4-Nusle, Marie Cibulkové 626/4, 20 bytů o velikosti 1+1
Praha 4-Nusle, Viktorínova 1122/1, 22 bytů, z toho 10 garsoniér a 12 bytů 1+1
Praha 4-Nusle, Viktorínova 1151/3, 33 bytů, z toho 29 garsoniér a 4 byty 1+1
Praha 4-Záběhlice, Roztylské nám. 2772, 12 bytů, z toho 10 o velikosti 1+kk a 2 byty 2+kk
Domov pro seniory Ošetřovatelské zařízení Jílovská 432/11
dopravní spojení: od metra Kačerov autobus č. 205, 182, 150 na zastávku Lhotka nebo
106, 170 zastávka sídliště Novodvorská,
od metra Smíchovské nádraží autobus 199, 198, 197, zastávka Sídliště Novodvorská
kontakt: vedoucí zařízení tel./fax 241 494 202, ústředna 244 471 287, e-mail: oz@uss4.cz

K

romě pečovatelské služby poskytované
v domácnostech klientů nebo v domech
s pečovatelskou službou může ÚSS 4 nabídnout zájemcům pobytové odlehčovací služby
a pobytové služby v Domově pro seniory Ošetřovatelské zařízení Jílovská 432/11, přičemž
umístění je poskytováno pouze na přechodnou
dobu, nejedná se o zařízení určené k trvalému ani dlouhodobému pobytu. Zařízení má
k dispozici 43 lůžek s nepřetržitým provozem,
z toho 21 lůžek je určeno pro odlehčovací služby, pokoje jsou převážně dvoulůžkové, dva
www.praha4.cz

jednolůžkové, dva vícelůžkové a jsou vybavené
umyvadlem s teplou a studenou vodou, sociální
zařízení a sprchy jsou na společné chodbě. Do
zařízení jsou přijímáni za účelem poskytnutí
odlehčovacích služeb zejména zájemci žijící se
svými rodinami, které o ně nemohou z různých
důvodů dočasně pečovat (dovolená, pracovní
cesta, nemoc, lázeňská léčba...). Cílem odlehčovací služby je umožnit jinak pečující osobě
nezbytný odpočinek. Služby domova pro seniory jsou určeny zájemcům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, mají
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OBČ ANSKÝ SERVIS
potřebu pravidelné pomoci jiné fyzické osoby
a byl jim přiznán příspěvek na péči dle z. č.
108/2006 Sb. Zařízení je vhodné pro zájemce, kteří potřebují rehabilitaci po operacích či
úrazech, do zařízení jsou přijímáni uchazeči
alespoň částečně soběstační a orientovaní.
Péči zde zajišťuje kromě kvalifikovaných pracovníků sociální péče též odborně kvalifikovaný zdravotnický personál. Vzhledem k tomu,
že se jedná o sociální zařízení a není zde trvale
přítomen lékař, musí být uživatelé vybaveni po
celou dobu pobytu odpovídajícím množstvím

léků od svého ošetřujícího lékaře. Uživatelé
dostávají 4x denně stravu a diabetici navíc dostávají druhou večeři.
Pobytové služby se poskytují na základě
písemné žádosti, doložené potvrzením o zdravotním stavu žadatele, vystaveném registrujícím praktickým lékařem, dokladem o příjmu
žadatele, eventuálně dokladem o přiznání
příspěvku na péči. Pokud dojde k dohodě o poskytnutí pobytové služby, je se zájemcem uzavřena písemná smlouva.
Zájemci o uvedené služby mohou využít

kontaktní telefonické či e-mailové spojení uvedené výše, využít osobní návštěvy na uvedené
adrese domova pro seniory, případně mohou
zaslat přímo žádost na tiskopisu, který je k dispozici na webových stránkách městské části
Praha 4 www.praha4.cz-městské organizace
na adresu Ústav sociálních služeb v Praze 4,
Podolská 31, 147 00 Praha 4.
Úhrada za pobytové odlehčovací služby i za
poskytované služby domova pro seniory je
stanovena v ceníku, který je též součástí webových stránek.

