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4-VOLNOČASOVÁ: Programy na červen

VáÏené ãtenáfiky,
váÏení ãtenáfii,
je vÏdy tûÏké vybrat z na‰eho
TuãÀáka to, co je nûjak˘m
zpÛsobem nejdÛleÏitûj‰í a na co bych vás jako
starosta mûstské ãásti mûl zvlá‰È upozornit.
Redakce se snaÏí pfiiná‰et nepfieberné spektrum
informací a v‰echny jsou pro nûkoho tak trochu
podstatné. Tak i dne‰ní v˘bûr bude jen nepatrn˘m
dílkem ve velké mozaice toho, co se za poslední
dobu odehrálo nebo nás ãeká. Abych vás dlouho
nezdrÏoval, vybral jsem zprávy dvû - jednu dobrou
a jednu ‰patnou. Zaãnu tou ‰patnou.
Urãitû jste jiÏ z médií nebo z vlastní zku‰enosti
zaznamenali novou praÏskou kauzu, t˘kající se ru‰ení pfiechodÛ pro chodce. Nechci, aby se obãané
z Prahy 4 mylnû domnívali, Ïe k ru‰ení pfiechodÛ
dochází z rozhodnutí na‰eho úfiadu. Nedochází.
Pfiechody jsou na základû vyhlá‰ky ministerstva
dopravy ru‰eny na místech, kde se pfiechod kfiíÏí
s tramvajovou tratí a chybí tu semafory. V pfiípadû
Prahy 4 se jedná zatím o devût pfiechodÛ. KaÏd˘ den
se s obavami dívám na to, jak lidé, ktefií jsou nauãení, Ïe napfiíklad u nás pfied Nuselskou radnicí byl
pfiechod, bezmy‰lenkovitû a ze zvyku pfiecházejí na
místû, kde uÏ to není povoleno. KaÏd˘ den se bojím,
aby se nikomu nic nestalo. Radnice se o ru‰ení pfiechodÛ dozvûdûla pozdû a povaÏuje to za nepromy‰lené a nebezpeãné pro chodce. Jednáme nyní
s Technickou správou komunikací, která zmínûnou
akci provádí a pfiipravujeme rychlé opatfiení, které
by chodce varovalo, aby ze zvyku nevkroãili do
silnice ze zru‰eného pfiechodu. Vûfiím, Ïe budeme
v této vûci úspû‰ní.
Druhou, pfiíjemnûj‰í vûcí, je v˘jimeãn˘ projekt
nazvan˘ Dûlám víc, neÏ musím. Vychází z toho, Ïe
kaÏdá ‰kola má své hrdiny, mimofiádné talenty nebo
i jinak v˘jimeãné Ïáky, ktefií mohou b˘t vzorem
ostatním. Vyzvali jsme fieditele ‰kol, aby vybrali dva
Ïáky své ‰koly, ktefií sv˘m vzdûláním ãi chováním
pfievy‰ují ostatní a ktefií si zaslouÏí na‰i pozornost.
Ti se stanou Osobností ‰koly roku 2008/2009
a jejich vizitky fieditelé za‰lou na odbor ‰kolství
úfiadu. U pfiíleÏitosti Dne dûtí se jim dostane slavnostního pfiijetí ve velkém sále radnice v Nuslích
a budou dekorováni ‰erpou. Tito „hrdinové“ navíc
dostanou pamûtní list, knihu a celodenní vstupenku
pro dvû osoby do aquaparku v âestlicích. Byl bych
rád, aby se toto ocenûní stalo kaÏdoroãní tradicí.
Pfieji vám pfiíjemn˘ „volební“ ãerven, pevné
nervy v práci i doma a více dobr˘ch, neÏ ‰patn˘ch
zpráv.

PAVEL HORÁLEK STAROSTA
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■ Pokutou 70 000 Kã potrestal orgán státní správy
spoleãnost LIMA za pfiedãasné pokácení 14 kusÛ dfievin
pfied poliklinikou ve Hvûzdovû ulici. Kácení bylo sice
povoleno, ale bylo vázáno na kladné ukonãení stavebního fiízení. To v‰ak je‰tû v okamÏiku kácení nebylo
uzavfieno.
■ Ve Filmové galerii v Branické ulici ã. 71 probíhá
za podpory Mâ Praha 4 v˘stava filmov˘ch fotografií
a plakátÛ hereãky L. Baarové a herce K. Högera.
Prohlídku si je moÏné domluvit na tel.: 606 112 000.
■ V Podolské ulici, mezi Podolskou vodárnou a Sokolem, bude probíhat pravdûpodobnû v ãervnu „pfiemalování“ parkovacích stání z podéln˘ch na ‰ikmá ãi kolmá.
Touto zmûnou dojde k nárÛstu parkovacích míst o více
neÏ 50 stání.
■ 5. a 6. ãervna se koná uÏ 7. roãník hudebního
a divadelního festivalu HABROVKA, kter˘ pofiádá
PraÏská spoleãnost bloumající vefiejnosti a kter˘ v˘znamnû podpofiila Mâ Praha 4. Akce se koná v zahradû
kostela v ulici U Habrovky v Praze na Budûjovické.
Info na www.habrovka.cz.
■ V Klubu seniorÛ v ÚSS Prahy 4 v Podolské 31 probûhne ve ãtvrtek 11. 6. v 15 hodin tento program: ·tûpán
Rak, slavn˘ kytarista, Alfréd Strejãek – Vivat Carolus
Quartus – Koncertní hold králi Karlu IV.
■ Matefiská ‰kola Fillova 1084, Praha 4-Krã pfiijme
spolehlivou paní na 8 hodin dennû jako pomocnou
kuchafiku do kuchynû. Zájemci mohou volat na mobil:
776 614 456.
■ Matefiská ‰kola Kukuãínova 1150/3 pfiijme
od záfií 2009 uãitelku. Info na tel.: 241 011 781.
■ Matefiská ‰kola Nûmãická hledá kvalifikovanou
uãitelku. Nástup: záfií 2009. Kontakt: 241 493 022,
777 130 764, ms.nemcicka@seznam.cz.
■ Mâ Praha 4 hledá pro své nájemce náhradní
prostory pro 3 prodejny o vel. 30–50 m2. I jednotlivû.
Kontakt: 736 623 940.

Mobilní volby
tar‰í ãi handicapovaní obãané mohou
pfii volbách do Evropského parlamentu
(5. aÏ 6. ãervna) vyuÏít mobilní volební
urny. Ty jsou pfiipraveny v kaÏdém volebním okrsku a na poÏádání budou dopraveny
do pfiízemí volební budovy. Pfiedev‰ím
seniofii tak nemusí absolvovat místy nároãn˘ v˘stup do vy‰‰ích pater ‰kolních budov.
Více informací na tel. 261 192 233 a na
www.praha4.cz.
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Radnice rozdala dětem
reflexní vesty
Celkem 3600 reflexních vestiček zakoupila radnice pro mateřské školy
zřizované MČ Praha 4. Vesty přímo do mateřských škol dětem rozvezli
a osobně předali starosta Pavel Horálek (ODS) a jeho zástupci.
tarosta jako první pfiedal
16. dubna vesty ve ‰kolkách
Kukuãínova a Tajovského. „Dûti
z nich byly nad‰ené. Hned ve vestiãkách bûhaly po zahradû matefiské ‰kolky a kluci si v nich hráli
na policisty. Uãitelky mi potvrdily,
Ïe vesty urãitû vyuÏijí na procházky a na hromadné v˘lety,“ fiekl
starosta Horálek. Dûti si pak spoleãnû s ním na první procházce
vestiãky hned vyzkou‰ely a povídaly si o tom, jak bezpeãnû
pfiecházet ulice.
Akce vznikla za úãelem zv˘‰ení bezpeãnosti dûtí pfied‰kolního vûku. Na hrudi mají kluci

S

Vestiãky pfiedával i zástupce starosty Martin
Hudec.

Dûti se starostou na procházce.
a holãiãky tuãÀáky jako symbol radniãního
ãasopisu TuãÀák. Do v‰ech matefiinek byly
vestiãky rozvezeny do konce dubna. „ProtoÏe
se na‰e iniciativa setkala s velice kladn˘m
ohlasem, chystáme podobné vestiãky i pro
Ïáky prvních aÏ tfietích tfiíd základních ‰kol.
Vesty by vyuÏívali pfiedev‰ím ‰koláci, ktefií
odpoledne chodí ven se ‰kolní druÏinou,“
uvedl zástupce starosty pro dopravu Martin
Hudec (ODS).
(kol)

„Reflexní bezpeãnostní vestiãky jsme ocenili
zejména pfii cestû v dopravních prostfiedcích
a na turisticky vytíÏen˘ch místech. Na‰e dûti
byly jasnû rozpoznatelné, coÏ nám uãitelÛm
v˘raznû pomohlo pfii zaji‰Èování jejich
bezpeãnosti. Byl to prima nápad, za kter˘
chceme vedení radnice podûkovat,“ sdûlila
Mgr. Veronika Zvolánková ze Z· MendíkÛ po
návratu ‰koliãky z v˘letu po staré Praze.

Odměna pro strážníky
10 tisíc korun za mimořádný výkon ve službě. Právě takovou peněžitou odměnu dostali jednotlivě dva městští strážníci
od starosty Prahy 4 Pavla Horálka. „Samozřejmě chceme, aby
v Praze 4 bylo bezpečno. A proto je třeba strážníky za profesionalitu, statečnost a rozhodnost v krizových situacích nejen pochválit, ale i odměnit,“ uvedl starosta.
tráÏníci Marián Zbirovsk˘ a Vladimír Zlámal nedohlíÏejí jen na dodrÏování vefiejného pofiádku a na fie‰ení nejrÛznûj‰ích pfiestupkÛ. Jen
za posledního ãtvrt roku mají na svém kontû hned nûkolik úspû‰n˘ch
a ne zcela bûÏn˘ch zásahÛ. Spoleãnû napfiíklad odhalili a zadrÏeli tfii
celostátnû hledané osoby, po honiãce dopadli dva pachatele podezfielé
z vloupání do auta, donutili ukonãit nebezpeãnou jízdu opilého fiidiãe
s 2,87 promile v krvi a zabránili nûkolika vandalÛm v demolování
zastávky MHD.
(pil)

S
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Starosta Pavel Horálek pfiedává symbolick˘ ‰ek na 10 000 Kã stráÏníkÛm mûstské policie Mariánu Zbirovskému a Vladimíru Zlámalovi
(zleva) za asistence fieditele Mûstské policie Mâ Praha 4 Reného ·t˘bra.
Foto: Zdenûk KfiíÏ
www.praha4.cz
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Nově opravená kašna Paříž
Zrekonstruovaná kašna, která zkrášluje náměstí Generála Kutlvašra,
byla poprvé slavnostně spuštěna 11. května při pietním aktu u Pomníku
Tří odbojů.
adnice Prahy 4 se rozhodla ka‰nu pojmenovat
PafiíÏ, protoÏe je souãástí b˘valého námûstí PafiíÏské komuny. Název vznikl jako
první z fietûzce jmen slavn˘ch metropolí, která by
Praha 4 chtûla v budoucnu
dávat dosud nepojmenovan˘m a novû opraven˘m
nebo vybudovan˘m památkám ãi vefiejn˘m prostranstvím. „Praha 4 jako
nejlidnatûj‰í mûstská ãást je vlastnû metropolí
v metropoli. Chceme, aby názvy nûkter˘ch pa-

R

mátek, které necháme opravit, byly pro lidi
snadno zapamatovatelné,“ dodává starosta
Pavel Horálek (ODS).
(pil)

Plavenky už došly! Tak přesně tuto odpověď slýchají všichni senioři,
kteří si chtějí v informačních centrech MČ Praha 4 zakoupit za pouhých
15 korun (běžné vstupné je 85 Kč) zlevněnou vstupenku do Plaveckého
stadionu v Podolí.
adnice se rozhodla obyvatelÛm Mâ Praha 4, kter˘m je více neÏ 60 let, na plavání
pfiispût tím, Ïe si dvakrát mûsíãnû mohli koupit
tzv. plavenku. „Takov˘ úspûch nikdo neãekal!
Plavenky byly urãeny na cel˘ rok 2009 a aãkoliv se zaãaly prodávat aÏ v únoru, na konci
dubna jsou do jedné vyprodány. Celkem 2281
seniorÛ vyuÏilo na‰í nabídky,“ fiíká starosta
Prahy 4 Pavel Horálek (ODS). Projekt, kter˘
odstartoval v loÀském roce, mûl skuteãnû velk˘ ohlas. ¤eãeno ãísly – seniofii v podolském
bazénu proplavali témûfi 11 tisíc hodin, coÏ je
438 dní v kuse stráven˘ch aktivnû ve vodû.

Lidé, chraňte přírodu!
Každý občan z Prahy 4 měsíčně
vyprodukuje 40 kilogramů odpadu
a údržba zeleně a její úklid denně
stojí daňové poplatníky z naší městské části neuvěřitelných 100 000 korun! Tato znepokojivá fakta zazněla
na „Zeleném dnu“, kulturně-ekologické akci pro veřejnost v Centrálním parku na Kavčích horách.
idé se pfiíli‰ na Ïivotní prostfiedí neohlíÏejí
a i kdyÏ Mâ Praha 4 nabízí 73 stanovi‰È velkokapacitních kontejnerÛ, stále nachází radnicí
zfiízená Mobilní úklidová jednotka u silnic a na
travnat˘ch plochách pohozené igelitové pytle
plné odpadu a nové ãerné skládky. „Staráme se
zhruba o 300 hektarÛ pozemkÛ vãetnû tûch,
které jsou v majetku hlavního mûsta Prahy,“
prohlásil starosta Mâ Praha 4 Pavel Horálek
(ODS). „Chceme mít Prahu 4 hezkou, ale bez
spolupráce v‰ech obyvatel to nepÛjde. Je potfieba si napfiíklad uvûdomit, Ïe v na‰í mûstské ãásti není takov˘ cizineck˘ ruch jako v Praze 1,
takÏe vytvofien˘ odpad je dílem pfiedev‰ím zde
Ïijících obãanÛ. Proto jsme vyhlásili program
,âistá Praha 4‘, ve kterém chceme tento stav
zmûnit. VÏdyÈ je to jednoduché – ãím vy‰‰í
ãástky se investují do úklidu, tím ménû penûz
pÛjde na nová dûtská hfii‰tû, do rekonstrukcí
‰kol ãi na sociální programy.“
A právû „Zelen˘ den“ mûl za cíl oslovit
v‰echny, kdo se bûÏnû o ekologická témata
nezajímají, a motivovat je, aby se i oni zaãali
zab˘vat dopady svého chování na Ïivotní
prostfiedí. „Vûfiím, Ïe se mezi lidmi najde velká
ãást tûch, ktefií budou díky této akci ochotni
zaujmout odpovûdnûj‰í postoj k prostfiedí, ve
kterém Ïijí,“ fiekl radní hl. m. Prahy Petr
·tûpánek (SZ), kter˘ akci poskytl zá‰titu. (md)

L

Úspěch plavenek pro seniory

R
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I pfiesto, Ïe leto‰ní nákup 7000 kusÛ plavenek mûl b˘t poslední, vedení radnice Prahy 4
se rozhodlo vyhovût zájemcÛm a pokusit se
opût domluvit slevy. „MÛÏeme na‰im seniorÛm
slíbit, Ïe aÏ se vrátí z letních chat a chalup,
pfiipravujeme pro nû na podzim dal‰í zv˘hodnûné plavání. JiÏ nyní jednáme s vedením
plaveckého stadionu,“ pfiislíbila zástupkynû
starosty pro ‰kolství a sociální oblast Ivana
StaÀková (ODS).
Pfiípadní zájemci naleznou vãas podrobnûj‰í
informace v TuãÀáku a na internetov˘ch stránkách Mâ Praha 4.
(pil)

Proč zmizely přechody u tramvají?
Magistrátní odbor dopravy dal svolení k velkému
vybrušování (= rušení) přechodů přes tramvajové tratě.
Během týdne tak přišlo o všechny přechody například
náměstí Bratří Synků a další komunikace na území
MČ Praha 4.
agistrát hl. mûsta Prahy tak zaãal provádût rok a pÛl starou novelu
k vyhlá‰ce ministerstva dopravy z roku 2001, která ru‰ení pfiechodÛ
pfies tramvajové koleje bez semaforÛ nafiizuje. Na tramvajovém pásu je
podle vyhlá‰ky moÏná zebra pouze v místech, kde je svûtelná signalizace.
„Nikdo nás o tomto kroku dostateãnû pfiedem neinformoval. O v˘mazu
pfiechodÛ jsme se dozvûdûli pouze nûkolik dní pfied zaãátkem prací,“ fiíká
zástupce starosty Martin Hudec (ODS). „Zastupitelstvo Mâ Praha 4 ihned
pfiijalo usnesení, které s tímto postupem nesouhlasí. Îádáme hlavní mûsto
Prahu a TSK o zaji‰tûní zmûny zcela nevhodného postupu a zabránûní
ru‰ení pfiechodÛ na území Mâ Praha 4. Navíc pfiipravujeme varovné cedule
nebo oznaãení na chodníky, které by chodce varovaly, aby ze zvyku
nevkroãili do silnice, kde byl pfiechod zru‰en.“
Radní pro dopravu hl. m. Prahy Radovan ·teiner (ODS) tvrdí, Ïe
vyhlá‰ka pro‰la pfiipomínkov˘m fiízením a mûsto k ní vzneslo námitky.
„Od samého poãátku se s tím snaÏíme nûco dûlat. Zákon ale dodrÏovat
musíme,“ uvedl.
(md)

M

www.praha4.cz

Ru‰ení pfiechodu na námûstí Bratfií SynkÛ.
Foto: Tomá‰ Jelínek, ãlen Zastupitelstva Mâ Praha 4
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Další nutné kácení

Denní stacionář v novém
Zázemí denního stacionáře Ústavu sociálních služeb v Praze 4 (ÚSS 4)
pro osoby se sníženou soběstačností či se zdravotním postižením,
umístěného v objektu domu s pečovatelskou službou Branická 65/46, bylo
na základě iniciativy zřizovatele – městské části Praha 4 – rozšířeno.
enní stacionáfi, tzv. „Domovinka“, mûl
k dispozici jednu místnost se sociálním
zafiízením, coÏ bylo z hlediska uÏivatelÛ sluÏby
i personálu naprosto nevyhovující. Proto se jiÏ
poãátkem roku 2008 zaãalo jednat o moÏném
vyuÏití sousedních prostor ordinace oãního
lékafie pro roz‰ífiení „Domovinky“. Zámûr se
podafiilo zrealizovat ve II. ãtvrtletí tohoto roku
a denní stacionáfi získal v nov˘ch prostorách
3 oddûlené místnosti – pro pracovní a socio-terapeutické ãinnosti, pro odpoãinek a tfietí je
urãena jako jídelna. K tomu samozfiejmû
pfiináleÏí sociální zafiízení, vãetnû bezbariérov˘ch toalet. Denní stacionáfi je v provozu
v pracovní dny od 7 do 16 hodin, podle
budoucího zájmu je moÏnost roz‰ífiení sluÏby

D

Foto: R. Hilmar
Kmeny stromÛ byly ztrouchnivûlé.

