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INZERCE

SC-81594/2

KfiesÈanská základní ‰kola Elijá‰ je alternativou
VáÏení ãtenáfii, dovolte, abychom vás seznámili s novû vzniklou KfiesÈanskou základní ‰kolou Elijá‰. Základní ‰kola zahájila provoz 1.9.2008 v Praze 4 – Kunraticích, Pfied‰kolní 419 v budovû Z· Kunratice.
Byl otevfien 1. roãník a ‰kolní druÏina. KaÏd˘ ‰kolní rok bude otevfiena nová 1. tfiída. KfiesÈanská základní ‰kola Elijá‰ bude bûhem nûkolika let poskytovat vzdûlání a v˘chovu asi 180 ÏákÛm 1.–9. roãníku
základní ‰koly. Z· Elijá‰ je zamûfiena na kfiesÈanskou (etickou) v˘chovu, roz‰ífienou v˘uku anglického jazyka a zdrav˘ Ïivotní styl. V˘uka probíhá podle vlastního ‰kolního vzdûlávacího programu.
Pfiijímáme i Ïáky bez vyznání, jejichÏ rodiny mají ke kfiesÈanství kladn˘ vztah. Dne 22.1.2009 od 14.00 do 18.00 probûhne zápis ÏákÛ do 1. tfiídy.

SC-81302/3

Vzdělávací a výchovné cíle
Pojetí dítûte vychází ze základních kfiesÈansk˘ch principÛ. KaÏdé dítû pfiijímáme jako dar od Boha, jako jedineãnou osobnost. Vzdûlávací a v˘chovné
cíle ‰koly Elijá‰ jsou zamûfieny na rozvoj klíãov˘ch dovedností dûtí a ÏákÛ, které jsou potfiebné v dne‰ním moderním a globálním svûtû. Jednotlivé cíle
vzdûlávání a v˘chovy jsou:
■ Rozvoj harmonick˘ch vztahÛ mezi rodiãi, Ïáky a uãiteli
■ Uãit se tvofiivû a logicky myslet a fie‰it pfiimûfiené problémy
■ Úãinnû, v‰estrannû a otevfienû komunikovat, uãit se spolupracovat a respektovat práci svou i druh˘ch
■ Pûstovat v Ïácích svébytnost, zdravé sebevûdomí, zodpovûdnost sám za sebe
■ B˘t ohledupln˘ a tolerantní k jin˘m lidem (vãetnû fyzicky ãi mentálnû handicapovan˘m), k odli‰n˘m kulturním a duchovním hodnotám
■ Poznávat své schopnosti a reálné moÏnosti a uplatÀovat je spolu s osvojen˘mi vûdomostmi a dovednostmi v praktickém Ïivotû

Křesťanská/etická výchova
Pfiedmût kfiesÈanská/etická v˘chova bude vyuãován po celou dobu základní ‰koly s ãasovou dotací 1 hod. t˘dnû. Bude obsahovat v˘uku Bible a etiky, nebude se tedy vyuãovat náboÏenství nebo jakékoli
konfesnû zamûfiené církevní uãení. Obsah a metody v˘uky Bible jsou úmûrnû pfiizpÛsobeny vûku ÏákÛ. Na 1. stupni Z· jde pfiedev‰ím o vyprávûní a ãtení biblick˘ch pfiíbûhÛ, o zpívání kfiesÈansk˘ch písní,
uãení se biblick˘ch ver‰Û zpamûti apod. Od 5. roãníku budou ÏákÛm pfiedávány struãné informace o vzniku a v˘voji Bible a jejím obsahu (evangelia, dopisy, básnû, pfiísloví, v˘Àatky z historie novozákonní
církve apod.) Îáci budou motivováni k pravidelnému ãtení Bible a dûtské kfiesÈanské literatury. Îáci budou vedeni k zaujetí vlastního postoje k obsahu a poselství Bible.
Výuka anglického jazyka
DÛleÏitou souãástí vzdûlání je velmi dobrá znalost alespoÀ jednoho svûtového jazyka, zejména angliãtiny. Anglick˘ jazyk je vyuãován jiÏ od 1. tfiídy. V˘uka probíhá kaÏd˘ den hravou konverzaãní formou
a pomocí moderních metod v˘uky cizích jazykÛ. Na‰ím zámûrem je dosáhnout u vût‰iny ÏákÛ vysoké úrovnû znalostí a praktického pouÏívání anglického jazyka a získání dobrého základu pro prohloubení
znalostí druhého cizího jazyka na stfiední ‰kole.
Spolupráce s rodiči
Rodiãe chápeme jako partnery, s kter˘mi spoleãnû realizujeme vzdûlávání a v˘chovu jejich dûtí. Cílem je zajistit vzdûlávání a v˘chovu zaloÏenou
na spoleãn˘ch principech a hodnotách jak ve ‰kole, tak v rodinû. Pfied pfiijetím kaÏdého dítûte do Z· rodiãe seznamujeme s v˘chovn˘m a vzdûlávacím
konceptem ‰koly. Rodiãe pravidelnû informujeme o pokroku dítûte, o moÏn˘ch problémech jak ve v˘uce, tak ve v˘chovû. Pofiádáme i tradiãní tfiídní
schÛzky, na kter˘ch rádi uvítáme rodiãe i s dûtmi. Rodiãe budou vítáni pfii rÛzn˘ch ‰kolních aktivitách.
Mateřská škola
V ãervnu 2008 zaãala v˘stavba Spoleãenského centra v Michli, ve kterém budeme provozovat 2 tfiídy matefiské ‰koly. âinnost matefiské ‰koly bude
zahájena 1.9.2009. Matefiská ‰kola bude organizaãní souãástí KfiesÈanské základní ‰koly Elijá‰. V˘chovnû vzdûlávací koncepce je rovnûÏ zaloÏena
na kfiesÈanské v˘chovû, v˘uce anglického jazyka a vedení dûtí ke zdravému Ïivotnímu stylu. Na na‰ich webov˘ch stránkách je pfiipraven formuláfi
pro pfiedbûÏné pfiihlá‰ky dûtí do ‰kolky.
Kontakty
KfiesÈanská základní ‰kola Elijá‰ • Pfied‰kolní 419, 14800 Praha 4 – Kunratice • fieditel ‰koly Mgr. Ladislav Landsfeld • tel.: 261 097 266, 739 345 662,
e-mail: llandsfeld@ceskesdruzeni.cz • www.zselijas.cz
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EDITORIAL
VáÏení a milí ãtenáfii,
ve chvíli, kdy ãtete tyto
fiádky, jiÏ máme za sebou kaÏdoroãní pfiedvánoãní kolotoã, vánoãní
pohodu, oslavy pfiíchodu Nového roku a také
novoroãní pfiání.
Asi si mnozí z nás na
závûr roku daleko váÏnûji kladli otázku, jak˘ ten
rok 2009 bude. JiÏ od loÀského podzimu plní
stránky novin a televizního zpravodajství temné
prognózy o nadcházející hospodáfiské krizi.
Odborníci se pfiedhánûjí v odhadech, jak˘ dopad
bude mít na na‰i zemi, na na‰e penûÏenky a na
na‰e jistoty. KaÏd˘ z nás si pfieje zdraví, ‰tûstí
a spokojen˘ Ïivot, ale kaÏd˘ rozumnû uvaÏující
ãlovûk také ví starou pravdu, Ïe záleÏí hodnû i na
nás samotn˘ch, jak˘ si rok 2009 udûláme.
Za sebe i za zamûstnance úfiadu Mâ Praha 4
Vám mohu slíbit, Ïe se budeme snaÏit co nejusilovnûji pracovat ve Vá‰ prospûch. Bûhem mého pÛsobení na radnici jsme odstranili nûkteré
nedostatky v organizaci práce. Na‰ím cílem je,
abyste se cítili jako spokojení klienti kvalitního
servisu, kter˘ máme jako úfiad poskytovat.
Chodit na úfiad by nemûlo b˘t pro nikoho stresující a nemûlo by se zde trávit víc ãasu, neÏ je nezbytnû nutné. Pravdou (ne v‰ak omluvou) je, Ïe
tak velk˘ úfiad, jak˘m je radnice Prahy 4, vÏdy
bude mít nûjaké nedostatky, takÏe je stále co odstraÀovat. Budeme o to usilovat i tento rok a doufám, Ïe nám sv˘mi pfiipomínkami pomÛÏete. Jak
uÏ jsme mnohokrát poznali, nelze vÏdy vyhovût
potfiebám a pfiáním v‰ech obyvatel – uÏ z toho
dÛvodu, Ïe jsou, jak uÏ to v rozmanité lidské spoleãnosti b˘vá, mnohdy v protikladech.
Vûfiím, Ïe v‰ichni, kdo Ïijeme na Praze 4, tady
pfieb˘váme rádi. Îijeme v dobû velkého rozvoje
na‰í mûstské ãásti a radnice k tomu chce také
pfiispût. VÏdyÈ ná‰ mûstsk˘ rozpoãet pro rok
2009, kter˘ jsme jiÏ v prosinci na zastupitelstvu
schválili, pfiedstihuje v jednotliv˘ch oblastech,
jako je Ïivotní prostfiedí, ‰kolství, sociální vûci,
doprava ãi voln˘ ãas, sv˘mi zámûry v‰echny
dosavadní rozpoãty v minulosti. V pfií‰tím ãísle
TuãÀáka Vám ho pfiedstavím podrobnûji spoleãnû
s hodnocením uplynulého roku 2008.
Pfiál bych si spoleãnû s Vámi, aby se Praha 4
stala bájeãn˘m místem pro Ïivot. SnaÏme se
usilovnû pracovat, pomáhat si a vzájemnû komunikovat. Pokud tomu tak bude, troufám si nadcházející rok vidût optimisticky. Pevnû vûfiím, Ïe
to bude dobr˘ rok. A abychom na‰im vzájemn˘m
pfiátelsk˘m vztahÛm dali konkrétní podobu
a mohli je smûle rozvíjet, dovoluji si Vás pozvat
na jiÏ 5. Novodvorsk˘ bál, kter˘ se koná 31. ledna v Kulturním centru Novodvorská.
Kromû pevného zdraví, které je pro kaÏdého
z nás tím nejcennûj‰ím, Vám pfieji, aby se pfiání
a cíle, které jste si pro leto‰ní rok pfiedsevzali,
beze zbytku naplnily a udûlaly Vás i Va‰e blízké
‰Èastn˘mi a spokojen˘mi.
PAVEL HORÁLEK, STAROSTA