Denní stacionář DOMOVINKA, umístěný v DPS Branická 65/46
dopravní spojení:
od metra Smíchovské nádraží autobus 197, 198, 199, zastávka U Staré pošty
od Palackého náměstí tramvaj č. 21, 17, 3, 16, zastávka Přístaviště
kontakt pro zájemce o službu:
vedoucí okrsku pečovatelské služby č. 4 - tel. 244 462 523, e-mail: ps4@uss4.cz

V

denním stacionáři je poskytována ambulantní služba osobám, které mají sníženou
soběstačnost například z důvodu věku nebo
zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné osoby.
Zařízení je v provozu prozatím v pracovní dny
od 7.00 do 16.00 hod. a je zde zajištěna celodenní
pomoc např. s úkony osobní hygieny, poskytována strava, ale i organizovány aktivity na vyplnění volného času uživatelů. V případě potřeby
lze využít dovoz i odvoz uživatele z domova do
zařízení a zpět automobilem ÚSS 4 za úhra-

du jako fakultativní službu. Žadatelé mohou
o službu požádat při osobní návštěvě vedoucí
okrsku pečovatelské služby č. 4 v DPS Branická 65/46, na výše uvedeném telefonním čísle
nebo e-mailové adrese, případně zaslat žádost
na tiskopisu, který je k dispozici na webových
stránkách městské části Praha 4 www.praha4.
cz-městské organizace, na adresu Ústav sociálních služeb v Praze 4, Podolská 31, 147 00 Praha
4. Finanční úhrada za pobyt uživatele v zařízení
se stanovuje podle ceníku, který je též zveřejněn
na uvedených webových stránkách.

Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením
kontakt pro zájemce o službu: sociální pracovnice – vedoucí klubové činnosti –
tel. 241 430 643 nebo 241 434 160, linka 251, e-mail: kc@uss4.cz

V

rámci této služby jsou organizovány poznávací zájezdy a společné rekreace, v
uvedených klubech seniorů jsou pak pořádána
pravidelná společná setkání seniorů v níže uvedených dnech, která jsou spojena s kulturními
pořady, odbornými přednáškami, v klubu seniorů Podolská 31 jsou dále pořádána pravidelná
středeční taneční odpoledne, v rámci setkání

je též poskytováno dle požadavku zájemců základní sociální poradenství.
Podrobné informace o této službě lze získat
kromě výše uvedených kontaktních spojení též
při osobní návštěvě v sídle ÚSS 4, Podolská 31,
u vedoucí klubové činnosti (dopravní spojení
tram č. 3, 16, 17, 21 nebo bus 148 – stanice Podolská vodárna).

Seznam klubů seniorů
Klub seniorů – Podolská 31/208, Praha 4-Podolí
Klub seniorů – Branická 43/55, Praha 4-Braník
Klub seniorů – Roztylské nám. 2772, Praha 4-Záběhlice
Klub seniorů – Bělčická 30/2922, Praha 4-Záběhlice
Klub seniorů – Svatoslavova 27/227, Praha 4-Nusle
Klub seniorů – Marie Cibulkové 4/626, Praha 4-Nusle
Klub seniorů – Na Úlehli 3/1274, Praha 4-Michle
Klub seniorů – Golčova 24, Kunratice
Klub seniorů – Jílovská 11/432, Praha 4-Braník
Klub seniorů – Vikova 4/1223, Praha 4-Krč

V

rámci doplňkové činnosti nabízí ÚSS 4 pro seniory a osoby se
zdravotním znevýhodněním dopravu vlastními automobily např.
k lékaři, k návštěvě rodinných příslušníků apod. Možnost využít i přepravu speciálně upraveným automobilem pro vozíčkáře. Cena za 1 km
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jízdy je stanovena na 17,- Kč, u automobilu pro vozíčkáře na 25,- Kč. Informace a objednávky u vedoucího provozně technického úseku na tel.
č. 241 433 109 či 603 846 460 nebo u vedoucího autodopravy na tel. č.
241 434 160, linka 260 či 605 241 560.
www.praha4.cz