V parku Na Jezerce proběhlo druhé
nutné kácení starých a životu nebezpečných stromů a dřevin.
endrologick˘ posudek, kter˘ si radnice
nechala po samovolném pádu dvou stromÛ v parku vypracovat, urãil, Ïe se v kvûtnu
musí odstranit dal‰ích 23 nemocn˘ch a star˘ch
stromÛ a dfievin. „Nakonec jich bylo 21,
protoÏe v korunách dvou zbyl˘ch je‰tû byla
ptaãí hnízda,“ fiekl starosta Mâ Praha 4
Pavel Horálek (ODS). Ten se také ohradil proti
nafiãení jednoho z obãansk˘ch sdruÏení, které
obyvatelstvo Prahy 4 mystifikuje tvrzením, Ïe
se na popud vedení radnice stromy na území
Mâ Praha 4 pfiedev‰ím kácí a jen v men‰inû se
nahrazují nov˘mi. „VÏdy se snaÏíme odstranûné dfieviny nahradit, a to je‰tû ve vût‰ím poãtu,
neÏ byl pÛvodní. Ani Na Jezerce tomu nebude
jinak, za pokácené stromy vysadíme pfiibliÏnû
tfiicet nov˘ch.“ Ve‰kerá potfiebná rozhodnutí
vãetnû dendrologického a ornitologického posudku a zápisu z jednání s âeskou inspekcí
Ïivotního prostfiedí jsou k nahlédnutí na odboru Ïivotního prostfiedí a dopravy mûstské ãásti
Praha 4, Táborská 350/32, Praha 4, kanceláfi
ã. 166 nebo 162.
(md)

D

Porota obvodního kola 3. roãníku
‰kolské amatérské filmové soutûÏe
„Jde to i jinak aneb Antifetfest 2009“
urãila nejlep‰í snímky z Mâ Praha 4.
První místo získala Z· Kavãí hory,
skupina Beta, s filmem „Parkur vs
drogy,“ na druhém místû skonãila Z·
Praha-Kunratice se snímkem „Bad
Day“ a na tfietím Z· Kfiesomyslova,
skupina Kfiesomyslova se snímkem
„Tvoje volba“. V‰em ocenûn˘m, ktefií získali zajímavé ceny, pogratuloval
zástupce starosty Václav Kri‰tof
(ODS).
Foto: Zdenûk KfiíÏ

Ivan Vyskočil
osmdesátníkem
pofiilovsk˘ rodák, profesor
PhDr. Ivan Vyskoãil –
herec, spisovatel, dramatik,
psycholog a pedagog – vstoupil dne 27. dubna 2009 ve
zdraví a plné tvÛrãí svûÏesti do rodiny
osmdesátníkÛ. Za své celoÏivotní dílo byl ve
v˘roãní den pozván na slavnostní audienci
v historick˘ch prostorách PraÏského hradu,
kde z rukou prezidenta republiky Václava
Klause pfievzal jubilejní plaketu za tvÛrãí,
osobit˘ pfiínos rozvoji ãeského divadelnictví
a pedagogiky, pfiedev‰ím jako objevitel
a jedna z hlavních osobností hnutí nov˘ch
divadelních ÏánrÛ – mal˘ch divadel z pfielomu 50. a 60. let. Od roku 1970 Ivan Vyskoãil
uãí, herectví a autorskou tvorbu pfiedná‰el
na Lidové konzervatofii (dnes Konzervatofi
Jaroslava JeÏka). V roce 1992 zaloÏil na
DAMU katedru autorské tvorby a pedagogiky, kterou do roku 2003 také vedl. V souãasné dobû je vedoucím profesorem v Ústavu
pro v˘zkum a studium autorského herectví
na DAMU.
VLADIMÍR PRCHLÍK

Projekt Praha 4 Bezdrátová
– další etapa rozvoje

S
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do pozdûj‰ích odpoledních hodin. UÏivatelÛm
jsou zde poskytovány úkony jako napfiíklad
pomoc a podpora pfii oblékání a svlékání, pfii
podávání jídla a pití, pfii úkonech osobní
hygieny, ale i rÛzné vzdûlávací a aktivizaãní
ãinnosti. KlientÛm je také dennû podáván
tepl˘ obûd. Zájemci mohou vyuÏít i nabídku ranního dovozu a odpoledního odvozu
z bydli‰tû do stacionáfie a zpût automobily
ÚSS 4.
Dal‰í zájemci o sluÏbu denního stacionáfie se mohou pfiihlásit buì osobnû u vedoucí sluÏby p. Svatavy Peãenkové na adrese
Branická 65/46, Praha 4-Braník, nebo telefonicky na ã.: 244 462 523, pfiípadnû na
e-mail ps4@uss4.cz.

Projekt Praha 4 Bezdrátová vstoupil do další fáze pokrytí
městské části Praha 4.
a základû rozhodnutí rady Prahy 4 bude
do konce ãervna 2009 instalováno 11
hotspotÛ, které pokryjí i zbytek území na‰í
mûstské ãásti (celkov˘ poãet vysílaãÛ pfiená‰ejících signál bezdrátového internetu tak
vzroste na 27). Díky tomu se dá pfiedpokládat
dal‰í nárÛst uÏivatelÛ, kter˘ch je nyní zaregistrováno více neÏ 3100. V souãasné dobû je
do sítû dodávána konektivita o kapacitû
25 Mbit/s, coÏ je z v˘sledkÛ v˘zkumu
v aktuálním ãase dostaãující. V prÛbûhu trvání projektu a vzhledem k nárÛstu uÏivatelÛ
pfiedpokládáme nav˘‰ení této kapacity.
Vût‰ina vysílaãÛ je umístûna na budovách
základních ‰kol, coÏ ‰etfií zároveÀ kapacitu
internetu ‰kol buì v posílení souãasného
pfiipojení, nebo dokonce k úspofie, kdy stávající placené pfiipojení ‰koly ru‰í a místo nûj
zaãínají vyuÏívat internet zdarma.

N

Do budoucna se pfiedpokládají dal‰í
sluÏby zaregistrovan˘m uÏivatelÛm, které
chce Praha 4 nabídnout také s vazbou na
eGovernment, mezi nûÏ patfií napfiíklad:
a) e-Learning (neboli elektronické vzdûlávaní), také o sluÏbách Datové schránky,
Bezpeãnost práce s Internetem (tj. také
spamy, viry apod.), Elektronick˘ podpis
atd.
b) SMS komunikace, napfi. aktuální zprávy,
c) Free mail – portál, tj. zdarma moÏnost
zfiízení emailové schránky.
Pfiedpokládané je rovnûÏ rozesílání tzv.
Newsletteru obãanÛm Prahy 4, tedy informaãní systém internetového ãasopisu.
Více informací o projektu naleznete na
portálu na adrese www.praha4net.cz.
MARTIN PLÍ·EK (KDU-âSL),
RADNÍ PRO INFORMATIKU

www.praha4.cz

AKTUALIT Y

Mobilní jednotka pro osoby
bez přístřeší
Od začátku března zajišťuje městská
část Praha 4 provoz mobilní jednotky
pro bezdomovce. Auto vybavené
čistým oblečením, dezinfekčními prostředky a pomůckami k provedení
jednoduchých převazů jezdí jednou
týdně po místech, kde se osoby bez
přístřeší v Praze 4 zdržují.
ílem této sluÏby je minimalizovat jejich
moÏná onemocnûní. Bezdomovci jsou
informováni o hygienick˘ch a dal‰ích negativních dÛsledcích zpÛsoben˘ch souãasn˘m
zpÛsobem Ïivota a jsou motivováni k vyuÏívání vhodn˘ch zafiízení provozovan˘ch Nadûjí
ãi Armádou spásy. Popfiípadû s nimi sociální
pracovníci fie‰í pfii podezfiení na infekãní
onemocnûní odvoz do zdravotnického zafiízení.
Mûstská ãást Praha 4 se tímto opatfiením,
které nepfiímo slouÏí v‰em obyvatelÛm v Pra-

C

KRÁTCE

Chraňte naše děti
na přechodech!
Jistě si již každý z nás zvykl, že u vytipovaných přechodů před školami
hlídkují městští strážníci a usměrňují
dopravu tak, aby se děti bez problémů dostaly do svých tříd.
ustota provozu v‰ak narÛstá kaÏd˘m
rokem a zvy‰uje se tak nebezpeãí nehod
a úrazÛ i na pfiechodech, které nejsou pod policejním dozorem. Mâ Praha 4 se proto obrací na
v‰echny obãany s nabídkou stát se vy‰kolen˘m
a certifikovan˘m stráÏcem pfiechodÛ. „Hledáme
dobrovolnice a dobrovolníky, ktefií by v pracovních dnech zhruba hodinu (7.15 aÏ 8.15 hod.) pomáhali zastavovat auta pfied pfiechody, po kter˘ch
se pohybují dûti,“ fiíká zástupce starosty Martin
Hudec (ODS). Máte-li o sluÏbu zájem, kontaktujte paní Gabrielu âesalovou, tel.: 261 192 200,
e-mail: gabriela.cesalova@praha4.cz, popfi. mÛÏete kontaktovat pfiímo fieditele základní ‰koly,
v jejímÏ okolí bydlíte a které chcete pomoci.
(md)

H

O Ïivotû na ulici si pfii‰la s bezdomovci
popovídat zástupkynû starosty Ivana StaÀková
(ODS).
ze 4, snaÏí eliminovat moÏnost pfienosu infekãních nemocí. Obãané Prahy 4 mohou kontaktovat terénní pracovníky v pracovní dny na
telefonu 733 390 610 nebo na e-mailové adrese
teren.praha@nadeje.cz. A to pfiedev‰ím v pfiípadû, Ïe se v jejich okolí vyskytuje bezdomovec v zanedbaném stavu, kter˘ potfiebuje
odbornou pomoc.
(roÏ)

Dětské dopravní hřiště otevřeno
Jak se chovat na silnici v roli chodce nebo cyklisty se učí děti z mateřských
škol a žáci 1. stupně základních škol zřizovaných MČ Praha 4 na dětském
dopravním hřišti u ZŠ Jánošíkova 1300.
e stfiedu 13. kvûtna byla na tomto hfii‰ti
opût slavnostnû zahájena praktická v˘uka,
kterou mají dûti nejradûji. Zajímavé je pro nû
i to, Ïe jim pomáhají a asistují stráÏníci Mûstské
policie hl. m. Prahy. „Je dobré, kdyÏ uÏ si
takto malé dûti mohou rÛzné dopravní situace
vyzkou‰et v reálu a na v‰echno se ptát pfiímo
stráÏníkÛ,“ míní zástupkynû starosty pro ‰kolství
a sociální oblast Ivana StaÀková (ODS).
Novinkou leto‰ního roku je interaktivní tabule
v hodnotû 200 000 korun, kterou policisté
získali díky sponzorskému daru. „Na tabuli
dûti fie‰í hravou formou dopravní úkoly a seznamují se se základními znaãkami a situacemi
na silnicích.“
(md)

Splněný slib

V

Interaktivní tabule dûtem pomáhá v dopravní
v˘chovû.

Politika jako profese
Politika? Politik? Pro mnohé cosi vzdáleného. Od některých
našich občanů často slýchávám, že politici jsou odtrženi od
reálného života, že řeší kvaziproblémy. Mnohdy mají pravdu
– naši vrcholní politici si často sami vytvářejí problémy, které
poté musejí složitě řešit.
le co je vlastnû politika? Pojem politika
pochází z fieckého polis tedy mûsto a má
oznaãovat správu vûcí vefiejn˘ch. Správa vûcí
vefiejn˘ch se t˘ká nás v‰ech! Mûjme tedy
prosím na pamûti, Ïe na‰e správa dne‰ních
vûcí vefiejn˘ch v mnohém ovlivÀuje atmosféru
ãeské zemû, ve které Ïijí ãi budou Ïít na‰e
dûti.
Právû na‰e rozhodnutí ovlivÀuje nejenom
na‰i blízkou budoucnost, ale také pfiedev‰im

A
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Ïivot na‰ich potomkÛ a tfieba i dal‰ích pokolení. Jsem profesí lékafi, má zodpovûdnost
k obãanovi zaãíná uÏ jeho poãetím.
Co tedy dûlá dobrého politika? Myslím si, Ïe
dobr˘ politik musí umût naslouchat lidem,
i tûm, ktefií s ním nesouhlasí. Mûl by umût
vysvûtlit a obhájit si svÛj názor. Rozhodnû by
nemûl b˘t prostoduch˘m hlasovacím nástrojem. Já mám politiku spojenou s anglick˘m
slovem „polite“ – tedy zdvofiil˘, slu‰n˘, kul-

Zanedbaná cesta u supermarketu Albert ve
·túrovû ulice se doãkala úpravy. „Tfiicet let zde
byla rozbitá dlaÏba a pfied 2 lety jsem osobnû
slíbil místním, Ïe zjednám nápravu. Mohu
s potû‰ením konstatovat, Ïe i kdyÏ je pozemek
soukromého vlastníka, dospûli jsme koneãnû
k dohodû o rekonstrukci, která byla nedávno
provedena,“ uvedl starosta Pavel Horálek
(ODS).

tivovan˘, u‰lechtil˘. Dobré vzdûlání je jistû
devizou, ale dÛleÏit˘ je i zdrav˘ rozum. Jaké
vzdûlání má mít budoucí politik? Domnívám
se, Ïe profese ani studium není rozhodující.
Zásadní je, aby se kaÏd˘ snaÏil b˘t ve své
profesi co moÏná nejvût‰ím odborníkem. Aby
svoji profesi vykonával dobfie a s láskou.
A aby mûl opravdov˘ zájem o vûci vefiejné.
Politika je pro mû zkrátka vrchol toho, k ãemu se spoleãnost tûÏk˘m a dlouh˘m v˘vojem
dopracovala.
Ve svém politickém vystupování se snaÏím
fiídit heslem v˘znamného fiímského fieãníka,
politika a spisovatele Cicera: „Kdybych mohl
volit, dal bych pfiednost tiché moudrosti pfied
upovídanou hloupostí.“
MUDR. KAREL HURT (ODS), MSC, PH.D., DR.SC.,
ODBORN¯ LÉKA¤ A ZASTUPITEL PRAHY 4

TUČŇÁK

| 7

OHLÉDNUTÍ

Na květen 1945 nesmíme zapomenout!
Jako každým rokem, tak i letos si představitelé politického a veřejného života připomněli výročí Pražského povstání a ukončení druhé
světové války.

Na Spofiilovû uctili padlé bojovníky zástupkynû
starosty Ivana StaÀková, zástupce starosty
Václav Kri‰tof a starosta Pavel Horálek.
vûtnové boje roku 1945 radikálnû zmûnily
osudy tisícÛ rodin, které bûhem povstání pfii‰ly o své nejbliÏ‰í. „Bojovníci ãerpali sílu z touhy
zbavit se nûmeck˘ch okupantÛ a neváhali pro tuto
vûc poloÏit i vlastní Ïivot. Lidé chtûli opût
svobodu a je dobfie, Ïe i po ãtyfiia‰edesáti letech
nezapomínáme na jejich stateãnost a pfiipomínáme si smysl obûtí PraÏského povstání,“ fiekl
na pietním shromáÏdûní na námûstí Generála
Kutlva‰ra starosta Pavel Horálek (ODS).
Na následném vzpomínkovém posezení na
nuselské radnici pak TuãÀák zaznamenal vzpomínky osob, které kvûtnové dny proÏily jako
dûti.

K

Lidé umírali i 9. května
Jaroslava Kfiupalová, âesk˘ svaz
bojovníkÛ za svobodu Praha 4
„Konec války jsem proÏívala dost
intenzivnû. 30. dubna jel po Ïelezniã-

ní trati v Dejvicích, kde jsem v té
dobû bydlela, vlak, kter˘ pfieváÏel
zajatce a vûznû. Z transportu utekl
jeden muÏ, kter˘ se objevil v na‰em
domû a potfieboval lékafiskou pomoc. Mûl ‰tûstí, právû jsme v jedné
spoleãné místnosti probírali s lékafiem, kter˘ v na‰em domû bydlel,
zásady první pomoci. 4. kvûtna se
zaãaly shazovat nûmecké nápisy
a 5. kvûtna pfii‰el nejen dé‰È, ale
i boj. PfiiváÏeli nám první ranûné
a my je o‰etfiovali. Dodnes obdivuji moji maminku, Ïe mû, desetiletou
holku, nechala, abych se pohybovala mezi tfiemi dejvick˘mi barikádami jako spojka... Nosila jsem
zprávy a poskytovala první pomoc ranûn˘m.
Nejhor‰ím záÏitkem pro mû byl 9. kvûten, kdy
sousedovic dcera Milu‰ka ‰la vítat
Sovûty a nûkdo ji stfielil. Na o‰etfiovnu se dostala pozdû a zemfiela.
Nebyla ten den sama, jen v na‰í
ulici padli dal‰í lidé...“

Odstupující ministr spravedlnosti JUDr. Jifií
Pospí‰il vzdal památku zavraÏdûn˘m vlastencÛm v pankrácké sekyrárnû.
ven a zalhala, Ïe v na‰em domû bydlí samí
Nûmci. Tím nás zachránila, ale konec války byl
pro ni krut˘. V domû bydlel konfident gestapa,
kter˘ se zfiejmû bál prozrazení. Správcovou oznaãil za udavaãku a davy ji obûsily na lampû.“
(md)

Zachránila
životy, svůj ne
Milo‰ Matou‰ek, Klub
vojensk˘ch v˘sadkov˘ch
veteránÛ
„Bylo mi asi ‰est let, byli jsme
u tety na Pankráci a Nûmci nás vyhnali z domÛ. Museli jsme jít pfied
tanky jako Ïivé ‰títy. Dodnes si
pamatuji ten pocit, jak mi po nohou
teãe cizí mozek... Vedle mne totiÏ
zkolaboval pán a tank mu pfiejel
hlavu. Dal‰í záÏitek mám spojen˘
s na‰í nûmeckou správcovou. KdyÏ
vidûla, jak Nûmci obcházejí domy
a házejí do sklepÛ granáty, vybûhla

Vûnce k památníku Tfií odbojÛ na námûstí Generála
Kutlva‰ra poloÏili i zástupci âeského svazu bojovníkÛ za
svobodu, âeské obce legionáfiské, Konfederace politick˘ch
vûzÀÛ a dal‰ích organizací.