OBSAH

Strana

AKTUALITY

4–7

GRANTY

8

ZDRAVÍ

9

ROZHOVOR

10

LIDÉ KOLEM NÁS

11

SENIOŘI

12

ŠKOLSTVÍ

14–17

TÉMA: JSOU JESLE PŘEŽITKEM?

18–19

PEL–MEL

20

KALEIDOSKOP

21

RŮZNÉ

22–23

STŘÍPKY

24

DOPISY/HŘIŠTĚ

26

EKOLOGIE

28

DIVADLA – LEDEN

30

VOLNÝ ČAS: NOVÝ ROK PLNÝ ZÁBAVY SE 4-VOLNOČASOVOU

31

AKTUALITY
Chodníkový
program zahájen
První komunikace
opraveny!

ROZHOVOR
Kateřina
Komárková:
Plavkyně
toužící
po delfínech

7

TÉMA

10

Jsou jesle
přežitkem?

VOLNÝ ČAS
Nový rok
plný zábavy se
4-Volnočasovou

18–19

31

Mûsíãník Mâ Praha 4 zdarma do schránek
Měsíčník městské části Praha 4, ročník 18 • Vychází 12x ročně • Místo vydání Praha • Registrace: MK ČR E 12556
• Pro MČ Praha 4 připravuje Strategic Consulting, s. r. o., IČO 25792920 • Šéfredaktor: Martin Dudek • Redakční rada:
Pavel Horálek, Michaela Bartáková, Jiří Bodenlos, Martin Hudec, Václav Krištof, Martin Plíšek, Karel Skoupil, Petr Staník,
Ivana Staňková, Petr Štěpánek • DTP: Pavel Huml • Inzerce: Renáta Čížková tel.: 777 114 473 • Adresa redakce: Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 816 821, fax: 224 816 818, e-mail: praha4@consultants.cz • Vydavatel: MČ Praha 4, Táborská
350/32, Praha 4, IČO: 000 63 584 • Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu • Titulní foto: Archiv ZZ
Praha 4 • Tiskne Severotisk, s. r. o. • Měsíčník slouží k informování občanů Prahy 4, není periodikem žádného politického
subjektu. • Příspěvky a připomínky k časopisu lze podávat na radnici MČ Praha 4. Redakční uzávěrka je k 15. dni v měsíci.

Kontakty na redakci, inzerci a distribuci
Šéfredaktor:

Inzertní manažer:

Martin Dudek

Renáta Čížková

Telefon: 774 820 075
E-mail: dudek@ceskydomov.cz
Připomínky, názory a podněty:
Tučňák, Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1

Telefon: 777 114 473
Tel./fax: 222 980 260
E-mail: cizkova@ceskydomov.cz

Stížnosti a podněty k distribuci:

Anna Saricheva
Telefon: 224 816 821
E-mail: distribuce@consultants.cz

www.ceskydomov.cz
Zde jsou ceníky, podmínky inzerce a termíny vydání

www.nasepraha4.cz
www.praha4.cz

TUČŇÁK | 3

***TU‰ĹçK-leden 19.12.2008 14:49 Str‡nka 4

KRÁTCE
■ Starosta Mâ Praha 4 Pavel Horálek se se‰el
s v˘konn˘m fieditelem Sportovních klubÛ Praha 4
M. Babiãem, aby spoleãnû probrali moÏnost zpfiístupnûní sportovi‰È SK Praha 4 vefiejnosti – napfi. areálu
Na Dûkance. Podle prvotních ohlasÛ se my‰lenka
setkala s pozitivní reakcí, definitivní souhlas v‰ak
musí vyslovit bfieznová Valná hromada SK Praha 4.
■ Na Z· s RVJ Jeremenkova se 21. ledna uskuteãní olympiáda v matematice. Zúãastní se jí Ïáci
základních ‰kol a vícelet˘ch gymnázií z mûstsk˘ch
ãástí Praha 4, 11, 12, Libu‰ a Kunratice.
■ Vítání obãánkÛ se vinou zdrÏení rekonstrukce
nuselské radnice opût zahájí v bfieznu leto‰ního roku.
■ Základní ‰kola Na Chodovci 54 pfiijme ‰kolníkaúdrÏbáfie (byt ve ‰kole k dispozici) a dále vyuãenou
kuchafiku. Tel. 272 011 880–3.
■ 19. ledna se pfied‰koláci z M· Kaplická vypraví
do „Kouzelné ‰koly“. Jejich star‰í spoluÏáci ze Z· pro
nû pfiipravili dopoledne plné her, soutûÏí a legrace,
a to proto, aby si budoucí prvÀáãkové vyzkou‰eli, jak
to ve velké ‰kole vypadá.
■ V dobû od 2. do 6. 2. 2009 pofiádá obãanské
sdruÏení Diakonie Broumov ve spolupráci s matefisk˘mi, základními a stfiedními ‰kolami v celé
mûstské ãásti Prahy 4 humanitární sbírku. Uvítáme vá‰ dar v podobû obno‰eného ‰atstva, hraãek,
bytového textilu apod. BliÏ‰í informace na telefonních ãíslech 224 316 800, 224 317 203 nebo na
www.diakoniebroumov.org.
■ Obyvatelé Prahy 4 mohou od 2. ledna nav‰tûvovat nové ORL centrum, které otevfiely poblíÏ
ul. Novodvorská MUDr. Simona Dolanová a MUDr.
Katarína Mezihoráková. Zab˘vá se diagnostikou
a léãbou u‰ních, nosních a krãních chorob u dûtí i dospûl˘ch. Ambulance má smlouvy uzavfiené s vût‰inou
zdravotních poji‰Èoven a lze ji nav‰tívit i bez doporuãení praktického lékafie. Více na www.orlcentrum.cz.
■ O‰etfiovatelské zafiízení na Roztylském námûstí
jiÏ dostává reálnou podobu. Rekonstrukce objektu
b˘val˘ch bytÛ s peãovatelskou sluÏbou fini‰uje a od
1. bfiezna by zafiízení mohlo pfiivítat první klienty.
„K dispozici bude 22 lÛÏek a v souãasné dobû probíhá v˘bûrové fiízení na provozovatele,“ informoval
starosta Pavel Horálek.
■ Mâ Praha 4 si ve spolupráci s V‰eobecnou
zdravotní poji‰Èovnou objednala studii zdravotních
potfieb obyvatel Prahy 4. Cílem studie je zmapovat
poptávku po chybûjících lékafisk˘ch specialistech,
kter˘m by Mâ Praha 4 mohla nabídnout pronájem
prostor ve sv˘ch objektech a roz‰ífiit tak síÈ stávajících
zdravotních ordinací.
■ Cerebrum o. s. – sdruÏení osob, jehoÏ posláním je podporovat lidi, ktefií utrpûli poranûní
mozku, zahajuje ãinnost Klubu. Info na www.cerebrum2007.cz.