PROGRAMY ŘÍJEN 2007

Branická 411/63, 147 00 Praha 4 - Braník,
fax: +420 244 462 813
POZOR – ZMĚNA:
POKLADNA DIV. + TEL. REZERVACE
+420 244 462 779, PO–ČT 15–18 hod.
04. 10. 19:00
06. 10. 16:00
11. 10. 19:00
14. 10. 19:00
15. 10. 19:00
16. 10. 19:00
18. 10. 19:00
20. 10. 16:00
21. 10. 19:00
22. 10. 19:00
23. 10. 19:00
25. 10. 19:00
26. 10. 19:00
27. 10. 16:00
30. 10. 19:00
31. 10. 19:00

Připravujeme na říjen

Prázdniny snů
Láska, sex a žárlivost
Čochtan vypravuje
Smíšené (po)city
Věrní abonenti
S Tvojí dcerou ne
Rozmarný duch
Klíče na neděli
Víš přece, že neslyším,
když teče voda
Čistá kořist
Otevřené manželství
Strakonický dudák
Stvorenie sveta
Stvorenie sveta
O žlutém kopci
Reality show

Na Jezerce 1451,
Praha 4 – Nusle
Předprodej:
tel.: 736 623 966,
tel./fax: 233 373 071
1.–2. 10.
3.– 8. 10.
9. 10.
10.–11. 10.
12. 10.
13. 10.
14. 10.
16. 10.
17. 10.
19. 10.
21. 10.
22. 10.
23. 10.
24. 10.
25. 10.
26. 10.
28. 10.
29. 10.
30. 10.

19.00 Na dotek
19.00 Kumšt
19.00 Kaviár nebo čočka
19.00 Kumšt
19.00 Lásky paní Katty
19.00 Manželské vraždění
16.00 a 19.00 Kumšt
19.00 Na dotek
19.00 Zahraj to znovu, Same
19.00 Na dotek
16.00 a 19.00 Kumšt
19.00 Mandragora
19.00 Manželské vraždění
19.00 Prokletí nefritového škorpióna
19.00 Kumšt
19.00 Kaviár nebo čočka
19.00 Kumšt
19.00 Petrolejové lampy
19.00 Takový žertík

Křesomyslova 625
140 00 Praha 4
Rezervace vstupenek
přes internet - vstupenky.ﬁdlovacka.cz
faxem - 261 215 721
telefonem - (pokladna) 241 404 040
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
16.
17.
19.
20.
21.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
15:00
19:00
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
10:30
19:30
15:00
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
15:00
15:00
19:30
19:30
19:30

Poslední doutník
Šumař na střeše
A je to v pytli!
Malované na skle
Funny Girl
Hledá se muž. Zn: Bohatý!
Šumař na střeše (Zájezd Jihlava)
Poslední doutník
Muž z La Manchy
Divotvorný hrnec
A je to v pytli!
Hledá se muž. Zn: Bohatý!
Funny Girl
Čaj u královny (veřejná generálka)
Poslední doutník
Čaj u královny (Akce Klub DNF)
Poslední doutník (Zájezd Pezinok)
Balada pro banditu
Čaj u královny
Jacobowski a plukovník
Habaďúra
Blboun (Skupina D1)
Šumař na střeše
Muž z La Manchy
Julie, ty jsi kouzelná!
Kouzlo domova

2. 10.

Jazzový večer na Dobešce – David
Dorůžka / Joseﬁne Lindstrand Quartet

3. 10.

FK – Faunův labyrint

4. 10.

Ultrapunk a hosté, multikulturní show
Na koleji v Koreji

6. 10.

Poker bez esa – Ivan Kraus, hraje divadelní společnost Křoví

7. 10.

O zamilované ježibabě – pohádka

8. 10.

Běta Skálová – vernisáž

9. 10.