Spoleãenské setkání veteránÛ a pamûtníkÛ konce druhé svûtové války, pofiádané Mâ Praha 4, se uskuteãnilo v Kulturním centru Novodvorská.
Pfiíjemné odpoledne zpestfiily kulturními vystoupeními dûti z matefisk˘ch a základních ‰kol z Mâ Praha 4.
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ZÁBAVA/INZERCE

Červen v Hobby centru 4
NESEĎTE DOMA, DEJTE NUDĚ VALE A PŘIJĎTE MEZI NÁS
➤ AKCE:
1. 6. po – Den dûtí – velk˘ zábavn˘ den
v Hobby centru 4 – tvofiivé dílny, sportování,
kvízy, soutûÏe o ceny, skákadlo a spousta
pfiekvapení nejen pro kluky a holky, info
L. Jedková a Z. Válek – tel.: 241 731 489,
13.30–17.00.
3. 6. st – Klavírní podveãer – hudební setkání s dûtmi z krouÏkÛ klavíru a klavírní
improvizace v pavilonu D, info R. ·tolba – tel.:
241 731 510, l. 37, 17.00–18.00.
3. 6. st – V˘tvarná dílna v knihovnû Hobby
centra 4 (‰átky – vosková batika) pro dûti pfied‰kolního vûku od dvou let s doprovodem
a pro dûti ‰kolního vûku i bez doprovodu, info
K. Hru‰ková – tel.: 241 731 510, l. 38,
604 708 209, 14.00–17.30.
4. 6.–7. 6. – Bambiriáda 2009 – pfiehlídka
praÏské zájmové ãinnosti na Stfieleckém
a Dûtském ostrovû a pfied kostelem sv. Václava
na ·tefánikovû ulici v Praze 5, info T.
Vopálensk˘ – tel.: 241 731 510, l. 25, dennû
10.00–17.00.
24. 6. st – V˘tvarná dílna v knihovnû Hobby
centra 4 – lodû a jiná plavidla – pro dûti
pfied‰kolního vûku od dvou let s doprovodem
a pro dûti ‰kolního vûku i bez doprovodu,

info K. Hru‰ková – tel.: 241 731 510, l. 38,
604 708 209, 14.00–17.30.
26. 6. pá – Ble‰árna v klubu Déãko – ble‰í trh,
prodej drobnÛstek a vlastních v˘robkÛ s cenou
do 10,- Kã, 10.00–17.00.

➤ VÝLETY:
6. 6.–7. 6. – Minitábor ve skalách – pískovcové lezení s instruktory âHS, info K. Hru‰ková
– tel.: 241 731 510, l. 38, 604 708 209.
7. 6.–21. 6. – Letní v˘tvarné a dramatické dílny u Egejského mofie v fieckém mûsteãku
Stavros – pro star‰í 15 let, info L. Jedková
a Z. Válek – tel.: 241 731 489, 602 507 510.
● Léto se kvapem blíÏí a nemáte-li je‰tû program na prázdniny – pfiijìte se informovat na
letní tábory v Praze, v âechách i u mofie, které
letos Hobby centrum 4 pofiádá.
● Zahrada Hobby centra 4 se sportovními a relaxaãními prvky je otevfiena a volnû pfiístupná
dennû od 8.00 do 19.00 hod.

➤ NAVŠTIVTE:
Nahrávací studio Hobby centra 4 – pro
mladé kapely, muzikanty, divadelní soubory,
hudebníky, recitátory apod. – pod vedením
zku‰en˘ch profesionálÛ si nahrajete vlastní

●

CD, info R. ·tolba – tel.: 241 731 510, l. 37,
777 114 897, B. Zatloukal – tel.: 603 419 41.
● Klub Sklad – otevfien˘ klub v pondûlí aÏ pátek 15.00–19.00 – Klub Amfora, Pujmanové 9,
Praha 4 – vstup voln˘ – internet, stolní hry, ‰ipky, stolní tenis a fotbal, kuleãník, info
Z. Válek – tel.: 241 731 489.
● Klub Déãko – otevfien˘ klub v pondûlí aÏ
ãtvrtek od 15.00 do 19.00, pátek 14.00–17.00
– Hobby centrum 4, pavilon D (vstup voln˘)
internet, stolní hry, ‰ipky, stolní tenis a fotbal,
kuleãník, info K. Hru‰ková – tel.: 241 731 510,
l. 38, 604 708 209.
● Pedagogickou knihovnu Hobby centra 4
– pavilon D, provozní doba: pondûlí a stfieda
8.00–18.00, info – K. Hru‰ková – tel.:
241 731 510, l. 38, 604 708 209.
● Fitcentrum – pondûlí aÏ ãtvrtek 15.00 aÏ
21.00, info K. Janou‰kovec – tel.: 241 731 510,
l. 22.

Dům dětí a mládeže Praha 4

HOBBY CENTRUM 4
Bartákova 1200/37, Praha 4,
10 minut od metra Pankrác

www.hobbycentrum4.cz
INZERCE

Sdružení pro aktivní odpočinek a integraci postižených
ve spolupráci s Dětským integračním centrem a mateřskou školou,
Hurbanova 1285, 142 00 Praha 4, tel.: 241 470 291 www.dic-saop.cz

zve děti a jejich rodiče na akci s názvem

Zábavná sobota aneb Mámo, táto, pojďte si hrát
Odpočinek v krásné zahradě se stoletým dubem
Slavnostní otevření naučné stezky Josífkovo putování
Doprovodný program v 11 hod. Duhové bubliny

27. června 2009 od 10.00 do 16.00 hod.
● Vstupné je dobrovolné ●

V areálu TJ Pankrác, DruÏstevní ochoz 5a, byl za pfiítomnosti fotbalového internacionála
Antonína Panenky slavnostnû otevfien novû vybudovan˘ tenisov˘ areál. Sportovní komplex nabízí vefiejnosti 4 antukové kurty, tenisovou stûnu, nohejbalové a beachvolejbalové hfii‰tû a pfiíjemné zázemí s obãerstvením. Více informací na www.tenispankrac.cz.
www.praha4.cz

SC-81585/7
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Co se nám letos povedlo?
Školní rok 2008/09 se již chýlí ke svému konci a pomalu nastává čas hodnocení a bilancování. Dali jsme proto
možnost školám zřizovaným městskou částí Praha 4, aby se samy podle svého uvážení pochlubily těmi nejlepšími
výsledky dosaženými během letošního školního roku.

První jazyková ZŠ Horáčkova 1100
ejvût‰í událostí leto‰ního ‰kolního roku je
rekonstrukce na‰í ‰koly, která bude zahájena v ãervnu. V rámci osmdesátimilionové investice se ‰kola doãká nov˘ch oken, otopné
soustavy (vãetnû v˘mûníku, regulace a mûfiení)
a zateplení plá‰tû budovy i stfiechy. Dûkujeme
v‰em rodiãÛm a mûstské ãásti Praha 4.

N

Úspû‰ní fie‰itelé soutûÏí.

K na‰im prioritám pfiedev‰ím patfií kontinuální rozvíjení jazykové v˘uky. Letos se nám
podafiilo roz‰ífiit pfiípravné kurzy k britsk˘m
zkou‰kám PET, FCE a CAE.
Kurzy nav‰tûvují nejen souãasní Ïáci 7.–9.
tfiíd, ale pokraãují v nich i na‰i absolventi.
V leto‰ním ‰kolním roce se kurzÛ úãastní
128 posluchaãÛ, 40
jich uÏ letos zakonãí
kurzy mezinárodní
zkou‰kou.
Vûfiíme, Ïe budou
stejnû úspû‰ní jako
v loÀském roce, kdy
v‰ichni úãastníci získali certifikát mezinárodní úrovnû od
British Council. Na
podzim 2008 se nám
podafiilo získat grant
M·MT âR na podporu ãtenáfiství v cizích
jazycích.
Celková v˘‰e grantu ãinila 100 000 Kã,
z toho 70 000 Kã bylo
vûnováno na nákup
zjednodu‰ené ãetby

ZŠ Křesomyslova ZŠ Kavčí Hory
●

●

●

●

Ná‰ dlouholet˘ projekt
„fietûzového provádûní“
úspû‰nû pokraãuje a v leto‰ním roce vyvrcholí novinkou: na‰i Ïáci budou
provádût (11.–13. ãervna) na pfiekrásném
zámku Ploskovice.
Zapojení ‰koly do projektu GLOBE jsme
roz‰ífiili i o na‰e vlastní aktivity: ve spolupráci se Z· Jílovská byly uspofiádány
Mini Globe Games pro 5.–7. roãníky na‰ich
‰kol.
Podafiilo se nám navázat kontakty se
tfiemi francouzsk˘mi ‰kolami s freinetovskou pedagogikou a na‰i druháci a tfieÈáci
tak získali nové kamarády. Se vzájemnou
korespondencí jim pomáhají Ïáci 7. a 8. roãníkÛ, ktefií mají jako druh˘ cizí jazyk
francouz‰tinu.
O protidrogové prevenci s dûtmi nejen
mluvíme, ale Ïáci sami se ve spolupráci
s Policií âR podíleli na projektu Stop
drogám. Úspû‰n˘ byl i jejich film „Tvá
volba“, s nímÏ získali 3. místo na pfiehlídce
Antifetfest 2009 v Praze 4.
(han)
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eto‰ní ‰kolní rok byl opût pln˘ nejen
uãení a povinností, ale i celé fiady akcí
pofiádan˘ch pro Ïáky v‰ech stupÀÛ na‰í
‰koly. Za zmínku stojí soutûÏe vûdomostní,
olympiáda z ãeského jazyka, matematická
olympiáda, biologická olympiáda, Klokan
matematick˘ i pfiírodovûdn˘, Pythagoriáda,
konverzaãní soutûÏ v anglickém jazyce
a dal‰í.
V˘uku jsme si zpestfiili fiadou v˘ukov˘ch
projektÛ a projektov˘ch dnÛ. Nejrozsáhlej‰í
z nich je projekt Les, kter˘ se prolíná v‰emi pfiedmûty a je urãen ÏákÛm 7. tfiídy,
nebo projekt Zdraví a my, dûti, pro Ïáky
1. stupnû. Tradiãnû se uskuteãnil projektov˘ den Slavíme advent a Slavíme
Velikonoce. Mezi dal‰í vydafiené
projektové dny patfiil den vûnovan˘
spoleãenskému chování a Vítání jara spojené s pûveckou soutûÏí karaoke.
Nejvût‰í úspûch zaznamenali na‰i Ïáci ze 7.
tfiídy v amatérské filmové soutûÏi vûnované
primární protidrogové prevenci „Jde to i jinak
aneb Antifetfest 2009“, kde obsadili se sv˘m
snímkem 1. místo v obvodním kole.

L

v angliãtinû, nûmãinû, ve ‰panûl‰tinû a ve francouz‰tinû. Îáci si knihy nejen individuálnû
pÛjãují, ale pracují s nimi i v hodinách. V rámci projektu se Ïáci podílejí na rÛzn˘ch formách
aktivního uãení, které smûfiují k bliÏ‰ímu poznání obsahu dûl a k rozvoji vlastní ãetby.
Na‰i Ïáci se tradiãnû velmi dobfie umisÈují
v nejrÛznûj‰ích vûdomostních soutûÏích. Letos
nás v˘bornû reprezentovali v Konverzaãní
soutûÏi v anglickém jazyce v kategorii jazykov˘ch Z· a niÏ‰ích roãníkÛ gymnázií (2. a 3.
místo v obvodním kole), v Konverzaãní soutûÏi v nûmeckém jazyce (1. a 3. místo v obvodním kole), v Konverzaãní soutûÏi ve francouzském jazyce (1. a 2. místo v obvodním kole, 5.
místo v krajském kole) a Fyzikální olympiádû
(1. a 2. místo v obvodním kole).
Chtûli bychom zejména podûkovat za vzornou reprezentaci ‰koly Janu Hrachovi z 9.A,
kter˘ se letos skvûle umístil ve ãtyfiech soutûÏích: získal 1. místo v obvodním kole fyzikální
olympiády (v˘sledky krajského kola je‰tû neznáme), 2. místo v obvodním kole zemûpisné
olympiády (6. místo v krajském kole), 3. místo
v obvodním kole olympiády v ãeském jazyce,
6. místo v obvodním kole chemické olympiády.
RNDR. IVANA âAPKOVÁ,
MGR. EVA PERGLEROVÁ

Úspûchy slavil po
cel˘ ‰kolní rok i pûveck˘ sbor PráÏata
pod vedením paní
uãitelky Pospí‰ilové,
kter˘ reprezentoval
na mnoha koncertech
nejen na‰i ‰kolu, ale
i mûstskou ãást Praha 4, tfieba pfii Summitu
regionÛ a mûst Na Pfiíkopech.
Nelze vyjmenovat v‰echny akce a události,
které tvofií Ïivot ‰koly. V‰echny besídky,
úspûchy dûtí v zájmové ãinnosti, v‰echny
koncerty, náv‰tûvy divadelních ãi filmov˘ch pfiedstavení, exkurze, ‰koly
v pfiírodû, pomoc na‰ich stfiedo‰kolákÛ
pfii rÛzn˘ch akcích pofiádan˘ch mûstskou ãástí pro seniory nebo pfii vítání
obãánkÛ a v‰e ostatní, co ve ‰kolním
Ïivotû u nás ve ‰kole provází cestu za poznáním a dotváfií Ïivot dan˘ propojením rÛzn˘ch
typÛ ‰kol a vûkov˘ch skupin. Snad uÏ tedy
jen uspofiádat závûreãnou Zahradní slavnost,
rozlouãit se s maturanty, s deváÈáky a ve ‰kolce
s budoucími prvÀáãky a popfiát v‰em sluneãné
a pohodové prázdniny.
JANA ZELENKOVÁ
www.praha4.cz
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ZŠ Jižní
■ Máme fungující systém podpory talentÛ

a individuálního pfiístupu k ÏákÛm (akcelerace v pedagogice, krouÏky, volitelné pfiedmûty, individuální vzdûlávací plány, ‰kolní
psycholog a speciální pedagog atd.).
■ UdrÏujeme a vytváfiíme tradice (historie,

‰kolní akce – Den Zemû, Vánoãní koncert,
Zahradní slavnost, spolupráce s vefiejností).
■ Máme fungující ‰kolní parlament, kter˘ se

·kolní parlament Z· JiÏní sehnal a pomohl postavit
‰kolní trampolínu.

ZŠ Ohradní
„·kola pro Ïivot, ‰kola pro v‰echny“ je
motto na‰í ‰koly. Jsem nesmírnû ráda, Ïe Ïáci
mé ‰koly, byÈ mnohdy nevûdomky, toto heslo
naplÀují sv˘mi poãiny a myslí i na ostatní.
Dovolím si zmínit se o akcích, které Ïáci
uskuteãÀují a jsem na nû za to patfiiãnû hrdá.
Îe je na‰e ‰kola pro v‰echny? Pfieneseme
tento v˘znam do bûÏného Ïivota mimo prostory ‰koly... Pomohli kojencÛm. Jak? Uspofiádali

sbírku, nakoupili pleny (tím pfiispûli na vakcíny pro dûti z rozvojov˘ch zemí) a osobnû je
pfiedali do Ústavu péãe pro matku a dítû
v Podolí.
Pomohli, jako jiÏ fiadu pfiede‰l˘ch let, dûtem
z Dûtského domova v Dolních Poãernicích.
Poslední pfiání, které jim splnili, byla LCD
televize. Pomohli ugandské dívce Aidû, která
díky nim jiÏ vystudovala i stfiední ‰kolu.
Pomohou seniorÛm, pro které mají pfiipraven˘ finanãní obnos, jenÏ bude vûnován

podílí na ãinnosti ‰koly, spolurozhoduje
o nûkter˘ch záleÏitostech, pofiádá akce, hry
a soutûÏe.
MGR. DANIEL KAISER, ¤EDITEL ·KOLY

nûkterému domovu
dÛchodcÛ v Praze 4,
kter˘ si sami Ïáci
vyberou.
Chválím je i za úspû‰nou reprezentaci
‰koly v olympiádách a soutûÏích, kter˘ch se
celoroãnû úãastnili. To ale ve ‰kolách patfií
k samozfiejmostem.
Dobré srdce a chuÈ pomoci uÏ takovou
samozfiejmostí neb˘vá. Díky Ohradní...
PAEDDR. MARIE ZIMOVÁ, ¤EDITELKA ·KOLY

ZŠ s RVJ Jeremenkova

ZŠ Na Chodovci

1) Oblast pedagogická
– Vynikající v˘sledky v projektu KEA
(testování ÏákÛ spoleãností SCIO) v‰eobecnû, v matematice byl Ïák Sebastian
Kostka z 6.B nejlep‰í z celé Prahy.
– I v leto‰ním roce jiÏ tradiãnû organizujeme studijní pobyt pro Ïáky na‰í ‰koly
v Anglii.
– Letos jsme jiÏ dvacát˘m rokem organizovali
obvodní kola matematické olympiády nejen
pro Ïáky Mâ Praha 4, ale i pro Ïáky Mâ
Praha 11 a 12.

romû toho, Ïe jsme krásnû uãili a máme
pûkné vztahy s dûtmi i jejich rodiãi, se
obzvlá‰È dle na‰eho soudu vydafiilo:
● modernizace v˘uky – úspû‰né zavádûní
metod programu Zaãít spolu na 1. stupni, projektové vyuãování (Jak rostu s knihou, instalace v˘stavy Krajina za ‰kolou v obvodní knihovnû, projekt Recyklohraní, projekt Planeta
Zemû);
● dal‰í modernizace ‰koly – laboratofi pfiírodovûdn˘ch pfiedmûtÛ, venkovní uãebna
(vyuÏití grantu M·MT), instalace dal‰ích
dvou interaktivních tabulí, nová uãebna
informatiky;
● úspû‰n˘ zápis znaãící zv˘‰en˘ zájem
o ‰kolu.
Z. ·VADLENOVÁ

2) Oblast péãe o majetek
V tomto ‰kolním roce jsme otevfieli:
– novou multimediální jazykovou laboratofi,

– druhou poãítaãovou
pracovnu,
– na‰i ‰kolní jídelnu jsme
vybavili nov˘m nábytkem,
– otevfieli jsme nové ‰kolní hfii‰tû a atletickou
dráhu s umûl˘m povrchem – ‰kola získala
grant MHMP.
3) Oblast poskytovan˘ch sluÏeb
Do jídelníãku ‰kolní jídelny jsou pravidelnû
zafiazovány dny zdravé v˘Ïivy.
4) Oblast prevence
Kromû jin˘ch aktivit je ‰kola zafiazena
v projektu Nenechte se chytit do pasti.
MGR. RENÉ âERMÁK, ¤EDITEL ·KOLY

K

ZŠ Jílovská
ako kaÏd˘ rok tak i letos se Ïáci ZÂ Jílovská zúãastnili obvodního
kola matematické olympiády. Mezi ‰esÈáky byl nejúspû‰nûj‰í
Petr Siblík (2. místo), mezi osmáky Tomá‰ Kodad (2. místo) a Ondfiej
Hübsch (4. místo). Nejvût‰í úspûch zaznamenali Ïáci Radim Homolka
a Tomá‰ Kodad, ktefií postoupili do celopraÏského kola kategorie
9. roãníkÛ, kde byli oba velmi úspû‰ní.
Dále se vybraní Ïáci 8. a 9. roãníkÛ v úter˘ 14. dubna zúãastnili
celopraÏské matematické soutûÏe ENGLISH MATHS COMPETITION
zadávané v anglickém jazyce. SoutûÏ se konala na Z· âerven˘ vrch
a v nabité konkurenci se Ïáci Z· Jílovská umístili na vynikajících
místech (8. roãník: Tomá‰ Kodad – 1. místo, Robin Kry‰tÛfek
– 2. místo, Radek S˘kora – 7. místo, Ondfiej Hübsch – 8. místo
z 50 úãastníkÛ). Mezi deváÈáky obsadil Martin Endr‰t 8. místo
z 21 úãastníkÛ.
Mgr. JOSEF SMETANA, ¤EDITEL ·KOLY

J

www.praha4.cz

Z· Jílovská se mÛÏe pochlubit
v˘born˘mi matematiky.
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Úspěchy ZŠ Na Planině
■ Úspû‰ní Ïáci v odborn˘ch a zájmov˘ch soutûÏích

Nora Novotná, 7.B
Zora Novotná, 9.A

Vítûzky mezinárodní klavírní soutûÏe „X Concours
Pianoopen de Mérignac 2009 Jeunes Talents“ ve Francii.