V˘znamného Ïivotního jubilea – 80. narozenin – se
v listopadu doÏil nûkdej‰í
vynikající hokejista, mistr
svûta z roku 1949 a úspû‰n˘
mezinárodní trenér Augustin Bubník. S pfiáním pevného zdraví se ke stovkám gratulantÛ pfiipojili i zástupci Mâ Praha 4. Rozhovor s ãestn˘m obãanem mûstské ãásti Praha 4
Augustinem Bubníkem si pfieãtete v únorovém TuãÀáku.
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AKTUALIT Y

4-Majetková, a. s. se rozjíždí
S novým rokem se naplno rozjíždí činnost společnosti
4-Majetková, a. s., která vznikla na základě loňského
usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 a do obchodního rejstříku byla zapsána v říjnu roku 2008.
poleãnost byla zaloÏena pfiedev‰ím za
úãelem zefektivnûní správy nemovitého majetku, se kter˘m Mâ Praha 4 hospodafií. „Jde
pfiedev‰ím o bytové objekty, nebytové komerãní
objekty, nebytové objekty pronajaté pfiíspûvkov˘m organizacím zfiízen˘m na‰í mûstskou ãástí
(napfiíklad základní a matefiské ‰koly), pozemky
vãetnû sportovních areálÛ, trÏnici u Thomayerovy nemocnice a novû i rekreaãní zafiízení pro dûti z na‰ich Z·,“ vypoãítává fieditel
a pfiedseda pfiedstavenstva 4-Majetkové, a. s.
Michal Pilc (na snímku). „V souãasné dobû se
o majetek, kter˘ byl Mâ Praha 4 svûfien do správy hlavním mûstem Prahou, starají dvû správcovské firmy. Jejich ãinnost pro Mâ plnû pfievezme 4-Majetková, a. s.“
Co se tímto úkonem zmûní pro obãany Prahy 4? „V podstatû nic dramatického lidé nepo-

S

cítí, ale my si od tohoto
kroku slibujeme pruÏnûj‰í
akceschopnost a pfiedev‰ím sníÏení nákladÛ
na správcovství. Tím, Ïe jedin˘m akcionáfiem
4-Majetkové, a. s. je Mâ Praha 4, mÛÏe valná
hromada spoleãnost snadnûji kontrolovat a zasahovat do jejího chodu.“
Jedna novinka se pfiece jen ale r˘suje
– úprava trÏního fiádu na trzích pfied
Thomayerovou nemocnicí. „Mâ Praha 4 podala
podnût k roz‰ífiení sortimentu nabízeného zboÏí.
Pfiedev‰ím o velikonoãních svátcích by stánkafii
mohli prodávat Ïivá zvífiata – husy, králíky
a dal‰í. TrÏnici povaÏujeme za servis obãanÛm,
nikoliv za v˘dûleãn˘ podnik pro mûstskou
ãást, a proto si myslím, Ïe trh by mûl b˘t
pestr˘ a nabízet ‰irok˘ sortiment,“ uzavírá
Michal Pilc.
(md)

Podněty k bezbariérovým přechodům
Vedle tzv. „chodníkového programu“ MČ Praha 4, jehož cílem je z rozpočtu MČ financovat opravy komunikací pro pěší, plánuje MČ Praha 4
úpravy stávajících chodníků, a to s ohledem na potřeby vozíčkářů.
ástupci Mâ Praha 4 proto
poÏádali obãanské sdruÏení Asistence o vytipování
nejproblémovûj‰ích oblastí.
Souãasnû byla v prosincovém
TuãÀáku uvefiejnûna v˘zva,
aby lidé nahlásili místa, kde
si pfiejí bezbariérové chodníky. „Jsme rádi za
zaslané podnûty a obãanÛm za nû dûkuji,“
fiekl zástupce starosty Martin Hudec (ODS, na
snímku), byÈ jeden z pfiíspûvkÛ nese oznaãení
„Pod svícnem b˘vá tma“ v naráÏce na nedale-

Z

ko stojící nuselskou radnici. „Pán v nûm popisuje pfiíjezd autobusem ã. 193 na nám. Bratfií
SynkÛ, nákup peãiva, zaplacení úãtu v bance
a opût odjezd autobusem. O souãasné situaci
víme a budeme ji fie‰it. Dal‰í podnût napfiíklad
uvádí cestu od ‰kolky Hurbanova smûrem
k Albertu a takto bych mohl jmenovat dal‰í
a dal‰í. KaÏdou Ïádost posoudíme a vyhodnotíme.“ Máte-li tedy ve svém okolí nezdolnou
„skálu“ v podobû chodníkového obrubníku,
napi‰te email na adresu: erik@asistence.org,
nebo volejte 739 006 382.
(md)

Bude nová radnice?
Současná podoba budov úřadu v Táborské ulici vznikala v roce 1990.
Prostory byly propojeny přes osm budov v uliční zástavbě a až na jednu
výjimku – původní objekt nuselské radnice – se jednalo o bytové domy.
nitfiní uspofiádání ani technické parametry
tak neodpovídají souãasnému úãelu vyuÏití, tedy kanceláfiím. Jsou ‰patnû dostupné,
náv‰tûvník se v jednotliv˘ch ãástech radnice
tûÏko orientuje a pro imobilní nebo tûÏko se
pohybující obãany je vût‰ina kanceláfií bez cizí
pomoci prakticky nedostupná.
Stále ãastûji o sobû dávají vûdût i nevyhovující technické parametry. Kanceláfie neadekvátních rozmûrÛ (pfiíli‰ velké ãi pfiíli‰ malé)
neumoÏÀují efektivní vyuÏití prostorÛ. Domy
jsou zároveÀ energeticky nároãné. Velk˘m
omezením pro vefiejnost je i ‰patná dostupnost
v rámci Mâ Praha 4, kdy chybí dostateãné
dopravní spojení. Toto je jen ãásteãn˘ v˘ãet
zásadních nedostatkÛ, se kter˘mi se úfiad
v rámci svého chodu pot˘ká a kter˘ vedl

V

k logickému kroku – zamy‰lení se nad nov˘m
sídlem radnice. V úvahu pfiipadá investice
do nov˘ch prostor nebo pronájem. Historická
budova nuselské radnice v‰ak zÛstane místem
pro zasedání zastupitelstva, pofiádání spoleãensk˘ch akcí ãi svatebních obfiadÛ. „Nyní probíhá vefiejná soutûÏ formou soutûÏního dialogu,
ve kterém nemusíme pfiedem definovat koupi
ãi pronájem. Spolupracujeme s konzultantskou
firmu, která nám pomÛÏe vyhodnotit nejefektivnûj‰í variantu,“ popsal starosta Prahy 4
Pavel Horálek.
Na souãasné prostory a jejich vhodnost
se také zamûfiila anketa na webu Mâ Praha 4 –
www.praha4.cz. Z odpovûdí vyplynulo, Ïe jen
81 obãanÛm vyhovují souãasné prostory úfiadu.
Opaãn˘ názor mûlo 598 hlasujících.
(au)
www.praha4.cz
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AKTUALIT Y