Přednáška o architektuře –D. Vávra

10. 10. FK – Carmen
11. 10. Traband – koncert
14. 10. O bubácích a hastrmanech – pohádka
16. 10. Ozvěny besídek
17. 10. FK – Babel
18. 10. Majda a Petr: Písničky z Kouzelné
školky
21. 10. O strašně líném Honzovi – pohádka
22. 10. Besídka 2007
23. 10. Besídka 2007
24. 10. Výběr z Besídek
29. 10. Irish Dew – koncert
30. 10. Praha – jedinečná mozaika umění
(první z cyklu přednášek A. Šumbery)
Karlův most – galerie soch v historickém jádru Prahy, která nemá v Evropě
obdoby.
31. 10. FK – Kruté radosti

inzerce

soudní znalec a odhadce –
ceny nemovitostí, poruchy staveb
tel./fax: 244 466 040, mobil: 603 253 938
e-mail: jan.mels@atlas.cz

Paní Boženka Švárová z Pankráce
by se dožila 19. září 100 let.
Kdo jste ji znali, věnujte jí prosím
tichou vzpomínku.
Syn Vlastimil Švára

Služby:
• TRUHLÁŘ, VÝROBA A OPRAVA OKEN, privat tel.: 241 408 077, mobil 603 984 394.

• PSACÍ STROJE, KALKULAČKY - opravy,
prodej, výkup. Tel.: 241 412 507.

• PROVEDU INSTALATÉRSKÉ PRÁCE. Prokop, tel.: 728 848 291.

• PIANOSERVIS, OPRAVY A LADĚNÍ KLAVÍRŮ, prodej repasovaných nástrojů, tel.: 241
727 469, 603 355 720.

• TAPETUJI, MALUJI, LEPÍM STROPNÍ KASETY, tel.: 241 431 436, 604 542 550.
• VYKLÍZÍME POZŮSTALOSTI, byty i ﬁrmy,
kompletně a spolehlivě, tel.: 272 767 360,
603 422 207.
• INSTALATÉR, tel.: 241 480 598, 602 435 876.
• ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, ČALOUNĚNÍ, MYTÍ
OKEN. Tel.: 603 973 500.

www.praha4.cz

• POZŮSTALOST VYKLIDÍM, byty, půdy, sklepy, po dohodě pěkné rozprodám, přivezu,
odvezu i jinak pomohu. Dr. Syrová, tel.: 251
815 383, J. Rejzek, tel.: 777 221 636.
• OBKLADY, DLAŽBY, zednické, malířské a
drobné lak. práce. Byt. jádra, kvalitně, Jan
Rakovec, tel. 608 709 716 (přes den), 267
913 922 (18 – 21).
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Z ÁBAVA

(z japonského oru - skládat, kami - papír) je japonské umění skládání rozličných motivů z papíru. Předpokládá
se, že vzniklo přibližně v 9. století, když zprvu mělo své místo při náboženských obřadech a výzdobě šintoistických svatyní. Jako široce rozšířená zábava se začíná objevovat až v 17. století a jeho obliba výrazně stoupá následující dvě století. Popularita origami v Japonsku je obrovská. Skládat z papíru se učí děti už v mateřské školce.
Maskoty zimních olympijských her v Naganu vytvořil jeden z největších mistrů tohoto umění Joseph Wu. Ovšem
největším dokladem toho, co pro japonce origami znamená, je pomník dětským obětem atomové bomby v Hirošimě. Děvčátko skládající jeřába (orizuru).

Český expert na origami
František Grebeníček radí:

se používá celá řada jednoduchých symbolů,
jejichž význam se časem ustálil. Nebojte se experimentovat - vždyť jde jenom o kus papíru.

Kvalita papíru

Základní tvary

Celkem úspěšně používám kancelářský papír nebo běžně dostupné barevné papíry. V českých knížkách se často doporučuje vyzkoušet
různé druhy balících a dárkových papírů. V Japonsku se papír na origami vyrábí ze surovin
pro Evropana nedostupných: cukrové třtiny,
bambusu či moruše. Údajně se takový papír
u nás dá koupit ve speciálních prodejnách papírnictví (nebo potřebách pro výtvarníky).
Obecně se dá říci, že papír na origami by měl
být jemný, ohebný, pevný a navíc barevný.
Jemnost – není příliš silný a dovoluje i několikanásobné přeložení.
Ohebnost a věrnost – po přeložení a následném rozložení je vzniklý sklad dobře vidět,
hezky „drží hranu“ a můžeme ho kdykoli zopakovat podle již jednou vytvořené linie.
Pevnost – v místě, kde je přeložen, se netrhá.
Barevnost – můžeme zajistit sami. Jako základ použijeme papír kancelářský, na který nanášíme barvu štětcem nebo chomáčkem vaty.
Zvláštní vzory získáme ponořením zmačkaného papíru do barvy. Při batikování papíru ponořujeme papír pravidelně složený do různých
barevných roztoků. Po barvení a batikování je
samozřejmě nutné papír přežehlit.