Hana âermáková, 7.B

Jaroslav âesánek, 8.B

1.–2. místo v obvodním kole matematické olympiády v Praze 4
(kategorie Z7).
3.–6. místo v obvodním kole matematické olympiády v Praze 4
(kategorie Z7).
2.–8. místo v obvodním kole matematické olympiády v Praze 4
(kategorie Z6).
1. místo v obvodní soutûÏi v sudoku.

Vít Dobr˘, 9.A
Andrea DoleÏalová, 9.A
Václav Hodina, 9.A
Karolína Klouãková, 9.A
Zora Novotná, 9.A
Andrea Teissigová, 9.A

Úãast ve finále soutûÏe „Bojovníci proti totalitû oãima dûtí“,
vyhlá‰ené MO âR (vytvofiení ti‰tûného magazínu „Alvarez
potfieboval stateãné a silné“, zachycujícího Ïivotní osudy politického
vûznû Dr. Navrátila; zpracováno pod ped. vedením
Mgr. Gabrielové a Dr. Maleninského).
Vyhodnocování soutûÏních prací v souãasné dobû je‰tû probíhá.

Martin ÎiÏka, 7.B
Markéta Novotná, 6.A

■ Spoleãenské aktivity

Nicole Dostálová, 8.A
Katefiina Chrastilová, 8.A
Veronika Kadlecová, 8.A

Organizaãní pomoc pfii slavnostním kfitu knihy historiãky Dr. Zory
Dvofiákové To byla Milada Horáková, kter˘ se pod zá‰titou
primátora hl. m. Prahy a za úãasti námûstkynû primátora Markéty
Reedové konal v primátorské rezidenci 9. 4. 2009
(organizaãní spolupráce a moderování celé akce Mgr. Novák).

Nora Novotná, 7.B
Zora Novotná, 9.A

Klavírní vystoupení na slavnostním kfitu knihy historiãky Dr. Zory
Dvofiákové To byla Milada Horáková.

Ïáci I. i II. stupnû
pod ped. vedením
Mgr. Al-Madhagiové

Organizace trhu Ïákovsk˘ch v˘robkÛ ve prospûch
Domova sv. Karla Boromejského
v Praze-¤epích a pfiedání v˘tûÏku Domovu.

ZŠ Na Chodovci
a Veselý senior
Již několikátý rok spolupracuje ZŠ
Na Chodovci s nadačním fondem
Veselý senior. Jedním ze základních cílů fondu je přesvědčit mladou generaci, aby přijala princip
solidarity a uznala, že starší lidé
přinášejí do života společnosti své
nezastupitelné kvality.
áci ‰koly jiÏ nûkolikrát vystoupili na charitativních akcích tohoto nadaãního fondu
a mnoho seniorÛ v rÛzn˘ch ãástech Prahy bylo
potû‰eno dárky, které pro nû dûti vyrobily. V úter˘
21. dubna strávili nûktefií Ïáci druhého stupnû
v Domû seniorÛ pfii Centru sociálních sluÏeb
v Praze 2 krásné jarní odpoledne.
Pro seniory si dûti pod vedením paní uãitelky J.
Kocourkové pfiipravily hudební vystoupení vãetnû
country tance.
Vystoupení se zúãastnilo i nûkolik b˘val˘ch
ÏákÛ ‰koly. K velmi pfiíjemné atmosféfie pfiispûla
Tereza Kostková, patronka fondu, která celou akci
moderovala. Tato vystoupení nenechávají dûti
chladn˘mi, poznávají se s nov˘mi lidmi, vytváfiejí
si povûdomí o kvalitách typu odpovûdnost, spolehlivost, empatie, respektování, podpora, pomoc
a sociální cítûní.
(z‰)

Î

■ Vefiejná vystoupení pûveckého sboru Planina pod vedením sbormistrÛ Mgr. Îáka

a Mgr. St˘blové
– Velikonoãní vystoupení v Domû bytové kultury
– Vystoupení v Domovû sv. Karla Boromejského v Praze-¤epích pfii pfiíleÏitosti pfiedání finanãního pfiíspûvku pro Domov
– Koncert v Letohrádku Kinsk˘ch na Smíchovû

Ve škole zněla

ABBA

·kolní aktivity byly v podzimním a zimním období limitovány nafiízenou karanténou, vypl˘vající
z onemocnûní 2 ÏákÛ hepatitidou.
■ Gymnázium Milady Horákové

Zcela mimofiádnou kapitolou je zfiízení Gymnázia Milady Horákové k 1. 1. 2009. Tato ‰kola, která
je zfiízena hl. m. Prahou a bude mít pevnou vazbu i k Mâ Praha 4, v˘znamn˘m zpÛsobem roz‰ífií
vzdûlávací nabídku v Praze 4 a spolu se sesterskou Z· Na Planinû vytvofií integrující vzdûlávací
instituci na území této Mâ. Probíhající pfiijímací fiízení dokazuje, Ïe poãet zájemcÛ o studium
pfievy‰uje nabízenou kapacitu 60 ÏákÛ, která je stanovena pro budoucí 1. roãník.
MGR. FILIP NOVÁK, ¤EDITEL ·KOLY

Otvírání studánek
Již dlouho se věnuje ZŠ Jílovská 1100 průzkumu blízkého Zátišského
potoka a v jeho okolí pořádáme přírodovědné vycházky i soutěže.
entokrát jsme se rozhodli pro toto místo nûco
udûlat a vysbírat na jeho bfiezích odpadky,
které kazí dojem z kousku zelenû mezi sídli‰ti
Novodvorská a Lhotka. Îáci 8. a 9. roãníkÛ se
proto vydali na procházku do pfiírody vybaveni
pytli na odpadky a pracovními rukavicemi.
Vyãistili ãást koryta Záti‰ského potoka, takÏe
na‰e soutûÏe a pfiírodovûdné vycházky mÛÏeme
nadále pofiádat v pfiíjemném prostfiedí. Z práce
jsme mûli v‰ichni radost. Akci podpofiilo SdruÏení
Tereza a firma Kofola.
RNDR. HELENA PO·TULKOVÁ

T

Svého úkolu se ,,sbûraãi“ ujali s nad‰ením a sami
se divili, jakou hromadu odpadu na‰i spoluobãané
roztrousili po lese.
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Učitelé a žáci ZŠ Jílovská v dubnu
uvítali vzácné hosty, orchestr dechových nástrojů ze Švédska.
adaní hudebníci, ktefií pod vedením Marie
Holeãkové, ‰védské paní uãitelky ãeského
pÛvodu, pfiicestovali, uspofiádali v prostorách zdej‰í tûlocviãny poutav˘ koncert, pfii kterém zaznûla
nejedna známá filmová melodie, fiada písniãek od
slavné skupiny ABBA, ãi dokonce Tom Jones.
Skvûlou atmosféru, kterou mladí ·védové vytvofiili, si vychutnali zvlá‰tû Ïáci prvního stupnû, ktefií
byli na pfiedstavení pozváni a ktefií ocenili kaÏdou
z prezentovan˘ch melodií boufiliv˘m potleskem.
O pomyslnou teãku na závûr se postarali
vybraní star‰í Ïáci, ktefií coby zdatní angliãtináfii
zapojeni do mezinárodního projektu eTwinning
se se sv˘mi ‰védsk˘mi vrstevníky pozdravili,
anglicky si popovídali a také si vzájemnû vymûnili e-mailové adresy.
MGR. PETRA KRETOVÁ

N

www.praha4.cz

ŠKOLST VÍ

Veselá nota
v MŠ V Zápolí

Žákovským knížkám
Na Líše odzvonilo
„Co bylo ve škole?“, to je nejčastější otázka rodičů, kterou pokládají
svým dětem. A nejčastější odpověď
školáků je: „Nic.“ Nebo „Dobrý“.
fiehled v˘sledkÛ ãinností ve ‰kole pfiiná‰í
rodiãÛm v nejniÏ‰ích roãnících záznamníãek, dále pak Ïákovská kníÏka. Ale i dítû je
omylné a obãas zapomene „Ïákajdu“ doma.
Nûktefií Ïáci navíc zjistili, Ïe ne v‰echny informace pfiiná‰ené domÛ v Ïákovské kníÏce jsou
pfiíjemné, a tak svoji Ïákovskou obãas zapfiou.
Proto Z· Na Lí‰e, která se specializuje na
v˘uku informatiky, v˘tvarné v˘chovy a cizích
jazykÛ, zaãala v souladu se sv˘m vzdûlávacím
programem od dubna 2009 informovat rodiãe
o dûtsk˘ch úspû‰ích nebo naopak o tom, co se
nepodafiilo, pomocí internetu. Rodiã i Ïák mají
moÏnost prohlédnout si ve své chránûné stránce známky, pfiehled docházky, rozvrh hodin,
plán akcí a dokonce mohou hlasovat v rÛzn˘ch
anketách.
První zpûtné informace získané od rodiãÛ
ukazují, Ïe si tento servis pochvalují. Pfiesto
i Ïákovská kníÏka má stále své opodstatnûní.
Pro pfií‰tí ‰kolní rok tedy pfiipravujeme její
úpravu, ale nedojde k úplnému odstranûní.
I pfies moderní techniku, kterou se tato ‰kola
profiluje, platí, Ïe nejlep‰í komunikací mezi
‰kolou a rodiãi je osobní kontakt.
MGR. VÁCLAV HLINKA, ¤EDITEL ·KOLY

P

Dûti si s chutí zazpívaly písniãky s jarní tematikou.
alentovaní zpûváãci z matefisk˘ch ‰kol
Zahrádka, Sedlãanská, Fillova, Toãitá
a V Zápolí se se‰li na pûvecké pfiehlídce.
Povûdomí, Ïe se v matefiinkách uãí jen Skákal
pes..., je dávno pryã. Paní uãitelky vyuÏívají
moÏnost velkého v˘bûru dûtsk˘ch písní, a tak
bylo radostí si poslechnout, jak je sv˘mi hlásky
interpretují dûti.

T

V‰echny dûti byly ocenûné diplomem i mal˘m dárkem a po pfiehlídce si pohrály a spoleãnû spofiádaly krásn˘ dort. Velk˘ dík patfií v‰em
dûtem a uãitelkám, ale i paní fieditelce a v‰em
zamûstnankyním pofiádající M·. Vytvofiily
pfiíjemné prostfiedí, ve kterém bylo dûtem
i dospûl˘m prima.
N. NOSKOVÁ

Planina pomáhá seniorům
áci a zamûstnanci Z· Na Planinû v Krãi
se rozhodli pomoci na‰im star˘m
a nemocn˘m spoluobãanÛm, klientÛm Domova sv. Karla Boromejského v Praze-¤epích.
Zástupci jednotliv˘ch tfiíd na‰í ‰koly pfii své
náv‰tûvû Domova pfiedali jeho pfiedstavitelÛm
finanãní pfiíspûvek ve v˘‰i 8393 Kã, ãástku,
která je v˘tûÏkem z leto‰ních planinsk˘ch
prodejních trhÛ.
Vestibul ‰koly se totiÏ nûkolik t˘dnÛ pfiedtím
promûnil v pestré trÏi‰tû a o rozmanité v˘robky
na‰ich ÏákÛ byl velk˘ zájem. Program
slavnostního pfiedání finanãního daru Domovu
sv. Karla Boromejského obohatil sv˘m vystoupením i ná‰ pûveck˘ sbor Planina pod vedením
pana uãitele Îáka.
Mgr. Milena Al-Madhagiová

Î

iÏ dva roky ‰kolní jídelna v Z· Táborská vafií kaÏd˘ druh˘ t˘den v mûsíci cizokrajnou
kuchyni. Která to bude, vybírá vedoucí jídelny
Jana Korytáfiová, receptury pak sestavuje
s hlavní kuchafikou Evou StaÀkovou a ta s t˘mem kolegyÀ pak jídla pfiipraví. Îáci ‰koly si
v rámci v˘uky vÏdy sami vyzdobí jídelnu k tematice dané zemû. Nechybí obrázky ani reálie.
JiÏ jsme mûli kuchyni fieckou, italskou,
francouzskou, maìarskou, slovenskou, bulharskou, ãínskou, mexickou, japonskou, australskou a asijskou. Na mûsíc ãerven se chystáme
vafiit jídla Stfiedozemí. Pro Ïáky ‰koly a ostatní
strávníky (dÛchodci z Mâ Praha 4 a zamûstnanci z okolních podnikÛ) je to vítaná a zajímavá zmûna ve stravování. Více informací na
webu www.zstaborska.cz.
(kor)

J

Planin‰tí „prodavaãi“ mûli bûhem nûkolika
hodin ve‰keré své zboÏí vyprodané.

Základní ‰kola s roz‰ífienou v˘ukou jazykÛ
Fakultní ‰kola PeF UK
Jeremenkova 1003, 147 00 Praha 4 – Braník
Upozornûní pro rodiãe ÏákÛ 1. tfiíd.
Z· s RVJ Jeremenkova pfiijímá Ïáky do 2. tfiíd s roz‰ífienou v˘ukou jazykÛ.
Pfiijímací test se koná dne 15. ãervna 2009.
Informace a pfiihlá‰ky na adrese: www.zs-jeremenkova.cz nebo v kanceláfiích ‰koly.
www.praha4.cz

Cizokrajné
kuchyně
v ZŠ Táborská

Více informací a fotografií
ze školních akcí
najdete na webové stránce
www.praha4.cz/mestska-cast/skolstvi.
TUČŇÁK
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DĚTI

Den (nejen!) dětí ve 4 medvědech
Rodinné centrum 4 medvědi (www.4medvedi.cz), které sídlí v ZŠ
Nedvědovo nám. v Podolí, a agentura Happy Baby vás zvou na oslavu Dne
dětí a maminek! Příjemné jarní setkání se uskuteční v úterý 2. června
od 14.00 do 17.30 hod. v prostorách centra (menší budova ZŠ, 1. patro).
co nabízí atraktivní program? âlen zastupitelstva Jan Schneider pokfití (jako
zástupce hlavního partnera centra) nov˘ dárek
pro malé náv‰tûvníky – velk˘ dfievûn˘ domeãek, kter˘ je jako stvofien˘ pro v‰echny
lumpárny.
Pro dûti bude v hernû 4 medvûdÛ pfiipraven
zajímav˘ program, kter˘ zajistí agentura
Happy Baby. Heslo agentury „Dítû u nás –
chvíle pro vás“ se bûhem sváteãního odpoledne
urãitû naplní – maminky budou mít ãas pro
sebe a dûtem bude zaji‰tûna plná péãe. V hernû
centra bude pfiichystán v˘tvarn˘ krouÏek
„·ikovné ruãiãky“ – dûti budou kreslit, malovat,
modelovat, vystfiihovat a lepit na pfiipravené téma i podle vlastní fantazie. Zkrátka si uÏijí
spoustu zábavy.

A

Organizátofii ale nezapomnûli ani na maminky! „I kdyÏ slavíme Den dûtí, které jsou
samozfiejmû na‰imi nejváÏenûj‰ími „klienty“,
chtûli jsme, aby si odpoledne uÏily i jejich
mámy. A to mohou jedinû tehdy, kdyÏ se jim
o dûti nûkdo zodpovûdnû postará. S kolegyní
samy dobfie víme, jak je tûÏké takovou chvíli
najít, a tak to chceme na‰im náv‰tûvnicím
umoÏnit. Urãitû si to zaslouÏí!“ fiíká Renata
Kfiivánková z obãanského sdruÏení Elaaga, o. s.,
které spolu s Mâ Praha 4 rodinné centrum
provozuje. Maminky tedy budou moci nechat
své ratolesti v hernû s „tetami“ z agentury
a ve v˘ukové místnosti centra si pak vychutnají chvíle relaxace – povídání o aromaterapii s praktickou „ochutnávkou“ a setkání nad
péãí o pleÈ, líãením a dal‰í pfiíjemné záleÏitosti.