K privatizaci bytů - 1. část
Ačkoli odbor bytové politiky tvoří dvě oddělení, oddělení bytů a nebytových prostor v bytových
domech a oddělení privatizace bytového fondu, lze činnost odboru rozdělit do tří oblastí, oblast
právní, oblast bytů a nebytových prostor a oblast privatizace.
kaÏdé oblasti bychom mohli dlouho hovofiit, ale zamûfiil bych se na jedno aktuální
téma, v souãasné dobû nejvíce diskutované,
vlnu privatizace oznaãovanou jako 4c), kdy se
jednotliv˘m nájemcÛm obecních bytÛ pfievádûjí (prodávají) jednotlivé bytové jednotky do
osobního vlastnictví. Na území Mâ Praha 4 se
nachází kolem 65 000 soukrom˘ch a obecních
bytÛ. Na poãátku privatizace v roce 1993 mûla
Mâ ve správû asi 1 200 obecních domÛ s pfiibliÏnû 23 500 byty. Rozhodnutími zastupitelstva bylo do privatizace zafiazeno kolem 1 065
obecních domÛ s pfiibliÏnû 20 000 byty a v souãasné dobû zb˘vá v rámci pfiedchozích vln
privatizace prodat pfiibliÏnû 35 bytov˘ch domÛ
a v rámci souãasné 4c) vlny privatizace asi
900 bytÛ v 50 domech.
Pojem privatizace ve vztahu k bytov˘m domÛm, potaÏmo k bytÛm, se pouÏívá pro pfievod
vefiejného majetku do soukromého vlastnictví.
V praxi se jedná o prodej nemovitého majetku
za úãelem efektivní správy a údrÏby smûfiující
ke zhodnocení majetku soukrom˘m vlastníkem. Efektivní správa rozsáhlého bytového
fondu úfiadem Mâ byla znaãnû problematická

O

Pozor na změnu
ak jsme jiÏ informovali, od 1. 1. 2009 jsou
praÏské útvary státní sociální podpory (SSP)
pfievedeny z úfiadÛ mûstsk˘ch ãástí na Úfiad práce hl. m. Prahy a mají tak stejn˘ statut v celé
âR. Pro obãany Mâ Praha 4 se tím mûní zpÛsob
podání Ïádostí o dávky a pfiíspûvky – od 1. 1.
2009 jiÏ NENÍ MOÎNÉ podávat tyto Ïádosti
v informaãních centrech Úfiadu Mâ Praha 4!
V nich lze pouze vyzvednout formuláfie. Klienti
si musí vyfiizovat záleÏitosti pfiímo na Úfiadû
práce (ÚP), kter˘ zÛstává na pracovi‰ti SSP
v Táborské. Podání tedy musejí donést ãi doruãit pfiímo do NOVÉ PODATELNY Úfiadu práce, která je umístûna tamtéÏ. Nové oznaãení
ÚP klienti zaznamenají na úfiedních rozhodnutích a písemnostech. Adresa pro písemn˘
kontakt: Úfiad práce hl. m. Prahy, pracovi‰tû
státní sociální podpory Praha 4, Táborská 350,
140 45 Praha 4 – Nusle.
(kh)

J

Úřední hodiny bez přerušení
bychom usnadnili vyfiizování Ïádostí a podání na úfiadu radnice v Táborské ulici, vypustili jsme od 1. 1. 2009 v úfiedních dnech polední
pfiestávku. Pracovníci úfiadu vám tak budou k dispozici od 8 do 18 hodin vÏdy v pondûlí a stfiedu.
Polední pfiestávka jiÏ byla v prÛbûhu leto‰ního
roku zru‰ena také na informaãních centrech
mûstské ãásti, v podatelnû úfiadu, ãi na pracovi‰ti
agendy evidence obyvatel, obãansk˘ch prÛkazÛ,
cestovních dokladÛ a v˘pisÛ z katastru nemovitostí v Jílovské ulici.
LANNY DUDRA, TAJEMNÍK Ú¤ADU Mâ

A

www.praha4.cz

vzhledem k jeho zanedbanému stavu z pfiedchozích desetiletí. Samozfiejmû, ideální by bylo
v‰echny domy a byty najednou opravit a zrekonstruovat na standardní úroveÀ a dále jen
udrÏovat. Tato varianta z hlediska potfieby
obrovsk˘ch finanãních prostfiedkÛ a jejího
provedení je utopií. Jenom pro pfiedstavu,
kompletní rekonstrukce jednoho bytového
domu vyÏaduje nûkolik desítek milionÛ korun
a Mâ Praha 4 by pro rekonstrukci v‰ech
obecních domÛ na Praze 4 potfiebovala kolem
8 miliard korun... I pfii plánovaném postupném
provádûní oprav a rekonstrukcí, kdy ãást finanãních prostfiedkÛ je tfieba pouÏít jenom na
údrÏbu momentálního stavu domÛ, na kterou se
v prÛmûru kaÏd˘ rok vydává pfiibliÏnû 80 %
z roãního pfiíjmu z nájmÛ bytÛ, by oprava
kompletního bytového fondu trvala nûkolik
desítek let.
Právû proto bylo pfiistoupeno k privatizaci
pfieváÏné ãásti bytov˘ch domÛ. Soukrom˘
vlastník má efektivnûj‰í moÏnosti správy svého
majetku oproti úfiadu Mâ, kter˘ je v oblasti
hospodafiení a v˘dajÛ vefiejn˘ch finanãních
prostfiedkÛ na opravy a rekonstrukce vázán

zákonn˘mi pravidly, zejména zákonem o zadávání
vefiejn˘ch zakázek pfii v˘bûru firem provádûjících údrÏbu, opravy a rekonstrukce.
Proto také pfiíprava a provedení vût‰í opravy
bytového domu nebo jeho kompletní rekonstrukce jsou velmi zdlouhavé. Obãané ãasto
kfiivdí úfiadu z pohledu nájemce domu, ve
kterém bydlí a kter˘ nevidí opravy a rekonstrukce ostatních obecních domÛ, Ïe právû ten
jejich dÛm se neopravuje. A pokud je koneãnû
oprava nebo rekonstrukce domu schválena, tak
trvá velmi dlouho, neÏ se s opravou nebo
rekonstrukcí zaãne. Je tfieba si uvûdomit, Ïe to
není vinou neãinnosti pracovníkÛ radnice, ale
omezen˘m rozsahem finanãních prostfiedkÛ na
opravy a investice a zákonn˘m procesem
plánování a schvalování jejich pouÏití. Zákon
o zadávání vefiejn˘ch zakázek, podle kterého
se musí v této oblasti postupovat, je kapitolou
sám o sobû.
(Pokraãování v únorovém TuãÀáku)
RADOVAN VA·EK,
VEDOUCÍ ODBORU BYTOVÉ POLITIKY
MùSTSKÉ âÁSTI

PRAHA 4

O MHD se stále jedná
Rada městské části Praha 4 zaujala stanoviska k návrhu zadávacích
podmínek společnosti ROPID pro koncepční úpravu vedení linek
a jízdních řádů MHD v oblasti Prahy 4, Modřan a Jižního Města.
poleãnost ROPID pfiipravila nûkolik dopravních opatfiení, která mj. mûla zpfiehlednit a zjednodu‰it vedení linek, vyfie‰it
pfietûÏování linky 139, zlep‰it spojení Prahy 4
a Prahy 5 a zlep‰it dopravní obsluhu v okolí
Budûjovické ulice. Rada Mâ Praha 4 na zasedání Zastupitelstva souhlasila se zpfiehlednûním, zjednodu‰ením a zrychlením dopravy
na území Mâ Praha 4, ale souãasnû jen podmínûnû souhlasila se zlep‰ením spojení Prahy 4
a Prahy 5 umoÏÀující odlehãení pfietíÏené
tramvajové tratû v Jeãné ulici a velmi exponovan˘ch pfiestupních uzlÛ metra, a to pokud
se bude jednat o pfiestupní uzly Kaãerov
a Budûjovická. Dále podmínûnû souhlasila
s lep‰í dopravní obsluhou v okolí Budûjovické
ulice, ale za podmínky, Ïe dojde k v˘raznému
omezení pfiímûstsk˘ch linek PID a posílí se
MHD uvnitfi Prahy 4. Zásadnû nesouhlasila
s pfiesunem koneãn˘ch zastávek pfiímûstsk˘ch
autobusÛ ze zastávky metra Hostivafi do zastávky metra Háje, a to z dÛvodu pfietíÏení
trasy metra C na území Mâ Praha 4.
Dále navrhla doplnit dal‰í body dopravních opatfiení, a to v následném znûní:
● zv˘‰ení ‰piãkové kapacity linky C metra
v úseku Kaãerov – I. P. Pavlova a zpût tak, aby