Pro určité skupiny skládaček je typické, že
začínají stejnou posloupností kroků. Mají prostě stejný základ. Mnoho autorů, ostřílených
origamistů, se kreslením takových základů
nezdržuje a jednoduše předpokládá jejich znalost. Začátečníka může tato potíž zaskočit.
Složený čtverec (preliminary fold).Ze složeného čtverce vycházejí další dva základní diagramy:
Ptačí základ (bird base, basic crane fold).
Z ptačího základu vychází jedna tradiční japonská skládanka - jeřáb. Můžete si zkusit taky
spoustu dalších skládanek.
Žabí základ (frog base). Zbytek žáby najdete
zde.
Rybí základ (fish base). Z rybího základu si
můžete složit jednoduchou rybu.
Základ na koníka (multiform, windmill base).
Můžete z něj složit nejenom koníka, ale také
pěknou hvězdu.
ZDROJ: WWW.WIKIPEDIA .CZ, WWW.ORIGAMI.CZ

Formát papíru
Většina tradičních skládanek vychází ze
čtverce. V Japonsku je prý nejběžnější formát
17 x 17 cm pro normální lidi a 6 x 6 pro miniaturisty. My budeme samozřejmě používat čtverec
21 x 21 cm, který se dá snadno zhotovit z A4.
To jsou tzv. centimetrové formáty. Ovšem nadšenci občas skládají z papírů mnohem větších
- z tzv. metrových formátů. Nejsem si jistý, ale
myslím, že rekord je něco kolem 30 metrů...

Diagramy
Nejběžnějším způsobem, jak zaznamenat
postup skládání, jsou tzv. diagramy. Celý postup je zde krok po kroku rozkreslen a případně
doplněn vysvětlujícím textem. V diagramech
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FOTOREPORTÁ Ž
V neděli 9. září 2007 od 14 hodin se ve Žlutých lázních v Podolí konala tradiční Podolská pouť. Hlavním záměrem
organizátorů, městské části Praha 4 a společnosti Key production, bylo oživit tradici v minulosti velmi oblíbených obecních veselic a slavností a zajímavou formou je přenést do soudobé moderní podoby.

Co by to bylo za Podolskou pouť bez vodníka...

… a jeho hrozivého učedníka…

Podolskou pouť zahájil starosta MČ Praha 4
ing. Pavel Horálek.

Říční záchranáři předváděli své čluny...

... zatímco jiné lodě zůstaly na suchu.

Podolský „komisař Rex“.

Poběž k páníčkovi!

Ne tak zhurta…

Děti se bavily skvěle.

Každého to táhlo k vodě.

V programu byly i projížďky ve veslicích.

www.praha4.cz
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PŘIJMĚTE POZVÁNÍ DO NOVĚ OTEVŘENÉHO
KOSMETICKÉHO INSTITUTU DR IRENA ERIS,
výjimečného světa, kde realizujeme vlastní filozofii holistického přístupu
k zákazníkovi – tedy komplexní péči o krásu, zdraví a vnitřní harmonii.
Nabídka našeho institutu zahrnuje: bezplatnou diagnózu pleti spojenou
s výběrem exkluzivní kosmetiky, péči o obličej i tělo, lékařské zákroky,
mikrodermabrazi, ošetření rukou a nohou, relaxační masáže, líčení a kadeřnické
služby.
Návštěvu si prosím sjednejte na telefonním čísle: +420 257 530 357
Kosmetický Institut Dr Irena Eris
Míšeňská 74/9, 110 00 Praha 1
www.DrIrenaEris.pl/Institut/Praha

Inzerujte v novinách Tučňák
Instytut_rekl_Praha190x276.indd 1

&

manažer inzerce: Renata Čížková tel.: 777 114 473, tel./fax: 222 980 260, cizkova@ceskydomov.cz
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