Pro rodiãe toho RC 4 medvûdi ale nabízí více:
kromû zmínûn˘ch setkání nad aromaterapií
je to i angliãtina (s hlídáním dûtí), semináfie
„Zdravého a dobrého vafiení“, kurzy znakové
fieãi pro batolata „Baby Signs“, kurz „Respektovat a b˘t respektován“ a v ãervnu se pfiipravuje
praktick˘ semináfi vûnovan˘ sebeobranû Ïen
nebo kurz první pomoci u dûtí.
(med)

Nasměrujte naše další kroky
Pomoc rodičům s malými dětmi je pro naši městskou část jednou z priorit. Jsme hrdí na to, že rodič
z Prahy 4, který potřebuje místo pro své dítě v mateřské škole nebo v jeslích, nebude odmítnut.
Lze říci, že tak by tomu mělo být vždy a všude, bohužel taková situace je jen málokde.
ejlépe je to vidût na pfiíkladu jeslí. V Praze 4 je jejich
kapacita 100 dûtí. Je to ãíslo,
které se pfii necel˘ch 140 tisících obyvatelích na‰í mûstské ãásti nezdá nikterak astronomické. KdyÏ se ov‰em postaví vedle
celkového poãtu míst v obecních jeslích v âeské
republice, kter˘ch podle posledních informací
není ani tisícovka, dostává ihned jin˘ rozmûr.
KdyÏ jsme shledali, Ïe tyto základní sluÏby
jsou v Praze 4 pokryty, pfiem˘‰leli jsme, co dál.
V posledním roce prostfiednictvím zfiizovan˘ch
organizací vznikla dvû rodinná (matefiská)

N

✄
1) S jakou hlídací službou máte
zkušenost? (můžete zakroužkovat
více možností)
a) chÛva
b) dûtsk˘ koutek
c) obecní jesle
d) hlídací sluÏba
e) sousedské hlídání
f) firemní jesle
A se kterou z v˘‰e uveden˘ch sluÏeb máte
nejlep‰í zku‰enost?
Dopi‰te ………….
2) Myslíte si, že kapacita obecních
jeslí – 100 dětí – je dostačující pro
celou městskou část Praha 4?
a) urãitû je dostaãující
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centra, Lentilka v Kulturním centru Novodvorská a 4 medvûdi v Základní ‰kole na
Nedvûdovû námûstí. SoubûÏnû spolupracujeme
s jiÏ nûkolik let úspû‰nou Rybiãkou, která od loÀského roku novû sídlí v Z· Na Chodovci na
Spofiilovû. Po sluÏbách tûchto center je veliká poptávka a uÏ nyní se pracuje na otevfiení dal‰ího.
Nyní se opût rozhodujeme, co bude na‰ím
dal‰ím krokem, a proto jsme se rozhodli obrátit
na Vás, rodiãe z Prahy 4, s Ïádostí o radu. Zvolili
jsme proto formu krátké ankety, kterou naleznete
na této stránce, kombinovanou s ponûkud ‰ir‰ím
dotazníkem, kter˘ bude umístûn v první pÛlce

ãervna na webu mûstské ãásti www.praha4.cz,
stejnû jako ve v‰ech jeslích (www.zzpraha4.cz)
a matefisk˘ch centrech.
Vyplnûné anketní lístky i dotazníky mÛÏete
odevzdat tamtéÏ, pfiípadnû poslat po‰tou na
adresu Zdravotnické zafiízení Mâ Praha 4, Kotorská 1590/40, 140 00 Praha 4, nebo e-mailem
na deti@praha4.cz. Jako mal˘ bonus navíc
vylosujeme tfii z Vás, ktefií obdrÏí poukaz na
deset hodin hlídání dûtí v jeslích Kotorská.
JAN SCHNEIDER (ODS),
ZASTUPITEL POVù¤EN¯ VEDENÍM

ZDRAVOTNICKÉHO ZA¤ÍZENÍ Mâ PRAHA 4

ANKETA
b) spí‰e je dostaãující
c) spí‰e je nedostaãující
d) urãitû je nedostaãující
3) Vidíte funkci jeslí v tom, že si
dítě zvykne na jiné než domácí prostředí, a to mu usnadní následný
přechod do školky?
a) urãitû mu to usnadní
b) spí‰e mu to usnadní
c) spí‰e mu to neusnadní
d) urãitû mu to neusnadní

b) nûkdy bych se podíval/a
c) nevím, jestli bych tuto sluÏbu vyuÏil/a
d) ne, naru‰uje to soukromí dûtí
5) Ohodnoťte (zakroužkováním), co
je pro Vás při výběru hlídání dětí
důležité (čím větší číslo, tím větší
důležitost).
pfiíjemné prostfiedí

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

dostupnost

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

finanãní nenároãnost 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4) Chtěl/a byste mít možnost
podívat se na své děti v průběhu
hlídání (v jeslích nebo jinde) prostřednictvím webové kamery?
a) urãitû bych to chtûl/a

dobré doporuãení

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ochotn˘ personál

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

jiné .......................... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(dopi‰te)

www.praha4.cz

SENIOŘI

Městská část Praha 4 rozšiřuje nabídku
stravovacích služeb pro seniory
Stravování pro seniory v našich základních školách se těší velké oblibě. Využívají školní jídelny ve školách v ulici
Bítovská, Jižní, Mendíků, Na Chodovci, Na Planině, Ohradní, Školní a Táborská.
ovû od roku 2009 Mâ Praha 4 nabízí
stravování seniorÛ v Z· Plamínkové,
Na Lí‰e a Poláãkova. Podrobné informace
o stravování pro seniory uvádíme v tabulce.

N

Údaje jsou platné do konce roku 2009. Máte-li,
váÏení seniofii, zájem o tento typ stravování,
kontaktujte uvedené vedoucí ‰kolních jídelen
nebo se obraÈte na pracovnici odboru ‰kolství

a kultury Úfiadu Mâ Praha 4 paní Michaelu
Hollerovou, tel. 261 192 486, Táborská 350,
kanceláfi ã. 324.
V‰em pfiejeme dobrou chuÈ.

Název zafiízení

Platba obûda

ZpÛsob stravování

Doba v˘deje

Kontakt

Základní ‰kola
Bítovská 1246/1
Praha 4-Michle
Z· JiÏní IV 1750/10
Praha 4-Spofiilov
Z· a M·
MendíkÛ 1000/1
Praha 4-Nusle
Z· Na Chodovci 54
2700 Praha 4-Spofiilov
od 1. 9. 2009 platba
Z· s roz‰ífienou v˘ukou
matematiky a
pfiírodovûdn˘ch pfiedmûtÛ
Na Planinû 1393, Praha 4
od 1. 9. 2009 platba
Z· Ohradní 49
Praha 4-Michle
Z· ·kolní 700
Praha 4-Braník
Z· Táborská 45
Praha 4-Nusle

55,- Kã

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

11.30–12.00 hod.

261 264 062
pí. Hauptová

52,- Kã

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

11.15–11.45 hod.

272 762 767
pí. Zemanová
261 212 210
pí. Chadová

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

11.00–11.45 hod.

272 011 883
pí. ·tugelová

57,- Kã
54,- Kã

do pfiinesen˘ch nádob

11.30–12.00 hod.

241 445 042
pí. Mike‰ová

60,- Kã
55,- Kã

pfiímo v jídelnû

11.30–11.45 hod.
13.45–14.00 hod.
11.00–11.40 hod.

261 109 528
pí. Chourová
244 460 164
pí. Anto‰ová
241 029 325
pí. Korytáfiová

Z· Plamínkové 2
Praha 4-Nusle
Z· Na Lí‰e 16
Praha 4-Michle
Z· Poláãkova 1067
Praha 4-Krã

52,- Kã

55,- Kã

53,- Kã
55,- Kã

55,- Kã
55,- Kã
55,- Kã

1. do pfiinesen˘ch nádob
2. pfiímo v jídelnû
1. do pfiinesen˘ch nádob
2. pfiímo v jídelnû
NOVÉ JÍDELNY PRO SENIORY
do pfiinesen˘ch nádob
1. do pfiinesen˘ch nádob
2. pfiímo v jídelnû
do pfiinesen˘ch nádob

Počítačové kurzy pro seniory
bfieznu 2009 spustila mûstská ãást Praha 4 poãítaãové kurzy pro
své seniory. „Vnímáme potfiebu adaptace star‰ích spoluobãanÛ do
moderních technologií a poãítaã je v dne‰ní dobû nedílnou souãástí
Ïivota,“ fiíká ãlenka Zastupitelstva Lucie Michková (ODS). V souãasné
dobû je úãastníky kurzÛ 1102 seniorÛ. „JelikoÏ se k nám dostávají zprávy, ve kter˘ch si seniofii pochvalují celou akci, jiÏ pfiipravujeme podzimní seniorské kurzy pro dal‰í zájemce. Podrobnûj‰í informace pfiinese dal‰í ãíslo TuãÀáka. Na kurz se bude moÏné pfiihlásit nejdfiíve po letních
prázdninách.“

V

Úãastníky kurzu nav‰tívila zastupitelka Lucie Michková (druhá zleva).
www.praha4.cz

11.15–11.45 hod.

11.30–12.00 hod.

11.15–11.45 hod.
11.20–11.40 hod.
11.00–11.40 hod.

241 402 639
pí. Mecerodová
241 485 655
pí. Plamínková
241 440 290
pí. Hfiebcová

ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
v Praze 4, příspěvková organizace
Podolská 31, 147 00 Praha 4
Srdečně zveme všechny seniory i ostatní zájemce
na týdenní podzimní rekreaci

LIPNO-ČERNÁ V POŠUMAVÍ – HOTEL RACEK
Ubytování je zajištěno v hotelu, ve dvoulůžkových
pokojích s vlastním příslušenstvím a televizí.
Okolí je ideálním místem pro milovníky procházek
na břehu Lipenského jezera.
Možnost rybaření a odpočinku na travnaté pláži.
Stravování (plná penze) je připraveno v hotelové
jídelně. Ke spokojenosti přispívá i celodenní provoz
restaurace a pro zájemce možnost výletu
do Českého Krumlova.
TERMÍN: 11.–18. 9. 2009
CENA: 4200 Kč
Pro velký zájem se prosím ihned hlaste
u pí Radky Novákové, ÚSS-4, Podolská 31,
kde obdržíte další informace a plán zájezdu, nebo
na tel.: 241 430 640, 241 434 160.
TUČŇÁK
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KALEIDOSKOP

Reakce na výstavu v KC Novodvorská
Vážení spoluobčané, dovolte, abych se s Vámi podělil o osobní zážitek z výstavy „Oběti komunistické moci v severočeském pohraničí v letech 1945–1946“, která nedávno proběhla
v KC Novodvorská.
o zhlédnutí této v˘stavy
konstatuji, Ïe byla pojata
v duchu – „podívejte se, vy krvelaãné, vraÏdící
ãeské bestie, co jste dûlali nám, hodn˘m, nic netu‰ícím, mírumilovn˘m NûmcÛm po skonãení
druhé svûtové války“. S takto pojatou v˘stavou
nemohu souhlasit. Jsem roãník 1952, kter˘ zná
válku jen z vyprávûní a mnoha dokumentÛ jak
z té doby, tak i dokumentÛ vydan˘ch pozdûji. Je
jisté, Ïe bezprostfiednû po válce docházelo vÛãi
mnoha NûmcÛm k individuálním odplatám za nelidské ãiny, kter˘ch se po dobu ‰esti let dopou‰tûli. Pováleãné období v˘stiÏnû charakterizoval
znám˘ nûmeck˘ spisovatel Thomas Mann: „Jak
hrozná asi bude odplata, která na Nûmecko musí
dopadnout za nelidské skutky nacistÛ… V tom,
co se NûmcÛm dûje od RusÛ, PolákÛ nebo âechÛ,
nemÛÏe se se v‰í lítostí vidût nic jiného neÏ jen
mechanická a neodvratná reakce na zloãiny, které
spáchal lid jako celek, pfiiãemÏ bohuÏel nehraje
roli ani vina a nevina jednotlivce.“
V prÛbûhu panelové diskuse velmi kriticky
a razantnû vystupovali na adresu organizátorÛ
pfiíslu‰níci ãeskoslovenského odboje, ãlenové

P

âeského svazu bojovníkÛ za svobodu, úãastníci
PraÏského povstání i úãastníci pováleãné obnovy válkou rozvrácené âeskoslovenské republiky.
Jeden z úãastníkÛ, pamûtník pováleãn˘ch událostí a znalec historie ãtvrtého praÏského obvodu,
pan Franti‰ek Kovanda, fiekl: „Uspofiádat tuto v˘stavu v Praze 4, kde se nacházela pankrácká sekyrárna, v níÏ zahynulo 1079 obãanÛ, z toho 155
Ïen, byla odvaha aÏ drzost. V PraÏském povstání
právû na tomto obvodu poloÏila svÛj Ïivot plná
tfietina v‰ech padl˘ch.“ Tato slova nepotfiebují
komentáfie. Atmosféra v sále byla velmi napjatá
a pomyslného oleje do ohnû pfiililo nûkolik hlasÛ
chválících tuto v˘stavu. Organizátor této v˘stavy,
pan Otokar Loebl, se pr˘ dlouhá léta snaÏí
o usmífiení âechÛ s Nûmci. Touto v˘stavou
dosáhl pravého opaku.
O v˘stavû jsem spoleãnû s paní Hofiení a panem Kovandou, úãastníky panelové diskuse, informoval prezidenta republiky Václava Klause.
Chci podûkovat za jeho velmi seriózní odpovûì.
KAREL SKOUPIL,
âLEN ZASTUPITELSTVA Mâ PRAHA 4,
P¤EDSEDA KLUBU ZASTUPITELÒ KSâM

Workshop
sociálních služeb
a mûsíc ãerven 2009 pfiipravila mûstská ãást Praha 4 pro své obãany
workshop sociálních sluÏeb. Plánovaná
akce by mûla pfiispût ke zv˘‰ení informovanosti o moÏnostech vyuÏívání sociálních
sluÏeb a napomoci pfii fie‰ení mnohdy nelehk˘ch situací, které vznikají v souvislosti
se zaji‰tûním péãe o osoby v seniorském
vûku a o osoby zdravotnû postiÏené.
Na workshopu se budou prezentovat
organizace tyto sluÏby poskytující a kromû
nich se zúãastní i dal‰í organizace poskytující jiné druhy sociálních sluÏeb, jejichÏ
sídlo je na území Mâ Praha 4, nebo poskytují servis obãanÛm Mâ Praha 4. V‰ichni
zájemci budou mít v prÛbûhu celé akce
moÏnost osobního kontaktu pfiímo se zástupci jednotliv˘ch organizací. Workshop
sociálních sluÏeb probûhne 2. 6. od 10 do
18 hodin v sále a ve foyeru Kulturního
centra Novodvorská, Novodvorská 151,
Praha 4. Vûfiíme, Ïe plánovaná akce se
setká se zájmem ze strany obãanÛ mûstské
ãásti Praha 4 a napomÛÏe jim pfii zaji‰Èování péãe o jejich blízké.
(roÏ)

N

INZERCE
SC-90018/3

SC-90487/1

SC-90489/1
SC-90513/1

SC-90491/1

SC-90414/3

SC-90496/1

BUSHIDOKAI – PRAHA
SC-90213/5

MODERNÍ JU-JITSU / JUDO / SEBEOBRANA / FIGHTING / KARATE

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

SC-90450/2

Mezinárodní semináfie, závody celosvûtovû uznávané zkou‰ky aj.
TJ SOKOL PRAHA KRâ / Za Obecním úfiadem 7, Praha 4
Kontakt: prof. Joachim Spiegler, 6. dan Ju-Jitsu, tel.: 603 722 599
www.ju-jitsu.cz
SC-81958/9

www.praha4.cz
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SERVIS

Znáte naše knihovny?
Praha 4 je jednou z městských částí hlavního města, kde Městská knihovna
v Praze (MKP), jejímž zřizovatelem je hlavní město Praha, poskytuje své služby.
Její pobočky zde ročně obslouží kolem 12 tisíc čtenářů, kteří si vypůjčí téměř půl
milionu knihovních jednotek – knih, map, časopisů a CD.
al‰í náv‰tûvníci vyuÏívají knihovny ke studiu
a k prezenãní ãetbû. Registrovaní ãtenáfii MKP
zde mají i bezplatn˘ pfiístup k internetu, a to celkem
u 17 poãítaãÛ. T˘dnû tuto sluÏbu vyuÏije kolem 350
uÏivatelÛ. V mûstské ãásti Praha 4 pÛsobí 7 poboãek
MKP (jsou organizaãní souãástí Obvodní knihovny
pro Prahu 4, 11 a 12). Jde o knihovny Krã, Michle,
Novodvorská, Spofiilov a v oblasti Pankráce pak
poboãky Vikova, Pankrác – Na Veselí a Pankrác –
5. kvûtna. Ve v‰ech pfiípadech jde jiÏ o poboãky
automatizované.
Ráda bych vám kaÏdou knihovnu aspoÀ trochu
pfiiblíÏila:
➤ Knihovna Krã je umístûna od r. 1971 ve ·túrovû
ul. ã. 64/1282 v tzv. „Modrém pavilonu“, coÏ je
objekt v majetku hl. m. Prahy, svûfien˘ Mâ Praha 4 a tou pronajat˘ firmû MP, s. p. o. Zdej‰í
poboãka je dobfie zaãlenûna do místní infrastruktury a v˘bornû umístûna z hlediska dopravního.
Urãit˘m problémem je v‰ak neexistence bezbariérového pfiístupu pro obãany pohybovû handicapované – srozumitelnû fieãeno, vede k ní mnoho
schodÛ.
➤ Knihovna Michle sídlí od r. 1999 v objektu
„Nadace Sue Ryder“ v Michelském dvofie
(Michelská ul. ã. 7/1) – oslaví vlastnû 10. narozeniny. Jde o malou bezbariérovou poboãku, která
je ale umístûna na vhodném místû. Knihovna
s Domovem Sue Ryder spolupracuje pfii pfiípravû
kulturních akcí urãen˘ch klientÛm Domova i vefiejnosti. Orientuje se také hodnû na dûti, takÏe zde
dochází k úÏasnému propojení tûch nejmlad‰ích
a nejstar‰ích.
➤ Knihovna Novodvorská pÛsobí od r. 1973 v objektu dne‰ního „Kulturního centra Novodvorská“.
Mûstská ãást Praha 4 v letech 2000 aÏ 2001
prostory poboãky zrekonstruovala. Knihovna je
bezbariérová (v˘tah) a její umístûní je ideální
(pfiirozené centrum sídli‰tû, v˘borné spojení
prostfiednictvím MHD).
➤ Knihovna Spofiilov vyuÏívá objekt soukromého
majitele (Postupická ul. ã. 7/2932). V jiném místû téhoÏ objektu sídlila uÏ od r. 1969, ale v letech
2003 aÏ 2004 pro ni byly zrekonstruovány dne‰ní
prostory. Jde o jednu z nejzdafiilej‰ích stavebních
rekonstrukcí poboãek MKP. Lokalizace poboãky
je dobrá, v˘hodná je pak zejména pro obyvatele
Spofiilova II (sídli‰tní ãást), ale dostateãná i pro
starousedlíky ze Spofiilova I.
V nejlidnatûj‰í ãásti Prahy 4, tj. na Pankráci
a v Nuslích, jsou 3 poboãky, jejichÏ spoleãná
v˘mûra je pouh˘ch 372 m2. Jde o poboãky na tûchto
adresách:
➤ Pankrác – 5. kvûtna ã. 32/1043 – problémem poboãky je její nedostateãná velikost násobená její
nevhodnou dispozicí, coÏ má za dÛsledek nekomplexnost sluÏeb (poboãka urãená pouze pro
dospûlé ãtenáfie); dále umístûní vedle magistrály
v místech, kde není velk˘ pohyb obyvatelstva;
‰patné spojení MHD.