S

bylo moÏné v daném úseku dÛstojnû cestovat
a aby cestující mûli moÏnost nastoupit do
v‰ech vozÛ soupravy,
● zachování osvûdãen˘ch a provûfien˘ch
spojÛ v rámci Prahy 4 v‰ude tam, kde jejich
vytíÏení neklesá dlouhodobû pod 50 %,
● zachování dopravní obsluÏnosti v‰ech území mûstské ãásti s denní kapacitou nástupu
a v˘stupu nad 100 osob na zastávku,
● zv˘‰ení (fie‰ení) ‰piãkové kapacity autobusÛ
v úsecích sídl. Krã – Kaãerov; sídl. Novodvorská – Kaãerov; sídl. Lhotka – sídl. Novodvorská – Modfianská; linky 193 v celé délce;
Podolské nábfieÏí – PraÏského povstání – Kavãí
hory – Pankrác a zpût tak, aby bylo moÏné
v úseku dÛstojnû cestovat a aby cestující
mûli moÏnost bezproblémovû nastoupit do
autobusu,
● zlep‰ení pravidelnosti dopravy zejména
v úseku sídl. Novodvorská – Modfianská –
– Smíchov,
● v˘razné sníÏení stávajícího tranzitu PID
pfies území Prahy 4 z obcí Stfiedoãeského
kraje ukonãením tohoto tranzitu na nejbliÏ‰ím
dotyku s okrajem MHD (metro Háje nebo
koneãná tramvaje v Modfianech a nikoliv na
Budûjovické nebo Kaãerovû).
(md)

TUČŇÁK | 5

***TU‰ĹçK-leden 19.12.2008 14:49 Str‡nka 6

AKTUALIT Y

Novostavby potřebují energetický audit
Stavební odbor ÚMČ Praha 4 upozorňuje všechny stavebníky, vlastníky
budov a společenství vlastníků jednotek, že od 1. 1. 2009 nabývá účinnosti
bod 19 § 6a odst. 2 zákona č. 177/2006 Sb., kterým se mění zákon
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
nergetick˘ audit má za cíl zmapovat souãasn˘ stav energetického hospodafiení daného
objektu, identifikovat potenciál energetick˘ch
úspor, navrhnout moÏná opatfiení k jejich dosaÏení a zhodnotit ekonomickou návratnost tûchto
opatfiení.
Povinnost zpracovat energetick˘ audit ukládá
zákon o hospodafiení energií ã. 406/2000 Sb.
NáleÏitosti energetického auditu potom upravuje
vyhlá‰ka ã. 213/2001 Sb. Rozhodující pro povinnost zpracovat energetick˘ audit budov ãi
zafiízení je celková roãní spotfieba v‰ech druhÛ
a forem energie ve v‰ech odbûrn˘ch místech
provozovan˘ch pod jedním identifikaãním ãíslem
organizace (IâO). Tato povinnost nastává pro
organizaãní sloÏky státu, kraje, obce a jejich
pfiíspûvkové organizace od celkové roãní spotfieby energie 1 500 GJ, pro fyzické a ostatní právnické osoby od celkové roãní spotfieby energie ve
v˘‰i 35 000 GJ a pro plánované rekonstrukce
budov se spotfiebou vy‰‰í neÏ 700 GJ za rok.
B˘vá i podkladem pro banky pfii posuzování
Ïádostí o úvûr na realizaci energetick˘ch investic.
To musí b˘t prokázáno jiÏ pfii Ïádosti o stavební
povolení. Jedním z moÏn˘ch zpÛsobÛ je nechat si
zpracovat energetick˘ audit.
Ten mohou provádût pouze energetiãtí audi-

E

tofii s osvûdãením Ministerstva prÛmyslu a obchodu. Souãástí energetického auditu je rozbor
stavu obalov˘ch stavebních konstrukcí, zpÛsobu
vytápûní a pfiípravy teplé uÏitkové vody, osvûtlení, elektrick˘ch spotfiebiãÛ a vyhodnocení energetické úãinnosti technologick˘ch procesÛ. V dal‰ím kroku energetick˘ audit navrhuje opatfiení
vedoucí ke sníÏení energetické nároãnosti provozu, a to minimálnû ve dvou vhodn˘ch variantách
kombinací opatfiení vãetnû jejich ekonomického
vyhodnocení. V závûru urãí jednu z variant
k realizaci a odÛvodÀuje její v˘bûr. V˘stupem je
„Zpráva o energetickém auditu“, jejíÏ souãástí
je „Evidenãní list energetického auditu“.
Stavby budou opatfiovány podobn˘mi ‰títky,
jako mají elektrické spotfiebiãe, ale rozpûtí bude
pouze v kategoriích A aÏ G. Aby stavba vyhovûla, musí splÀovat maximálnû parametry tfiídy C.
Star‰í zástavba se pfied rekonstrukcí pohybuje
obvykle v tfiídách E aÏ G, zateplené panelové
domy v tfiídách B aÏ C. Do tfiídy A spadají
nízkoenergetické a pasivní domy.

Zjednodušené shrnutí:
Audit musí mít: kaÏdá novû povolovaná
budova vãetnû rodinn˘ch domÛ a rekonstruovaná
budova s plochou nad 1000 m2, kde dochází

Zřizovat parkovací místa je složité
Parkování je palčivým problémem Prahy a výjimkou není ani
MČ Praha 4. Stále mnoho řidičů nectí příslušné paragrafy, a to buď
z nevědomosti, či ze zoufalé potřeby svůj vůz někam „nacpat“.
Oba typy řidičů ale riskují buď botičku, nebo rovnou odtah vozu.
„

arkovacích míst je na území mûstské ãásti
Praha 4 nedostatek, ale souãasná legislativa
nám pfii vzniku nov˘ch parkovi‰È a parkovacích
míst pfiíli‰ nepomáhá. Normy jsou stále tvrd‰í
a nutí nás pfii plánování odstavn˘ch ploch ke stále
vût‰ím rozestupÛm mezi vozidly,“ fiíká zástupce
starosty Martin Hudec. Napfiíklad na podélné parkovací místo osobního vozidla je nutné poãítat se
dvûma metry ‰ífiky, silnice musí mít oba jízdní
pruhy ‰iroké po 3,5 metrech a k tomu se musí
pfiipoãítat je‰tû cca 75 centimetrÛ ‰irok˘ chodník.
„Staré komunikace tûmto normám nevyhovují
a pfii parkování samozfiejmû vznikají problémy,
které policie mÛÏe trestat.“
Abyste u‰etfiili za pokuty a neztratili zbyteãnû
body, pfiipomeÀme si nûkteré zákazy, jejichÏ
celkov˘ v˘ãet najdete v zákonû ã. 361/2000 Sb.,
§ 27:
a) není dovoleno stát v dobû od 5 hod. do
19 hod. tam, kde by nezÛstal mezi vozidlem
a nejbliÏ‰í tramvajovou kolejnicí voln˘ jízdní
pruh ‰irok˘ 3,5 m;
b) je zakázáno stát ve vzdálenosti krat‰í neÏ
5 m od zaãátku a konce vodorovné dopravní

P
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znaãky podélná ãára souvislá, nebo nástupního
ostrÛvku tam, kde by mezi touto dopravní
znaãkou nebo nástupním ostrÛvkem a vozidlem
nezÛstal voln˘ alespoÀ jeden jízdní pruh ‰irok˘
nejménû 3 m;
c) nesmí se stát na tramvajovém pásu a silniãní vegetaci, pokud to není povoleno místní
úpravou;
d) nesmí se stát na pfiechodu pro chodce
a ve vzdálenosti krat‰í neÏ 5 m pfied ním, na
kfiiÏovatce a ve vzdálenosti krat‰í neÏ 5 m pfied
hranicí kfiiÏovatky a 5 m za ní. Zákaz neplatí
v obci na kfiiÏovatce tvaru T na protûj‰í stranû
vyúsÈující pozemní komunikace. Nesmí se stát
v pfiipojovacím pruhu nebo odboãovacím pruhu.
A nezapomínejte, Ïe tam, kde to není upraveno
dopravními znaãkami, ãi vodorovn˘m dopravním
znaãením, musí podle § 25 zák. ã. 361/2000 Sb.,
odst. 3 pfii stání zÛstat voln˘ alespoÀ jeden jízdní
pruh ‰irok˘ nejménû 3 m pro kaÏd˘ smûr jízdy.
Na dvousmûrné pozemní komunikaci tak musí
zÛstat volná vozovka o celkové ‰ífice nejménû
6 m!
(md)

ke stavebním úpravám, které ovlivÀují jejich
energetickou nároãnost.
Nemusí mít: stavby s jiÏ pravomocn˘m
stavebním povolením, ohlá‰ením a ty, u nichÏ
probíhá stavební fiízení, rekonstruované rodinné domy, budovy do 50 m2 a chaty a doãasné stavby. Vyhotovení energetického auditu stojí
u rodinného domu 20 aÏ 30 tisíc korun, u bytového domu 30 aÏ 50 tisíc, v˘jimeãnû i více.
A co hrozí, pokud jej nemáte? NemÛÏete stavût
a nemÛÏete stavby, které podléhají energetickému auditu, prodat nebo pronajmout.
(ij)