D

18 | TUČŇÁK

Pankrác – Na Veselí ã. 5/542 – problémy jsou zde
obdobné: nedostateãná velikost a nevhodná vnitfiní dispozice (ãlenûní do nûkolika místností), proto je poboãka urãená pouze pro dûti a mládeÏ;
umístûní v nefrekventované boãní ulici; ‰patné
spojení MHD; poboãka existuje od r. 1962. Pfiesto
ji nav‰tûvuje fiada ‰kolních dûtí (v doprovodu uãitelek), kde si hromadnû pÛjãují kníÏky a ãasopisy
a navíc se úãastní mnoha besed, soutûÏí ãi pofiadÛ.
➤ Vikova ã. 4/1223 – malá poboãka je urãena dospûl˘m i dûtem; je situována do jiÏní ãásti pankrácké aglomerace (pro sídli‰tû Antala Sta‰ka, sídli‰tû Pankrác III a Dobe‰ku); v dne‰ním objektu
sídlí jiÏ 15 let, takÏe má co slavit, je to docela
velké v˘roãí.
Jde o objekty v majetku hl. m. Prahy, svûfiené
Mâ Praha 4. Îádná z nich neumoÏÀuje bezbariérov˘ pfiístup pohybovû handicapovan˘m obãanÛm.
V‰echny poboãky mají v pondûlí cel˘ den zavfieno.
Knihovny MICHLE /michle@mlp.cz/, VIKOVA
/vikova@mlp.cz/, PANKRÁC – 5. KVùTNA
/Pankrác@mlp.cz/, SPO¤ILOV /sporilov@mlp.cz/
a KRâ /krc@mlp.cz/ jsou otevfieny:
Út
9.00–19.00
St a ât 12.00–19.00
Pá
9.00–15.00
Knihovna NOVODVORSKÁ /novodvorská@mlp.cz/
má prodlouÏené hodiny ve ãtvrtek od 9.00–19.00.
Knihovna pro dûti a mládeÏ PANKRÁC – NA
VESELÍ /naveseli@mlp.cz/ má v pátek od 12.00
do 15.00.
Regionem Prahy 4 projíÏdí také BIBLIOBUS,
kter˘ má 3 stanice:
– v Michli, ulice JIHLAVSKÁ, ve stfiedu
od 15.30 do 18.00.
– v Braníku, ulice NA MLEJNKU, ve stfiedu
od 10.00 do 12.00.
– v Podolí, ulice PODOLSKÁ, ve ãtvrtek
od 13.00 do 18.00.
Oproti jin˘m mûstsk˘m ãástem nemá Praha 4
Ïádnou velkou moderní knihovnu, která by mohla
splÀovat potfieby nejen jejích obyvatel, ale i zamûstnancÛ velkého poãtu spoleãností a firem, které v této praÏské ãásti pÛsobí. Napfiíklad v oblasti Pankráce
je znaãná koncentrace obyvatel, souãasnû tu je velk˘
dopravní uzel, kter˘ bude umocnûn v˘stavbou dal‰í
trasy metra – „D“. Umístûní velké moderní knihovny v tomto strategickém prostoru by mûlo velk˘ v˘znam nejen pro obãany Prahy 4, ale i pro v‰echny
PraÏany.
V souãasné dobû vedení radnice usiluje o vybudování nové knihovny. Spoleãnû doufáme, Ïe se
zámûr zdafií a Ïe se najdou v mûstském rozpoãtu
prostfiedky pro financování nové knihovny.
Mûstská knihovna má v Praze 40 poboãek
a v kaÏdé mûstské ãásti je vÏdy alespoÀ jedna velká
a v˘znamná.Taková pfiíkladná velká knihovna je na
Smíchovû v b˘valé trÏnici, velkou oblibu má jiÏ
mnoho let knihovna Opatov na JiÏním Mûstû, která
je navíc zajímavá svou specialitou – artotékou.
➤

MÛÏete si v ní vypÛjãit
grafiky a reprodukce obrazÛ do bytÛ i do pracoven
na dobu aÏ 1 roku.
A co na‰i ãtenáfii oãekávají, Ïe v knihovnû najdou? Pfiedev‰ím mnoho
knih volnû pfiístupn˘ch,
beletrii i nauãnou literaturu, kter˘mi se mohou probírat a následnû si je vypÛjãit. ProtoÏe knihovna je také místem setkávání
a klidného spoãinutí, je nemálo tûch, ktefií se posadí
do kfiesílka a ãtou si v ãasopisech rÛznorodého zamûfiení. V knihovnách se také setkávají studenti.
V kaÏdé poboãce mohou vyuÏít (a nepfietrÏitû vyuÏívají) nûkolik internetov˘ch stanic.

STOVKY KNIH JEN ZA 60 KČ
Knihovna má snahu b˘t otevfien˘m prostorem
pro v‰echny PraÏany, umût uspokojovat jejich potfieby, poskytovat v‰eobecné, praktické a komunální
informace. Je to vefiejná knihovna a jako taková má
slouÏit v‰em bez bariér jakéhokoli druhu. Roãní
registraãní poplatek je pouh˘ch 60 korun, dûtem do
15 let poskytuje knihovna své sluÏby zdarma.
A na dûti se jiÏ tradiãnû zamûfiujeme opravdu
hodnû. VÏdyÈ získá-li dítû dobr˘ vztah ke knihám
a ke ãtení v útlém vûku, neztratí ho uÏ nikdy
a obohatí to cel˘ jeho cel˘ Ïivot.
MKP se zapojila do projektu „Rosteme s knihou“
zamûfieného na zvy‰ování ãtenáfisk˘ch dovedností.
Mladí lidé, a to zejména dûti, mají stále vût‰í
problém s tím, aby porozumûli psanému textu. A to
není do budoucna problém jen jednotlivcÛ, ale celé
spoleãnosti – jak budou moci studovat a vzdûlávat
se? V projektu spolupracuje knihovnice s konkrétní
první tfiídou Z·, a to prostfiednictvím pofiadÛ
zamûfien˘ch na literaturu – soutûÏe, populárnû nauãné pofiady aj.
V‰echny poboãky se také snaÏí zvy‰ovat
informaãní gramotnost, pfiedev‰ím u seniorÛ.
AÈ jednotlivû ãi po skupinkách uãí na‰e star‰í
obãany nejen vyhledávat v programu MKP Koniá‰,
ale uãí je pouÏívat internet apod.

TIPY NA DOVOLENOU
Pokud právû hledáte vhodnou knihu napfiíklad na
dovolenou, zde jsou na‰e tipy:
– historické detektivky ze stfiedovûk˘ch âech
Vlastimila Vondru‰ky ãi „abecední“ detektivky
americké autorky Sue Graftonové;
– Ïenská ãetba v ãele s romány Julie Garwoodové ãi
Danielle Steelové;
– âtyfii dohody ezoterika Miguela Ruize;
– z ãesk˘ch souãasn˘ch autorÛ vedou nyní autobiografické záznamy Terezy Bouãkové Rok kohouta,
cestopisy s vlastními proÏitky Mileny Holcové ãi
Lord Mord Milo‰e Urbana – dal‰í z fiady autorov˘ch hororovû kriminálních variací ze staré Prahy;
– turistické mapy;
– ãeská a svûtová díla ãi vzpomínky hercÛ, namluvené hereck˘mi osobnostmi na CD – vyuÏívané
pfiedev‰ím pfii jízdû autem nebo veãer pfied spaním.
Pfiedpokládáme, Ïe v budoucnosti u dûtsk˘ch ãtenáfiÛ s nejvût‰í pravdûpodobností potrvá zájem o tituly s fantazijní tematikou a o téma hororÛ.
MIRIAM SUCHÁ (NA SNÍMKU),
VEDOUCÍ OBVODNÍ KNIHOVNY PRO PRAHU 4, 11, 12
www.praha4.cz
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POLICIE

Na Pankráci to klape
Postupně představíme policejní služebny v městské části Praha 4. Poznáte tak
vedoucí jednotlivých policejních oddělení, jejich starosti a trestnou činnost
na Pankráci, ale i z úst mužů zákona se dozvíte i rady. První je MOP Pankrác,
se sídlem v ulici Na Pankráci, s vedoucím npor. Bc. Viktorem Misiarzem.
ístní oddûlení policie v ulici Na
Pankráci je nedaleko Kongresového centra. Území této policejní
sluÏebny je relativnû malé, mûfií pouze
ãtyfii kilometry ãtvereãní, které ob˘vá
dvacet tisíc obyvatel. Klid a vefiejn˘
pofiádek v rajonu této policejní sluÏebny,
kde jsou obytné domy, obchody, hotely a také plaveck˘ bazén v Podolí, stfieÏí více jak ãtyfii
desítky policistÛ. Vedoucí npor. Bc. Viktor
Misiarz je se souãasn˘m poãtem policistÛ
spokojen˘. Je‰tû loni v létû jim chybûlo jedenáct
policistÛ, letos chybí do obsazení tabulek
pouze dva.
Jak vedoucí MOP Pankrác pfiiznal, spoleãnû se
sv˘mi zástupci se snaÏili co nejrychleji podstav
policistÛ doplnit. VyuÏili k tomu i podání inzerátu na intranetov˘ch stránkách policie v Brnû.
Vût‰ina policistÛ pfie‰la z Oddûlení hlídkové sluÏby Prahy IV a jeden policista z mimopraÏského
útvaru na zmínûn˘ inzerát. PrÛmûrn˘ vûk zdej‰ích muÏÛ zákona je tfiicet let a v prÛmûru mají
policisté u policie odslouÏeno deset let. Území
Viktor Misiarz rozdûlil na ãtvrtiny a kaÏdou
z nich zaji‰Èuje jeden policista, takzvan˘ „územák“, kter˘ ve svém rajonu komunikuje s obãany, provádí ‰etfiení a získává poznatky. „Ideální
by bylo, aby územáci byli neustále v terénu a aby

M

ze svého rajonu mûli vÏdy co nejvíce poznatkÛ. Nûkdy to tak ale bohuÏel nejde.
Jsou to zku‰ení policisté a obãas vypomáhají u dozorãího sluÏby,“ uvedl
Viktor Misiarz.
Trestná ãinnost na Pankráci je
témûfi stejná jako v rámci celé Prahy.
„Nejvût‰ím problémem jsou krádeÏe vloupáním do vozidel. KdyÏ to pfievedu na ãísla, tak za
první ãtvrtletí leto‰ního roku evidujeme 398 trestn˘ch ãinÛ a z celkového poãtu je 127 krádeÏí
vloupáním do motorov˘ch vozidel,“ uvedl vedoucí sluÏebny a pokraãoval. „Z dal‰ích pfiípadÛ jsou
problémové krádeÏe vozidel, kter˘ch bylo za stejné období dvacet ‰est. Kapesních krádeÏí nám obãané oznámili tfiicet dva, a to vût‰inou po v˘stupu
z metra ve stanici Vy‰ehrad a PraÏského povstání.
Tady totiÏ cestující zjistí, Ïe jim chybí penûÏenka
a nemají ani ponûtí, kde ke krádeÏi do‰lo.“
Uvedená ãísla nadporuãík je‰tû doplnil o ‰est
uliãních loupeÏí, ale ne‰lo o závaÏné pfiípady.
V letních mûsících policisty trápí krádeÏe
v Plaveckém bazénu v Podolí. Zdej‰í skfiíÀky
nejsou zrovna bezpeãné a sám vedoucí policejní
sluÏebny náv‰tûvníkÛm bazénu radí: „Jakékoliv
cennosti, které mají náv‰tûvníci bazénu u sebe,
doporuãuji uloÏit do trezorku mimo skfiíÀku.
Pokud si ale obãané vezmou cennosti ven na

Nadporuãík Bc. Viktor Misiarz
deku, tak jim nezb˘vá nic jiného, neÏ Ïe si doklady, klíãe, mobilní telefony a dal‰í cenné vûci
pohlídat.“ V rámci MOP Pankrác je pouze jedna
ãerpací stanice. Roãnû tady policisté zaznamenají okolo deseti pfiípadÛ, kdy zákazník odjede bez
zaplacení naãerpaného benzínu. „Zjistit údajné
pachatele se nám docela dafií, dal‰ím ‰etfiením ale
policista pokaÏdé neprokáÏe úmysl. Velice ãasto
‰etfiením zjistíme, Ïe fiidiã pfiijde do prodejny
ãerpací stanice, zaplatí zakoupené zboÏí a zapomene, Ïe také naãerpal pohonné hmoty a odjede,“
pokraãoval vedoucí oddûlení.
Velmi dobrá spolupráce je v této lokalitû
s mûstskou policií. Se ‰éfem mûstsk˘ch stráÏníkÛ
i se zástupci jednotliv˘ch odborÛ zdej‰í mûstské
ãásti nejménû jedenkráte za mûsíc spoleãnû vyráÏejí do ulic. „Akce jsou zamûfieny na podezfiení
z rÛzné trestné ãinnosti. Napfiíklad na poÏívání
alkoholu mladistv˘mi ve zdej‰ích restauracích, na
kontrolu fiidiãÛ a jejich dodrÏování pravidel
silniãního provozu, nebo na pátrání po hledan˘ch
osobách,“ upfiesnil nadporuãík Misiarz.
(eb)

Městská policie funguje již 17 let
Celých sedmnáct let je již k dispozici občanům městské části Obvodní
ředitelství městské policie v Praze 4. V současnosti bezpečnost obyvatel
chrání 108 strážníků, v blízké budoucnosti by se jejich řady měly ještě
rozšířit. Ředitelství přitom před lety začínalo se zlomkem lidí.

¤editel obvodního fieditelství MP Praha 4
Mgr. René ·t˘br.
a sedmnáct let existence pro‰lo podle
obvodního fieditele René ·t˘bra fieditelství
diametrální promûnou. „Technika, zázemí, zákonná oprávnûní, vybavení nebo kvalita uniforem
je dnes naprosto nesrovnatelnû lep‰í neÏ
v poãátcích,“ poznamenal. StráÏníci jsou vybaveni nov˘mi vysílaãkami Motorola a nejnovûj‰ími

Z
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pistolemi âZ 75 D-Compact, které patfií ke
svûtové ‰piãce mezi zbranûmi.
Samozfiejmostí jsou v souãasnosti také
videokamery a digitální fotoaparáty usnadÀující dokumentaci pfiestupkÛ nebo jin˘ch situací, které musí mûst‰tí
policisté ve sluÏbû fie‰it. StráÏníkÛm ale
nepfiibyla pouze technika, mají zároveÀ
i nové povinnosti, jako je napfiíklad mûfiení rychlosti nebo pravomoc provést dechovou zkou‰ku
pfii podezfiení, Ïe je kontrolovaná osoba pod vlivem alkoholu. Dfiíve také staãilo, aby byl stráÏník
vyuãen, dnes musí mít v‰ichni nejménû maturitu.
Oproti zaãátkÛm je mûstská policie napojena na
mûstsk˘ kamerov˘ systém, kter˘ pomáhá napfiíklad pfii odhalování trestné ãinnosti. S elektronickou ãteãkou ãipÛ mají v souãasnosti stráÏníci lehãí situaci i pfii kontrole nebo tfieba identifikaci zabûhnut˘ch psÛ.
Svou pozornost stráÏníci z Prahy 4 zamûfiují rovnûÏ na provozování taxisluÏby, v˘herní

automaty, prostituci a podobnû. Své zaãátky datuje Mûstská policie hlavního
mûsta Prahy od roku 1992, i kdyÏ
první zájemci o sluÏbu stráÏníka se
hlásili jiÏ o rok dfiíve. Ulice metropole hlídalo zpoãátku 87 stráÏníkÛ,
v souãasnosti mûstská policie zamûstnává 2198 lidí. „Prvním obvodem,
v nûmÏ byla zahájena nepfietrÏitá sluÏba, se stala Praha 1. Na vefiejn˘ pofiádek pfiímo v centru
Prahy tehdy dohlíÏelo celkem ãtyfiicet policistÛ
soustfiedûn˘ch ze vzdálenûj‰ích obvodÛ,“ uvedl
námûstek primátora Rudolf BlaÏek s tím, Ïe jiÏ
brzy pfiibyla sluÏebna v Praze 4, kde na‰lo
zázemí 21 stráÏníkÛ. Na starosti mûli rozlehlé
území Nuslí, Podolí, Krãského lesa ãi sídli‰tû
Budûjovická. Dal‰í sluÏebna vznikla v Pertoldovû
ulici v Modfianech. Vybavena byla skromnû
a Ïlutá ·koda 120, pfiezdívaná „Vãela“, byla
prvním automobilem vozového parku stráÏníkÛ
z Modfian.
(teg)
www.praha4.cz

INZERCE
SC-90289/11

SC-90442/1
SC-90448/2

SC-90336/3

www.nasepraha4.cz
www.praha4.cz
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VOLNÝ ČAS

4-Volnočasová v červnu
Červen – první letní měsíc, končí škola, začínají dovolené. Připravili
jsme pro vás program sice méně četný, ale zato jsou to „pecky“.
Koncerty
blíÏícím se létem
vám nabízíme ochutnávku folkov˘ch písniãek, kterou vás 4. ãervna
provede písniãkáfi JAN
NEDVùD v recitálu nazvaném „Na dlani jednu
z tv˘ch fias“. Znám˘ folkafi, kter˘ vystupoval
s nyní jiÏ legendárními soubory jako
Brontosaufii nebo Spirituál Kvintet, se tehdy
do povûdomí posluchaãÛ zapsal nejen jako
autor kvalitních písní, ale také jako skvûl˘
instrumentalista a interpret písní vlastních
i pfievzat˘ch. Ve tvÛrãí spolupráci s bratrem
Franti‰kem, s nímÏ uÏ ve Spirituál Kvintetu
tvofiil ústfiední vokální duo, se mu podafiilo
v ãasech nejvût‰í nedvûdovské popularity vyprodat Strahovsk˘ stadion. PfiestoÏe se jejich
cesty roze‰ly, zÛstává Jan Nedvûd se svou romantickou tvorbou i nadále stálicí ãeské folkové a trampské scény. K jeho hudbû si nacházejí cestu v‰echny generace posluchaãÛ a neustále v ní hledají obohacení a inspiraci do Ïivota
v‰edního dne.
Potfiebujete si odpoãinout od shonu dne‰ní
uspûchané doby? Nechte se pozvat alespoÀ
na chvíli do 20. let minulého století.
8. ãervna s námi zaÏijete atmosféru plnou
swingu, jazzu a noblesního Ïivotního stylu.
OND¤EJ HAVELKA, populární interpret
klasick˘ch swingov˘ch a jazzov˘ch melodií,
stepafi a herec vám nabídne exkurzi do filmu
pro pamûtníky, kter˘ ov‰em zdaleka nebude
ãernobíl˘. „Zavfiete oãi, pfiicházíme…“ oznamuje divákÛm HavelkÛv patnáctiãlenn˘ band
MELODY MAKERS v autentick˘ch kost˘mech, kter˘ si urãitû získá va‰i pozornost inteligentním humorem, mistrn˘m umûleck˘m
provedením jednotliv˘ch skladeb a dobovou
v˘pravou. Pfiijìte naãerpat neopakovatelnou
atmosféru ãasÛ minul˘ch, které nás sv˘m duchem neustále lákají ke snûní a vzpomínkám.
Kapelu HERKY tvofií Ïenská ãást divadla
Cirkus Îebfiík, repertoár tvofií v˘hradnû
vlastní písnû folkového aÏ folk popového

S

Ïánru. Na koncertû na Spofiilovû 9. ãervna
tedy usly‰íte heligonku, akordeon, saxofon,
housle, piano a oblíbené hity kapely jako
Hop, hop, hopy, hopy... nebo Zamilovaná.
Více o Herkách se mÛÏete dozvûdût na
www.cirkuszebrik.com/stranka/herky-kapela.
NeÏ odjedete na dovolenou k mofii, nav‰tivte s námi „BEACH PARTY“, kterou protanãíte spolu DJ’s Sojkou, ·rámkem a Zemanem
v rytmu disko hudby 80. let. Zahoìte v‰ední
starosti a pobavte se s pfiáteli na diskotéce,
kde si najde kaÏd˘ hudbu svého srdce.
Pfiekvapením veãera bude speciální host, kter˘
atmosféru pfiedrevoluãní ãeské diskotékové
scény stoprocentnû potvrdí. Kdy? 19. ãervna
ve 20 hodin.

Programy pro děti
Oblíben˘ entertainer a klaun Václav Upír
Krejãí pfiekvapí dûti 1. ãervna, v den jejich
svátku, v pofiadu Karneval Zemû pohádek. Dûti
si mohou zasoutûÏit, zatanãit si na diskotéce
a pobavit se s rodiãi nebo bez nich.
Vydejte se spoleãnû s Piráty z Albertíkova
na nev‰ední cestu za pokladem. Interaktivní
hra plná dobrodruÏství, nástrah a hledání
Ostrova pokladÛ pfiivítá své námofiníky
4. ãervna pfied OC Arkády Pankrác.
Chcete vidût opravdového Boba a Bobka
v akci? V nedûli 7.
ãervna pfiedstaví dûtem
Králíky z klobouku
Divadlo ·pílberg. Usly‰íte písniãky z pera
Pavla ·ruta a Petra
Skoumala a urãitû se
pobaví nejen dûti.
Pokud dáváte pfiednost klasice, nezklame
vás pfiedstavení na motivy Pejska a koãiãky
Josefa âapka v podání
Divadla Alba-p‰tros,
které hru uvede 14.
ãervna.
Jako dárek za vy-

Ondfiej
Havelka
svûdãení se 25. ãervna na Kouzelné cestû za
zvífiátky dûti vyblázní prostfiednictvím soutûÏí
a aktivit s postavami zvífiat, proÏijí dobrodruÏství a pobaví se na atrakcích urãen˘ch pro
‰koláky i pfied‰koláky. Pfiijìte si vyzkou‰et
bungee running, skákací boty, skákací hrad
nebo trampolínu k fontánû pfied Kulturním
centrem Novodvorská.

Omluva
V minulém ãísle ãasopisu jsme otiskli zprávu, Ïe 20. 6. se uskuteãní na Pankrácké pláni
akce „Praha 4 – místo pro Ïivot“. BohuÏel
akce se z technick˘ch dÛvodÛ neuskuteãní.
ZároveÀ upozorÀujeme, Ïe Zábavné odpoledne na dûtském hfii‰ti dne 2. 6. se pfiesouvá na
dûtské hfii‰tû v Táborské ulici v Nuslích. (rp)

HERKY
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✄
Vystřihněte a složte

✄

Vystřihněte a složte

SC-90421/4

INZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE

SC-90192/2

SC-90517/1

SC-90341/3

SC-81741/8

SC-90494/1

Tel.: 721 386 777

SC-81785/8

SC-81803/8

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

SC-90383/1
SC-81807/8

J’lovsk‡ 426, Praha 4
Tel.: 241 493 617, 777 708 035, 777 708 034
www.balkap.wz.cz

SC-81792/8

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

SC-81791/3

MALÍŘI, LAKÝRNÍCI, ÚKLID

SC-81783/3

tel: 603 253 938, fax: 244 466 040, mail: jan.mels@atlas.cz

SC-81790/8

SOUDNÍ ZNALEC A LICENCOVANÝ ODHADCE
CENY A ODHADY NEMOVITOSTÍ, PORUCHY STAVEB

SC-81336/5

SC-81794/8

Ing. JAN MELŠ

OBROVSKÝ VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB – SLEVY!!!

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

SC-90479/1
SC-90412/1

SC-90484/1

SC-90223/2

SC-90518/1

SC-90455/3

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

SC-90220/2

SC-81805/8

SC-90497/1

SC-90305/3

SC-90194/7

SC-90512/1

Tel.: 272 734 264, Mobil: 607 719 394

www.praha4.cz
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DOPISY/PEL-MEL
VáÏená redakce,
obracím se na Vás s prosbou, nebo jestli chcete se stíÏností ãi námûtem.
Bydlím v Poboãné ulici, Praha 4-Michle a máme zde dobfie zabûhnut˘ obchÛdek s potravinami
na rohu ulice Poboãná a Michelská, hned u zastávky autobusu MHD Na Rolích. BohuÏel se k tomuto obchÛdku nastûhovali lidé nevalného
zevnûj‰ku (asi bezdomovci), ktefií dûlají nesmírn˘
nepofiádek a obtûÏují chodce, ktefií jdou okolo
nich, a to nemluvím o obtûÏování kupujících. Tito
lidé konzumují alkohol hned u obchÛdku, odhazují nedopalky cigaret, zátky od piva, plivají po
chodníku a vykonávají potfiebu do blízkého parku.
Z nûj si udûlali vefiejné záchodky a místo k odpolednímu odpoãinku. Prosím nezlobte se, ale
neuvedu svoje jméno, nerad bych, aby mi tito lidé
rozbili okna a nebo mû jinak napadali.
(red. zkráceno)
Na základû tohoto podnûtu provádûli stráÏníci
pravidelné kontroly v ulici Michelská, Praha 4,
konkrétnû na rohu s ulicí Poboãná. V období
od 2. 3. 09 do 1. 4. 09 bylo provedeno celkem
62 kontrol; v jejich prÛbûhu byly zaznamenány
pouze 3 závadové osoby, jinak nebylo zji‰tûno
závad.
Pokud bude mít obãan dal‰í dotazy
k této vûci, mÛÏe vyuÏít emailovou adresu
okrskari.p4@mppraha.cz, nebo tel. 261 192 622
– kde je i záznamové zafiízení. V pfiípadû naléhavého zákroku linku tísÀového volání 156, kde je
sluÏba 24 hodin dennû, nebo se mÛÏe obrátit
pfiímo na Operaãní stfiedisko MP Prahy 4, tel.:
261 192 625, 261 192 311.
JAN KRâAL,
DIS, ZÁSTUPCE ¤EDITELE O¤ MP PRAHA 4

VáÏení,
nejprve bych chtûla podûkovat za opravu
i následnou údrÏbu dûtského hfii‰tû u Nuselské
radnice (nám. Generála Kutlva‰ra). Zatím je to
první, stromy zastínûné hfii‰tû poblíÏ na‰eho
bydli‰tû, které jsem odhalila. Provazová houpaãka pro malé dûti je geniální. Ostatní vybavení taktéÏ perfektní. Chybí pouze zdroj vody
(vím, Ïe to mÛÏe b˘t problém), toalety (alespoÀ
suché, tak to vyfie‰ili na hfii‰ti v Pfiípotoãní ul.)
a provozní fiád.
U provozního fiádu bych se chtûla zastavit.
MoÏná to vypadá jako banalita, ale tfieba by
pomohl nám, maminkám a tatínkÛm, pfii argumentaci s lidmi, ktefií sedí u pískovi‰tû a koufií
dûtem pod nos, nebo si nosí na hfii‰tû pivo ve
sklenicích. MoÏná by pomohl i paní, která
chodí hfii‰tû zamykat, aby se nemusela dohadovat s nûkter˘mi lidmi, ktefií jsou pfiekvapeni,
Ïe se hfii‰tû v konkrétní hodinu zamyká. Mimochodem – nápad, aby se o hfii‰tû na Praze 4
starali seniofii, mi pfiijde skvûl˘. A bylo by ‰koda, kdyby dohadování s rodiãi onu paní, kterou
jsem mûla moÏnost vidût pfii zamykání, pfiipravilo o chuÈ to dûlat. Doufám, Ïe mû nebudete
povaÏovat za byrokrata, kter˘ musí mít na
v‰echno sepsaná pravidla. Moje spokojenost
naprosto pfievaÏuje a v‰e ostatní je jen námût.
Eva Vrbová
VáÏen˘ pane starosto,
dovolte mi, abych vám tímto podûkovala
za vynaloÏené finanãní prostfiedky na parkovou
úpravu Spofiilova – mého rodi‰tû. Na Roztylském námûstí Ïiji skoro 80 let, a tak ze svého
okna pozoruji „pfievleky mého mûsta“.
Co si vzpomínám, nebyly nikdy tak peãlivû

udrÏovány zelené plochy a staré stromy jako
v posledních letech. Letos nás Hlavní tfiída pfiekvapila záfií Ïlut˘ch narcisÛ a stejnû krásnû
opût rozkvetly 4 hroby hrdinÛ, padl˘ch v kvûtnové revoluci 1945. Myslím, Ïe i mÛj otec,
MUDr. Karel Kulhánek, rusk˘ legionáfi, by se
velmi potû‰il dne‰ním dobfie upraven˘m pietním místem. I já jsem téhoÏ názoru, Ïe dominantou Roztylského námûstí byl a mûl by zÛstat
kostel a nikoliv socha vojína s bodákem.
Je‰tû vám musím podûkovat za otevfiení
kursu poãítaãÛ pro seniory ve ‰kole JiÏní, kde
nás pan uãitel P. Zike‰ s nesmírnou trpûlivostí
zasvûcuje do tajÛ techniky.
Pfieji vám, váÏen˘ pane starosto, hodnû
zdraví a pracovního elánu.
Marie KÛstková-Kulhánková, Spofiilov

Nov˘ symbol „Milujeme
âtyfiku“, kter˘ vyjadfiuje
nitern˘ aÏ láskypln˘ vztah
k na‰í Praze 4, si jiÏ získal
mnoho pfiíznivcÛ. Nûktefií obyvatelé pfiicházejí
i s vlastním ztvárnûním – jako napfiíklad ãinovníci Sokola Spofiilov (viz snímek). Za v‰echny
pochvalné a podporující ohlasy radnice obãanÛm dûkuje.

Vítání nejmladších občánků
al‰í vítání obãánkÛ se konalo v úter˘
21. dubna. Vítala ãlenka Zastupitelstva
Mâ Praha 4 Vûra Pfiíhodová. Podûkování patfií
Stfiední odborné ‰kole sluÏeb pod vedením paní
uãitelky Mûfiínské a M· Toãitá, M· Táborská
a M· MendíkÛ za pfiíjemná vystoupení dûtí, a to
pfii následujících vítáních. Pfiivítáni byli tito obãánkové Mâ Praha 4: Nikola Patáková, Karolína
Krãálová, Adéla Krejãíková, Antonín Kfien,
Barbora Máchová, Aliya Marouchi, Luká‰
Márovec, Karolína Matou‰ová, Franti‰ek Mottl,
Tereza Müllerová, Natálie Niklová, Antonín
Nováãek, Lucie O‰Èádalová, Vojtûch Otáhalík,
Kry‰tof Patera a Agáta Pávková.
Vítání ve ãtvrtek 23. dubna. Vítala ãlenka
Zastupitelstva Mâ Praha 4 Alice Smetánková.
Pfiivítáni byli: Marianna Pémová, Vladimír
Pe‰ek, Michal Polák, Denis Prchal, Jakub Princ,

D

Dne 30. 4. 2009 si manželé Emílie a Karel
Stejskalovi z Prahy 4 v obřadní síni Staroměstské radnice v Praze připomněli krásné
výročí 60 let trvání svého manželství. Toto životní jubileum zpečetil oddávající, primátor
hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém.
Blahopřejeme manželům a přejeme hodně štěstí,
zdraví a další spokojená léta.

·tûpánka Pultarová, Matûj Roubal, Luká‰ Roidt,
Nela Dagmar Joná‰ová, Nikola Sedláãková,
Martin Slavík, Martin Slezák, Vojtûch Smetana,
Simona Smolková, Martin Stoulil, Barbora
Suchánková, Vojtûch S˘kora, Václav ·evãík,
Sebastian ·lenc, Anna ·Èastná, Tobias Tesafi
a Tomá‰ Tesafi.
Vítání v úter˘ 12. kvûtna. Vítala ãlenka
Zastupitelstva Mâ Praha 4 Alice Smetánková.
Pfiivítáni byli: Hana Steinbauerová, ·árka
VoÀavková, Noemi Watzková, Erika Janská,
Anika Adámková, Ondfiej Benedikoviã, Michael
Berger, Julie Veronika Bernatová, Alice Bílková,
Magdalena Bludská, Tereza Borkovcová,
AneÏka Brabcová, Michal Brodsk˘, Anna Marie
Bure‰ová, Jifií Cecava a Ondfiej Du‰ek.
LUCIE ¤E¤ÁBKOVÁ,
ODDùLENÍ PR A VOLNOâASOV¯CH AKTIVIT

Přijďte si vyzkoušet Nordic Walking
hÛze s hÛlkami NORDIC WALKING
je ideální pro star‰í lidi, u nichÏ by jinak
jin˘ sport, s nímÏ by zaãínali od zaãátku, vedl
k nezdravému zatûÏování kloubÛ a vazÛ.
ChÛze se hodí i pro lidi s vysok˘m tlakem
nebo kloubními problémy. V˘kon bûhem lekce

C
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je vyÏadován od 600 svalÛ lidského tûla, coÏ
pfiedstavuje témûfi 90 % v‰ech svalÛ v tûle.
● KDY A KDE? KaÏdé ÚTER¯ na trase
cyklostezky podél Vltavy, sraz ve 14 hod.
u zahradnictví, stanice tram. NádraÏí Braník.
KaÏd˘ âTVRTEK v Krãském lese, sraz

ve 14 hod. pod Thomayerovou nemocnicí,
u restaurace „U Labutû“.
Pro informace je vám k dispozici instruktorka Eva Maliãová: 777 137 661. Pro seniory
s bydli‰tûm v Mâ Praha 4 jsou lekce zdarma!
(mich)
www.praha4.cz
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RŮZNÉ

§

Právní poradna
Bezplatné právní poradenství je poskytováno ve spolupráci s Advokátní kanceláří JUDr. Tatiany Poupové, každé
druhé a čtvrté pondělí v měsíci v době od 15.00 do 17.00
hod. v Kulturním centru Novodvorská.

ÛÏe na‰e Spoleãenství vlastníkÛ bytov˘ch
jednotek fie‰it nepofiádek u popelnic umístûním webkamery do prostoru nad kontejnery,
která bude snímat v‰echny, ktefií vyná‰ejí odpadky? Pokud zachytíme toho, kdo hází odpadky na
zem, vytiskneme jeho podobiznu a vyvûsíme ji na
nástûnku v domû, coÏ bude takov˘ „vefiejn˘ pran˘fi“. âasto se jedná i o nájemce v bytû vlastníkÛ.
S ne‰varem nepofiádku u kontejnerÛ s odpadky
bojuje fiada bytov˘ch domÛ. Zábûry, které hodláte
pofiídit záznamem na webkamefie, v‰ak poÏívají
zákonnou ochranu, a proto se musíte fiídit platn˘mi
zákony âR, zejména Ústavou âR, § 11 a násl. obãanského zákoníku a zákonem o ochranû osobních
údajÛ – zák. ã. 101/2000 Sb., ve znûní pozdûj‰ích

M

pfiedpisÛ. Nápravu zmínûného ne‰varu nelze fie‰it
neoprávnûn˘m zásahem do osobnostních práv obãana. ShromáÏdûní vlastníkÛ jednotek by proto mûlo
schválit sv˘m usnesením úãel pofiizování záznamÛ,
prostfiedky pouÏité k pofiízení záznamÛ, zpÛsob
zpracování pofiízen˘ch záznamÛ a zaji‰tûní jejich
bezpeãnosti pfied zneuÏitím.
V pfiípadû, Ïe ãlenové SVJ své byty pronajali, je
jejich povinností seznámit nájemce s obsahem shora
zmiÀovaného usnesení.
JUDR. TATIANA POUPOVÁ

PORADNA O PRÁZDNINÁCH: O prázdninách se bude právní poradna konat
pouze ve dnech 13. 7. a 24. 8. 2009.

Přijďte si zaběhnout Hodkovičskou „7“!
Athletic veterán club ČR 1982 zve všechny příznivce lesního krosu v úterý 2. června
na 28. ročník tohoto běhu, který se uskuteční s přispěním grantu MČ Praha 4.
tartovat se bude v rozmezí 18.00 aÏ 18.45
hodin v areálu zdraví Praha 4-Hodkoviãky
a na 7kilometrové trati je vypsáno celkem 9 soutûÏních kategorií (5 muÏsk˘ch a 4 Ïenské),
nejniÏ‰í vûková hranice pro úãast je 18 let. Do
areálu se dostanete autobusem ã. 121 od metra
Budûjovic-ká nebo z nádraÏí âD Braník do zastávky Klánova. Startovné je 30 Kã a pro první
tfii v kaÏdé kategorii jsou pfiipraveny odmûny.
Více informací zjistíte u fieditelky závodu RÛÏeny
Sochorcové na tel. 731 527 631, nebo na e-mailu:
valentova@hzs.mepnet.cz.