Úklid komunikací
imní období s sebou pfiiná‰í i nutnost péãe
o chodníky. Souãasná úprava otázky schÛdnosti pozemních komunikací vychází ze zákona
ã. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
V § 27 uvedeného zákona je stanoveno, Ïe
vlastník nemovitosti, která v zastavûném území
obce hraniãí se silnicí nebo s místní komunikací,
odpovídá za ‰kody, jejichÏ pfiíãinou byla závada ve schÛdnosti na pfiilehlém chodníku, která
vznikla zneãi‰tûním, náledím nebo snûhem,
pokud neprokáÏe, Ïe nebylo v mezích jeho moÏností závadu odstranit a u závady zpÛsobené
povûtrnostními situacemi a jejich dÛsledky
závadu zmírnit. A pozor – podle níÏe citované
vyhlá‰ky se cesty v zeleni nesmí solit!
V návaznosti na to byla vydána vyhlá‰ka
hl. m. Prahy ã. 39/1997, ve znûní vyhlá‰ek hl. m.
Prahy ã. 9/1998, 28/1999 a 20/2001, o schÛdnosti místních komunikací. Doba k odstranûní závady schÛdnosti je 12 hodin od zji‰tûní (rozumí se
tím úplné odstranûní závady v rozsahu stanoveném v ãl. l vyhlá‰ky zpÛsobem, stanoven˘m v ãl.
2 vyhlá‰ky) a závady vzniklé v dobû od 7 do 17
hod. na komunikacích, uveden˘ch v ãl. 3 odst. l,
musí b˘t v prÛbûhu 12 hod. od zji‰tûní zmírnûny.
V pfiípadû úrazu chodce na zasnûÏeném nebo
zledovatûlém povrchu komunikace je oprávnûn
poÏadovat náhradu na vlastníku nemovitosti.
(pol)

Z

Více péče o zuby
odle stomatologÛ pfiib˘vá dûtí, které mají
velké problémy se zuby. V˘jimkou nejsou
batolata, kter˘m zubafi musí kvÛli kazÛm
vytrhat v‰echny mléãné zoubky a neÏ jim
narostou druhé, nosí umûl˘ chrup! Dûtem,
jejichÏ mléãné zuby musí zubafii kvÛli kazu
vytrhnout, mohou pozdûji narÛst kfiivé zuby.
Proã tomu tak je? Pfiíãin je nûkolik – dûti
mlsají sladké, odpadla povinná ‰kolní kontrola u zubafie a hlavnû – rodiãe podceÀují
prevenci. „Chceme tento témûfi katastrofick˘
stav a my‰lení mnoha rodiãÛ zmûnit. Pfiipravujeme proto zubní preventivní centrum,
které se bude této oblasti vûnovat. V souãasné
dobû vybíráme vhodn˘ objekt, jeho otevfiení
plánujeme na poslední ãtvrtletí leto‰ního roku,“
uvedl starosta Pavel Horálek (ODS).
(md)

P

www.praha4.cz
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AKTUALIT Y

Podat žádost nestačí
Oddělení sociálních služeb odboru sociálního na základě žádosti oprávněné osoby rozhoduje o poskytnutí široké škály příspěvků pro zdravotně
znevýhodněné osoby a o přiznání mimořádných výhod (průkazy TP, ZTP,
ZTP/P).
ãkoliv formuláfie Ïádostí jsou k dispozici na
webov˘ch stránkách mûstské ãásti Praha 4
ãi v kanceláfiích informaãních center, samotné
podání Ïádosti zpravidla nestaãí. Ve vût‰inû
pfiípadÛ je nutná osobní náv‰tûva u pfiíslu‰ného
referenta oddûlení, doloÏení dokladÛ a dal‰ích
podkladÛ nezbytn˘ch pro vydání rozhodnutí ve
vûci. Vzhledem k tomu, Ïe pro kaÏd˘ pfiíspûvek
je nutné shromáÏdit rÛzné podklady a s ohledem
na cílovou skupinu oprávnûn˘ch ÏadatelÛ rozhodla se Mâ Praha 4 zavést konzultaãní hodiny
pro vefiejnost, ve kter˘ch budou na vybran˘ch
informaãních centrech Mâ pfiítomni sociální
pracovníci oddûlení sociálních sluÏeb, ktefií poskytnou odborné a ucelené informace obãanÛm.
Na oddûlení sociálních sluÏeb mÛÏete
vyfiídit:
• pfiíspûvek na péãi
• pfiíspûvek na provoz motorového vozidla
v souvislosti s mimofiádn˘mi v˘hodami
• pfiíspûvek na individuální dopravu
• pfiíspûvek na opatfiení kompenzaãních
pomÛcek

A

• pfiíspûvek na úpravu bytu
• pfiíspûvek na zakoupení, celkovou opravu
a zvlá‰tní úpravu motorového vozidla
• pfiíspûvek na úhradu za uÏívání
bezbariérového bytu a garáÏe
• pfiíspûvek na zakoupení vodícího psa
a na krmivo pro tohoto psa
• pfiiznání mimofiádn˘ch v˘hod I., II. a III.
stupnû a následné vydání prÛkazu TP, ZTP
ãi ZTP/P.
Konzultaãní hodiny pro vefiejnost se
uskuteãní v níÏe uveden˘ch informaãních
kanceláfiích ve dnech 15. ledna 2009, 19. února 2009 a 19. bfiezna 2009 vÏdy od 13 do 16
hodin: IC Spofiilov, Hlavní 1402/141; KC
Novodvorská 151/1013; IC Poláãkova 1976/2;
IC Branick˘ dvÛr, Branická 44.
Podle zájmu a ohlasu budete o dal‰ích termínech vãas informováni prostfiednictvím v˘vûsek
v informaãních centrech a v ãasopise TuãÀák.
(roÏ)

Chodníkový program zahájen

Z upraveného povrchu chodníku se mohou radovat obyvatelé ulice U Dubu.
ak jiÏ TuãÀák dfiíve informoval, zastupitelé
Mâ Praha 4 pfiijali „Chodníkov˘ program“,
jehoÏ posláním je oprava poniãen˘ch chodníkÛ.
„O chodníky se má postarat Technická správa
komunikací, ale ta se pot˘ká s nedostatkem

J

financí. Proto jsme na opravy vyãlenili z na‰eho
rozpoãtu deset milionÛ korun a první chodníky
jiÏ dostávají nové kabáty,“ sdûlil zástupce
starosty Martin Hudec.
(md)

Renovaãní práce intenzivnû probíhají pfied vchodem do Fakultní Thomayerovy nemocnice v Krãi.
www.praha4.cz

Bezdrátový internet
– otázky a odpovědi (3.)
odpovídá radní
pro informatiku

Martin Plíšek
(KDU-ČSL)
Je moÏné si za sluÏbu pfiiplatit (zv˘‰ení
rychlosti, odblokování stránek atd.)?
Není. V‰ichni uÏivatelé sítû praha4net.cz
mají stejné podmínky k pfiístupu ke stránkám
i stejná rychlostní omezení. V rámci dal‰ího
roz‰ífiení projektu v tomto nebo pfií‰tím roce
v‰ak zvaÏujeme zavedení nûkter˘ch nov˘ch
placen˘ch sluÏeb.
Máte nûjaké partnery, ktefií zaji‰Èují instalaci, ‰kolení a prodej zafiízení?
Promûfiení signálu, nákup a instalaci pfiíjmového zafiízení mÛÏe poskytnout kterákoli
spoleãnost, která se tûmito sluÏbami zab˘vá,
pfiípadnû mÛÏete o pomoc poÏádat zku‰eného
uÏivatele. Pokud se v dané problematice
sami neorientujete, doporuãujeme obrátit se
na odborníka. Nûkteré firmy jsou uvedeny
na stránkách portálu www.praha4net.cz. Ve
spolupráci s nûkter˘mi základními ‰kolami
plánujeme pro tento rok uÏivatelské ‰kolení
pro zájemce o bezdrátov˘ internet.
Poãítáte s dal‰ím roz‰ífiením projektu
v roce 2009?
Ano. V leto‰ním roce se s ohledem na
stále se zvy‰ující zájem obãanÛ Prahy 4
o bezdrátov˘ internet pfiedpokládá roz‰ífiení
sítû hotspotÛ, a to na základû námûtÛ a poÏadavkÛ na‰ich ‰kol, ale také jednotliv˘ch
obãanÛ. V pfií‰tím ãísle zvefiejníme seznam
lokalit, na kter˘ch budou letos instalovány
nové hotspoty. Stejnû tak pfiedpokládáme
zavedení nûkter˘ch dal‰ích sluÏeb. Více informací se dozvíte na portálu projektu
www.praha4net.cz nebo na horké telefonní
lince 605 989 667, která je vám k dispozici
v pracovních dnech od 9 do 18 hodin.