S

O k r s e k č. 1 5

je urãen pro pfiedávání podnûtÛ
okrskáfii. Záznamník neslouÏí k poskytnutí okamÏité pomoci. K tomu
je urãena napfi. bezplatná linka
tísÀového volání 156.

Mapa a hranice okrsku:

Marek
Boukal

Zelená louka,
K Zelené louce, VídeÀská,
K Zelen˘m domkÛm, Krále Václava IV.

Kontaktní telefon 244 913 093 je na služebnu s nepřetržitou službou, která se
nachází na Kostelním náměstí 34.
E-mail: okrskari.p4@mppraha.cz
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TURNAJ A ZÁBAVA
NA TEMPU
e dnech 20. a 21. ãervna pofiádá lhoteck˘
fotbalov˘ klub FC Tempo Praha jiÏ
5. roãník fotbalového turnaje pfiípravek –
Tempo Cup 2009. Stejnû jako v pfiedcházejících letech se k nûmu sjede více neÏ 30 t˘mÛ
mlad‰ích a star‰ích pfiípravek z celé âR
(roãníky 1999 a 2000), aby zmûfiily síly
v turnaji podporovaném Mâ Praha 4, hlavním
mûstem Prahou a âMFS. O t˘den pozdûji,
v sobotu 27. ãervna, si od 10.30 hod. mohou
dûti uprostfied sídli‰tû Novodvorská, pfied
restaurací U âtyfi bernard˘nÛ, zasoutûÏit
v 11 disciplínách. Dûtsk˘ sportovní den – pofiádan˘ s podtitulem „Rozlouãení se ‰kolou“ –
v‰ak nabídne také dal‰í zábavu: závody na
kolobûÏkách a koleãkov˘ch bruslích, fotbalov˘ turnaj ‰koliãek, western show s moÏností
vyzkou‰ení jízdy na koni, ukázku z v˘cviku
policejního psa, tombolu a také mnoho
drobn˘ch cen pro v‰echny úãastníky.
(jt)

V

Vydejte se na pomoc

Telefonní záznamník:
261 192 622

Roman
Zátopek

eselé odpoledne probûhne ve ãtvrtek
4. 6. od 17 hodin na venkovním hfii‰ti
u Podolské sokolovny. Kromû dobré nálady si
dûti s sebou mohou vzít také kola, kolobûÏky
a odstrkovadla v‰eho druhu. Nemûly by zapomenout na soutûÏivého ducha, protoÏe na konci ãeká v‰echny zúãastnûné sladká odmûna.
V¯BOR TJ SOKOL PRAHA-PODOLÍ

V

V˘sledky kaÏdého bûhu najdou závodníci
a jejich rodinní pfiíslu‰níci i fandové na
www.beh.cz.

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

Strážníci specialisté
– okrskáři

Dětský den v Podolí

KRÁLI RICHARDOVI!
odácká skupina Šán, patřící pod
organizaci Kondor, pořádá i letos dva
turnusy letního tábora na ostrově Šán.
Ostrov se nachází na Labi u vesnice Hrobce,
nedaleko Roudnice nad Labem. V rámci celotáborové hry se vrátíme do roku 1189, kdy
se po katastrofální porážce v bitvě u Hattínu
vydává na cestu král Richard Lví srdce.
Během 3. křížové výpravy chce znovu
vyrvat ze spárů sultána Saladina posvátný
Jeruzalém a další poutní místa Palestiny.
Podaří se mu to? To záleží i na vás! Pokud
je vám od 7 do 15 let, můžete mu pomoci.
Ubytování je zajištěné ve stanech, k dispozici je zděná kuchyň a laminátová jídelna.
Program je zaměřený na vodácký výcvik
a sportovní vyžití, odpoledne probíhá celotáborová hra na téma „Rytíři krále Richarda
Lví srdce“. Vodácké vybavení zapůjčíme.
Dozor zajišťují školení vedoucí. Cena třítýdenního tábora je 3 400 Kč.
Turnusy probíhají od 2. do 23. července a od 26. července do 16. srpna. Každý
turnus je zakončen slavnostním táborákem,
na kterém jsou vítáni rodiče i přátelé. Více
informací najdete na www.bosan.cz.
JANA TRPIŠOVSKÁ

V

www.praha4.cz
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EKOLOGIE

Nechte auto
zdarma zlikvidovat!
MČ Praha 4 vyhlásila válku autovrakům, které buď hyzdí veřejné
komunikace, nebo zbytečně zabírají parkovací místa. Na emailovou
adresu vraky@praha4.cz občané
zasílají své tipy na nepojízdná
vozidla, popř. je mohou zavolat na
linku 261 192 437.
rotoÏe nejlep‰ím
lékem proti zbyteãnû odstaven˘m vozidlÛm a vynakládan˘m prostfiedkÛm na
jejich likvidaci je prevence, fieknûme si, co musíte udûlat, pokud je
va‰e auto jiÏ zralé na odpis. Podle zákona jej
musíte nechat ekologicky zlikvidovat, jinak se
vystavujete postihu úfiadÛ. Je-li automobil
pojízdn˘, nûkteré autobazary jej vykoupí
napfiíklad za symbolickou korunu a máte po
starostech.
Dal‰ím fie‰ením je vÛz odvézt na vrakovi‰tû.
ProkáÏete-li se obãansk˘m prÛkazem a velk˘m
technick˘m prÛkazem a nechybí-li autu
nûkteré ze základních komponentÛ, vrakovi‰tû
ho zlikviduje zdarma a vystaví vám potvrzení.
Za nekompletní vrak v‰ak mÛÏete zaplatit
aÏ tisíc korun.
(md)

P

Harmonogram mobilního sběru
nebezpečného odpadu na území
městské části Praha 4
Trasa A – 17. 6., 29. 7., 16. 9., 28. 10.
1.
2.
3.
4.
5.

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

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

Trasa B – 18. 6., 30. 7., 17. 9., 29. 10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nedvûdovo nám. (u ‰koly)
kfiiÏ. ul. Na Klaudiánce x U Podol. hfibitova
kfiiÏovatka ul. Na Vrstvách x V Rovinách
kfiiÏovatka ulic Dvorecká x Jeremenkova
(parkovi‰tû)
kfiiÏ. ul. Milevská x Pujmanové
(parkovi‰tû u prodejny)
kfiiÏ. ul. Plamínkové x Dûkanská vinice II
kfiiÏ. ul. Za Zelenou li‰kou x SenoÏatská
ul. Jihlavská (parkovi‰tû u prodejny MED)

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

ZELENÁ LINKA
ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ
Máte podnûty a postfiehy k údrÏbû vefiejné zelenû,
nebo k Ïivotnímu prostfiedí na Praze 4?

Volejte zdarma
na Zelenou linku Ïivotního prostfiedí
Tel.: 800 131 290.
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• • • V ČERVENCI NEBUDOU KONTEJNERY PŘISTAVENY! • • •
MČ Praha 4 – velkoobjemové kontejnery
ČERVEN 2009

MČ Praha 4 – velkoobjemové kontejnery
SRPEN 2009

Stanovi‰tû

Stanovi‰tû

Zavezení dne

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

1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
8
8
8
8
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
15
15
15
15
16
16
16
16
17
17
17
17
18
18
18
18
22
22
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
25
25
25
25
29
29
29
29
30
30
30
30

Zavezení dne

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

3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
13
13
17
17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
27
27
27
27
31
31
31
31
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DIVADLA – ČERVEN

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

DEN DĚTÍ NA DOBEŠCE
– humorná valašská klauniáda
– představení s mýdlovými bublinami
– malování s hraním a soutěžemi
BESÍDKA 2009
– Tradiční představení divadla Sklep
st 19.30 BESÍDKA 2009
út 19.30 VÝBĚR Z BESÍDEK
– Sklizeň nejlepších plodů
posledních let
út 19.00 BENEFIČNÍ KONCERT LAFEST č.8
na podpou Dětského domova
v Praze 4-Krči.
po 20.00 KONZERVATOŘ JAROSLAVA
JEŽKA – Absolventský koncert –
Ondřej Sluka & Tomáš Jochmann
út 17.00 MAJDA A PETR: PÍSNIČKY
Z KOUZELNÉ ŠKOLKY
st 19.30 FILMOVÝ KLUB – RENÉ
čt 20.00 ALLISON CROWE – koncert
pá 20.00 TiDiTaDe A PARARINGAPATAM
– Africký večer – koncert
po 19.00 BEZHLAVÝ RYTÍŘ A BÍLÁ PANÍ,
ROZMARNÁ PRINCEZNA
– ZUŠ Modřany
út 20.00 BEZEFŠEHO – koncert
st 19.30 FILMOVÝ KLUB – MILIONÁŘ
Z CHATRČE
po 16.00 SLAVNOST SLUNOVRATU
– Slavnostní zakončení kurzů
a oslava slunovratu
Předprodej na září začíná 31. 8. 2009
Předprodej přes internet 17. 8. 2009

16.00
17.00
17.30
2. út 19.30
3.
4.

6.

8.

9.
10.
11.
12.
15.

16.
17.
22.

Kfiesomyslova 625, Praha 4
Pokladna tel.: 241 404 040
Obchodní oddûlení
Tel.: 261 215 722
Tel./fax: 261 215 721
E-mail: fidlovacka@fidlovacka.cz
www.fidlovacka.cz
1. po 10.30
2. út 10.30
19.30
3. st 10.30
19.30
4. čt 19.30
5. pá 19.30
6. so 19.30
7. ne 15.00
8. po 10.30
19.30
9. út 19.30
10. st 19.30
11. čt 19.30
12. pá 19.30
13. so 19.30
15. po 19.30
16. út 19.30
17. st 10.30
19.30
18. čt 19.30
19. pá 19.30
20. so 19.30
29. po 10.30
30. út 19.30

DIVOTVORNÝ HRNEC
LUCERNA
A JE TO V PYTLI!
HOSTINEC U KAMENNÉHO STOLU
HOSTINEC U KAMENNÉHO STOLU
ZÁHADA
POSLEDNÍ DOUTNÍK
NERUŠIT, PROSÍM
LUCERNA
LUCERNA
HABAĎÚRA
HÁDEJ, KDO PŘIJDE...
FUNNY GIRL
TŘI SESTRY
NERUŠIT, PROSÍM
NOC BLÁZNŮ
BLBOUN
POSLEDNÍ DOUTNÍK
SONG PRO DVA
– veřejná generálka
JULIE, TY JSI KOUZELNÁ!
SONG PRO DVA
– premiéra
ŠUMAŘ NA STŘEŠE
SONG PRO DVA
POD PRAPOREM NĚŽNÝCH DAM
– veřejná generálka
POD PRAPOREM NĚŽNÝCH DAM
– předpremiéra

www.praha4.cz

KOMORNÍ FIDLOVAâKA
Boleslavova 13, Praha 4, 140 00
Rezervace vstupenek
1 hod. pfied pfiedstavením – pfiím˘ tel.: 241 404 268
Pokladna pro obû scény tel.: 241 404 040
Obchodní oddûlení tel./fax: 261 215 721, tel.: 261 215 722
E-mail: fidlovacka@fidlovacka.cz
www.fidlovacka.cz
2.
4.
9.
10.
11.
13.
16.
17.
19.

út 19.30
čt 19.30
út 19.30
st 19.30
čt 19.30
so 19.30
út 19.30
st 19.30
pá 19.30

MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
MOTÝLI – derniéra
VENUŠE NOSÍ XXL
ROK MAGICKÉHO MYŠLENÍ
MILÁČCI A MILODARY
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
NEJLEPŠÍ KAMARÁDKY
MILÁČCI A MILODARY
NEJLEPŠÍ KAMARÁDKY
– vyprodáno
20. so 19.30 ROK MAGICKÉHO MYŠLENÍ

Na Jezerce 1451, 140 00 Praha 4-Nusle
Tel.: 261 224 832 • GSM: 736 623 965
E-mail: kristian.jezerka@quick.cz
www.divadlonajezerce.cz
1.
2.
3.
4.
8.
9.
10.
11.
12.
15.
19.
22.
24.
25.
29.
30.

po
út
st
čt
po
út
st
čt
pá
po
pá
po
st
čt
po
út

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
ŽENITBA
SKLENKA SHERRY
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
PETROLEJOVÉ LAMPY
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
PETROLEJOVÉ LAMPY
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
MANDRAGORA
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
ŽENITBA
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ

www.sue-ryder.cz

1. po 15.00
3. st 17.00
4. čt 17.00

V letní jarmark se v sobotu 20. ãervna promûní Domov Sue Ryder – domov pro seniory
na Praze 4 v Michelské ulici. Od 10 do 18 hodin budou v areálu Michelského dvora
k vidûní lidová fiemesla (kováfi, tkaní, paliãkování, keramika, korálky, ‰ustí apod.),
náv‰tûvníci se mohou zapojit do v˘tvarn˘ch dílen a her pro dûti, nazdobit si svÛj perníãek
nebo si zakoupit dárek v obchÛdku Domova Sue Ryder. Bûhem dne se v nûkolika vstupech
pfiedstaví skupina historického tance Ambrosia a 42. pluk hrabûte Erbacha v podání
ãlenÛ âs. klubu vojenské historie. V 10.30 hodin program zaãíná loutkov˘m divadlem
pro dûti, v 15 hodin vystoupí Malá ãeská muzika Jifiího Pospí‰ila. Akce probíhá pod
zá‰titou zástupkynû starosty Prahy 4 Ivany StaÀkové. Vstupné: 40 Kã, seniofii a dûti 30 Kã,
do 2 let zdarma, rodinné vstupné 120 Kã. V˘tûÏek z akce podpofií péãi o seniory
v Domovû Sue Ryder. Více informací najdete na: www.sue-ryder.cz.
www.praha4.cz

10.–12. st–pá
10.00–17.30
13. so
9.00–12.00
16. út 17.00

BRANICKÉ DUO – Hudba k poslechu
a tanci v nekuřácké restauraci Domova.
VENTOVA DECHOVÁ HARMONIE
– Zazní skladby W. A. Mozarta, J. Venta aj.
BLÍZKÉ OKOLÍ JÍLOVÉHO U PRAHY
– Přednáška RNDr. Pavla Mrázka z cyklu
„Pražské okolí“ s obrazovou projekcí.
TRADIČNÍ BAZAR OBLEČENÍ
– Oblečení, knihy,
domácí potřeby, látky, záclony.
Pytel za 60 Kč.
VEČER RUSKÉ KUCHYNĚ – Přijďte si užít
další večer plný jedinečných pokrmů,
nápojů a neopakovatelné atmosféry,
s ukázkou tradiční kultury.

Branická 411/63, 147 00 Praha 4-Braník,
Fax: +420 244 462 813
POKLADNA DIV. + TEL. REZERVACE:
PO–âT 15–18 hod. – Tel.: +420 244 462 779
HROMADNÉ OBJEDNÁVKY:
PO–âT 10–14 hod. a PÁ 8–12
FAX: +420 244 462 813
V obou pfiípadech uvádûjte tel. spojení!
www.branickedivadlo.cz
MoÏnost objednávek pfies internet
2. út 19.00 JOSEF DVOŘÁK – PRONÁJEM
3. st 19.00 JOSEF DVOŘÁK – PRONÁJEM
– ZADÁNO
4. čt 19.00 PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME
– komedie
8. po19.00 PŘÍLIŠ DRAHÁ MATHILDA
– detektivní tragikomedie
9. út 19.00 PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME
– komedie
10. st 19.00 S TVOJÍ DCEROU NE – komedie
11. čt 19.00 SMÍŠENÉ (PO)CITY – komedie
14. ne 18.00 TANEČNÍ SOUBOR BETTY
– závěrečné vystoupení
15. po19.00 DNES HRAJEME CYRANA – komedie
16. út 19.00 NA KUS ŘEČI S M. DONUTILEM
A SAŠOU RAŠILOVEM
– omezený počet představení
17. st 19.00 PROLHANÁ KETTY – komedie
18. čt 19.00 VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ
TEČE VODA – komedie
20. so 14.00 ARNOLD CZECH BAI OPEN
– otevřená mezinárodní kulturistická
soutěž
23. út 19.00 ROZMARNÝ DUCH – komedie
z poněkud okultního prostředí
24. st 18.00 POSLEDNÍ ZVONĚNÍ – závěrečná
akademie ZŠ ŠKOLNÍ
25. čt 18.00 KOMU SE NELENÍ, TOMU SE
ZELENÍ – závěrečné vystoupení
30. út 19.00 OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ
– komedie o věčném střetu mužského
a ženského principu

B R A N I C K É D I VA D L O N A B Í Z Í :
NETRADIČNÍ ABONMÁ, které neomezí Váš výběr
programový ani časový. Za pouhých 1 000,- Kč získáte 12
poukázek na poloviční slevu, 12 vstupenek na kterýkoliv
program pořádaný BD. DÁRKOVÉ KARTY: 6 poukázek
na volnou vstupenku do BD (1 800,- Kč) • POLOVIČNÍ
SLEVY: PRO DĚTI, STUDENTY A DŮCHODCE (OMEZENÝ
POČET VSTUPENEK NA JEDNOTLIVÁ PŘEDSTAVENÍ).

Akce se koná za podpory grantů MČ PRAHA 4
a HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.
BRANICKÉ DIVADLO provozuje občanské
sdružení LETITIA – společnost pro rekonstrukci a obnovu Branického divadla.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Domov Sue Ryder, o. p. s.,
Michelská 1/7,
140 00 Praha 4-Michle
Tel.: 244 029 111

18. čt 17.00
20. so
10.00–18.00

SWING A SVOBODA ZA MŘÍŽEMI
JARMARK V MICHELSKÉM
DVOŘE – Ukázka lidových řemesel,
jarmark s prodejem výrobků, výtvarné
dílny a hry pro děti, občerstvení v restauraci i na dvoře a mnoho dalšího...
Podrobný program na www.sue-ryder.cz.
22. po 15.00 BRANICKÉ DUO
23. út 18.00 Z DOMOVINY – Komorní koncert
v podání Jana Siřínka (housle) a Lukáše
Vendla (klavír). Zazní skladby Wieniawského, Bartóka, Čajkovského a Smetany.
24. st 18.00 BAREVNEJ VEČER MIRKY ERTLOVÉ
– Další z večerů Mirky Ertlové
se zajímavými hosty.

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