Doprava na Pankráci
souvislosti s otevfiením nákupního centra
Arkády Pankrác konstatoval obvodní fieditel MP Praha 4 René ·t˘br velké zlep‰ení
v oblasti dopravy, zejména v parkování vozidel.
„Hlídkám stráÏníkÛ se podafiilo dopravní situaci
zklidnit. K souãasné situaci pfiispûlo také otevfiení velkokapacitního parkovi‰tû Arkád Pankrác
a zkolaudované komunikace vãetnû nového
dopravního znaãení,“ fiekl. Situaci na Pankráci
budou zastupitelé dále sledovat.
„Do konce bfiezna bude zpracována studie,
Vyhotovení bilance dopravy v oblasti Pankrácké
plánû‘, která ukáÏe, jak se bude doprava v této
lokalitû dále vyvíjet v návaznosti na probíhající
v˘stavbu,“ uvedl zástupce starosty Martin
Hudec (ODS).
(md)

V
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GRANTY

Vyhlášení grantů pro rok 2009
Jako každý rok i letos vyhlásila Rada MČ Praha 4 grantové řízení pro oblasti sportu, tělovýchovy
a využívání volného času dětí a mládeže; kultury a umění; sociální, zdravotní a životního prostředí
pro rok 2009.
závûrka pro podání Ïádostí o grant je stanovena
na 15. ledna 2009 do 10 hod. Îadatelé o grant musí
mít sídlo na Praze 4 (vyjma oblasti zdravotní a sociální),
poskytovat sluÏby obãanÛm Mâ Praha 4 nebo realizovat
svÛj program na území Mâ Praha 4. Îádosti vãetnû
pfiíloh se podávají v zalepené obálce po‰tou nebo
v podatelnû Úfiadu Mâ Praha 4, Táborská 350, 140 45
Praha 4. Elektronick˘ stejnopis se zasílá na emailovou
adresu: granty@praha4.cz. V˘sledky grantov˘ch fiízení
po jejich schválení zastupitelstvem budou zvefiejnûny na
úfiední desce Mâ Praha 4 a na informaãním serveru
www.praha4.cz, kde také získáte podrobnûj‰í informace
o v‰ech náleÏitostech pfii Ïádání o grant.

U

Tematické okruhy pro rok 2009
■ SPORT, TĚLOVÝCHOVA
A VYUŽÍVÁNÍ VOLNÉHO ČASU
DĚTÍ a MLÁDEŽE
1. Podpora vyuÏití volného ãasu dûtí a mládeÏe
Cílem je umoÏnit praÏsk˘m dûtem a mládeÏi do 18 let
strávit voln˘ ãas mimo území hl. m. Prahy a podpofiit
co nejvíce sportovní, kulturní, zájmovou a poznávací
ãinnost jednorázov˘mi a cyklick˘mi akcemi zamûfien˘mi pfiedev‰ím na dûti a mládeÏ na území Mâ Praha 4.
2. Podpora ãinnosti a dovybavení materiálnû-technické základny volnoãasov˘ch aktivit a sportu
Cílem je vytvofiit, udrÏet a zkvalitnit podmínky
pro pravidelnou celoroãní ãinnost s dûtmi, mládeÏí
a sportovci.
3. Programy prevence sociálnû patologick˘ch jevÛ
a podpora práce s rizikovou skupinou dûtí a mládeÏe
Cílem programu je podpora organizací a obãansk˘ch
sdruÏení, které zabezpeãují pro ‰koly a ‰kolská zafiízení
na území mûstské ãásti Praha 4 programy primární
prevence sociálnû patologick˘ch jevÛ, které nejsou samy
schopny si zabezpeãit vlastními silami
4. Programy zamûfiené na podporu t˘mové spolupráce pedagogického sboru v oblasti prevence SPJ
Cílem programu je zlep‰ování vztahÛ a komunikace
v pedagogickém sboru.
5. Podpora programÛ „Harm reduction“
Cílem je sniÏování rizik a minimalizace zdravotních
a ekonomicko-sociálních po‰kození drogami u osob,
které uÏívají rÛzné návykové látky a nemají motivaci
v dohledné dobû toho zanechat.
ad I) Projekty na podporu táborÛ, soustfiedûní, pfiímûstsk˘ch táborÛ a akcí mimo hl. m. Praha musí b˘t
vypracovány samostatnû (nespojovat s akcemi realizovan˘mi na území Mâ Praha 4). Grant je urãen na
úhradu dopravy, ubytování a drobného spotfiebního
materiálu pfii akcích u projektÛ zamûfien˘ch na tábory,
soustfiedûní, pfiímûstské tábory a akce mimo hl. m.
Praha. U projektÛ zamûfien˘ch na volnoãasové akce
realizované na území Mâ Praha 4 je grant urãen na
úhradu pronájmu prostor na akce, ubytování, vûcn˘ch
cen a drobného spotfiebního materiálu pfii akcích.
ad II) Do tohoto programu budou zafiazeny projekty
zamûfiené na úhradu nájemného, úhradu provozních
nákladÛ, na opravy a údrÏbu kluboven, klubÛ dûtí
a mládeÏe, sportovi‰È, táborov˘ch základen urãen˘ch
pro pfiímou ãinnost s dûtmi a mládeÏí a projekty související s obnovením, pfiíp. dovybavením sportovním
materiálem a zafiízením.
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ad III) DÛraz je kladen na proÏitkové a intervenãní
programy zamûfiené na pozitivní nastavení hodnotov˘ch
ÏebfiíãkÛ a postojÛ uskuteãÀované ve ‰kolách a ‰kolsk˘ch
zafiízeních pro dûti a mládeÏ na území mûstské ãásti
Praha 4, u kter˘ch je zv˘‰ené riziko SPJ. Projekty mají
obsahovat jak stránku vzdûlávací a proÏitkovou, tak
formování sociálních norem zdravého zpÛsobu Ïivota ve
vrstevnick˘ch kolektivech podporou aktivního zapojování dûtí a mladistvích do pfiitaÏliv˘ch aktivit. Jde zejména
o tematicky zamûfiené v˘jezdy a semináfie, ‰kolní ãasopis
zamûfien˘ na SPJ, dlouhodobé a komplexní intervenãní
programy zacílené na zmûnu hodnotov˘ch ÏebfiíãkÛ
a postojÛ rizikov˘ch jedincÛ, komunitní práce.
ad IV) Programy zamûfiené na sebepoznávání a zlep‰ování vztahÛ v pedagogickém kolektivu. Jde o tematicky
zamûfiené v˘jezdy a semináfie. Projekty mají obsahovat
i stránku vzdûlávací.
ad V) Programy navazující na existující zdravotnickou
péãi v oblasti a roz‰ifiují ji o nabídku sluÏeb z oblasti
rehabilitace, resocializace a psycho-sociálního a právního poradenství.
■ KULTURA A UMĚNÍ
6. Podpora kulturnû-spoleãenské ãinnosti realizované na území Mâ Praha 4.
Cílem je podpora rozvoje profesionální i neprofesionální umûlecké ãinnosti na území mûstské ãásti Praha 4
a kulturnû-spoleãensk˘ch aktivit, festivalÛ a pfiehlídek,
které pfiispûjí k obohacení kulturního Ïivota spoleãnosti.
7. Podpora celoroãní ãinnosti stál˘ch „kamenn˘ch“
divadelních scén se sídlem na území Mâ Praha 4
Cílem je podpora kulturní a umûlecké ãinnosti
subjektÛ pÛsobících celoroãnû na území mûstské ãásti
Praha 4 a hlavní náplní jejich ãinnosti je produkce
kulturních pofiadÛ pro vefiejnost.
8. „Dobfií sousedé“
Cílem projektu je podpofiit seznámení se se sv˘m
okolím, lidmi z blízkého okolí a upevnit tak tzv. sousedské vztahy. ZároveÀ je cílem podpofiit a obnovit tzv.
místní tradice a ãinnost místních spolkÛ, obãansk˘ch
sdruÏení apod.
■ SOCIÁLNÍ OBLAST
9. Podpora zamûstnávání osob ohroÏen˘ch zdravotním a sociálním vylouãením
Odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace,
vytvofiení a zaji‰tûní pracovních pfiíleÏitostí osobám
ohroÏen˘m zdravotním a sociálním vylouãením.
10. Podpora cílové skupiny – dûti a mládeÏ
Podpora tréninkového bydlení, dûtská krizová linka,
prevence a terapie syndromu t˘raného a zneuÏívaného
dítûte.
11. Podpora cílové skupiny – osoby ohroÏené
sociálním vylouãením, prevence bezdomovectví
a sociálních jevÛ, které je provázejí
Poradna pro mezilidské vztahy, noclehárny, podpora
tréninkového bydlení, odborné sociální poradenství,
terénní programy, krizová linka, sociální rehabilitace.

13. Podpora cílové skupiny – seniofii
Podpora denních a pobytov˘ch zafiízení pro seniory,
podpora rodin peãujících o seniory, osobní asistence,
podpora denních setkání seniorÛ, aktivní rehabilitace.
■ ZDRAVOTNÍ OBLAST
14. Program podpory terénní zdravotní péãe
Tento program je urãen na podporu rozvoje sluÏeb
home care a tím posílení moÏnosti lidí se zdravotním
postiÏením a seniorÛ setrvat co nejdéle v domácím
prostfiedí.
15. Program podpory integraãních projektÛ handicapovan˘ch
Tento program je urãen na podporu rozvoje asistenãní sluÏby, vytváfiení funkãního a pfiíjemného prostfiedí
postiÏen˘m obãanÛm (hlavnû dûtem) a tím podpofiit
jejich psychickou kondici pfii jejich léãbû, rehabilitaãní
programy.
16. Program podpory následné péãe a hospicové
péãe
Tento program je urãen na podporu rozvoje sítû
zafiízení paliativní péãe a rozvoje sítû tûchto sluÏeb a na
podporu provozování zafiízení poskytujících hospicovou
péãi pro obãany Mâ Prahy 4.
17. Program podpory provozování denních stacionáfiÛ pro lidi se zdravotním postiÏením
Cílem programu je podpora provozování denních
stacionáfiÛ, zejména pro osoby s demencí a Alzheimerovou chorobou.
18. Program na podporu poradenství a prevence
Tento program je urãen na podporu preventivních
programÛ ke zlep‰ení zdraví obãanÛ Prahy 4.
19. Program na podporu péãe o pacienty trpící
chronickou inkontinencí moãe
Cílem programu je prevence a péãe o pacienty trpící
nechtûn˘m únikem moãi.
■ OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
20. Jednoleté granty
Podpora drobn˘ch projektÛ na zlep‰ení stavu Ïivotního prostfiedí na území mûstské ãásti Praha 4.
I. Oblast mûstské zelenû
a) zlep‰ení stavu zatíÏeného mûstského prostfiedí
v˘sadbou dfievin,
b) zlep‰ení stavu prostfiedí obytného území – v˘sadba
zelenû v okolí obytného území na majetku, kter˘ není
ve vlastnictví mûstské ãásti Praha 4, ale je vefiejnû
pfiístupn˘,
c) úprava a rekultivace vnitroblokÛ a pfiedzahrádek,
zejména ve staré zástavbû.
II. Ekologická v˘chova
a) ekologická v˘chova a vzdûlávání praxí,
b) vytváfiení ekologického povûdomí v nejútlej‰ím vûku
dítûte.
III. Oblast ochrany pfiírody

12. Podpora cílové skupiny – osoby se zdravotním
postiÏením, osoby peãující o seniory a o osoby se
zdravotním postiÏením
Pomoc rodinám peãujícím o osoby se zdravotním
postiÏením, sluÏby dobrovolníkÛ, osobní asistence,
sociální rehabilitace, podpora programu informovanosti
o sociálních sluÏbách.

21. Víceleté granty
Podpora roz‰ífiení koncepce rozvoje pfiírody a krajiny na území mûstské ãásti Praha 4 v oblasti ochrany
pfiírody.
Mâ PRAHA 4
www.praha4.cz
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ZDRAVÍ

Nebojte se magnetické rezonance!
Magnetická rezonance (MR) patří mezi diagnostické metody sloužící k odhalení
míst v organismu, která souvisejí s onemocněním. Hlavní předností MR proti
ostatním radiologickým metodám používajícím rentgenovo záření (klasický
rentgen nebo CT) je, že na rozdíl od rentgenového záření nedochází k poškozování
buněk pacienta. Do současné doby nebyl prokázán jakýkoliv negativní účinek na
lidský organismus a vyšetření je možné kdykoliv zopakovat.
fiednosta Základny radiodiagnostiky a intervenãní radiologie IKEM prof. MUDr. JAN
PEREGRIN (57), CSc., stál u zrodu prvního pracovi‰tû MR v âeské republice právû v krãském
IKEMu.

P

Tak takto vypadá bfii‰ní aorta, z níÏ vystupují
cévy k ledvinám, stfievu a k dal‰ím orgánÛm.
„V roce 1987 byl zakoupen první tomograf
pracující s magnetick˘m polem 1.5T (Tesla).
Pfiístroj byl jedin˘m svého druhu v tehdej‰ím
âeskoslovensku a teprve druh˘m v celém b˘valém v˘chodním bloku. UmoÏnil v˘chovu první
generace specialistÛ a také zahájení v˘zkumu,“
vzpomíná ãlen v˘boru âeské spoleãnosti intervenãních radiologÛ Jana Evangelisty Purkynû
a prezident Evropské spoleãnosti kardiovaskulární a intervenãní radiologie. Pfied necel˘mi dvûma
lety se IKEM stal opût prÛkopníkem, v jeho areálu byl zabudován první tuzemsk˘ nûkolikatunov˘
tomograf o síle magnetického pole 3T. „Pofiídili
jsme jej díky na‰im a zahraniãním grantÛm. Vy‰‰í
magnetické pole pfiiná‰í zásadní v˘hodu ve zv˘‰ení získaného signálu, coÏ se projevuje na kvalitû obrazÛ a na zv˘‰ení diagnostické v˘tûÏnosti
u nûkter˘ch typÛ vy‰etfiení. Je samozfiejmé, Ïe
takové zafiízení nemá pouze omezen˘ lokální
v˘znam, ale sv˘mi unikátními moÏnostmi slouÏí
mnohem ‰ir‰ímu okruhu pacientÛ prakticky
z celé âR. Je téÏ pouÏíváno k v˘zkumn˘m
úãelÛm pro nûkolik spolupracujících vûdeck˘ch
center,“ fiíká profesor Jan Peregrin. Nové pfiístroje mají rychlej‰í software, rychleji se s ním manipuluje a jsou také pfiátel‰tûj‰í k pacientÛm. „Star‰í
pfiístroj mûl tunel del‰í a uÏ‰í a nezanedbatelná
ãást lidí trpící klaustrofobií v nûm vydrÏela jen
pod dávkou sedativ. Vyzkou‰el jsem si to sám na
sobû, není to úplnû pfiíjemné b˘t zavfien˘ témûfi
jak v rakvi.“
www.praha4.cz

S kardiostimulátorem nelze
Mnoho lidí asi netu‰í, jak tomograf vlastnû
pracuje. Vysvûtlení není právû jednoduché, ale
Ing. Jaroslav Tintûra se o to na této stránce
TuãÀáka pfiece jen pokusil. „V lidském tûle jsou
vodíková jádra ve v‰ech orgánech, která obsahují
vodu. Pokuste si pfiedstavit, Ïe v kaÏdém vodíku
je ‚‰ipka‘ mífiící rÛzn˘m smûrem. Pacient si lehne
do tomografu, my se zamûfiíme na nemocn˘
orgán a siln˘m magnetick˘m impulsem v‰echny
zde pfiítomné ‰ipky srovnáme do jedné roviny.
Po vypnutí impulsu se ‰ipky vracejí do své pÛvodní rovnováÏné polohy a pfii svém návratu vydávají urãit˘ signál, kter˘ snímáme a pfievádíme
na obraz. Poãítaãové zpracování je pak velmi
podobné obrázku z CT.“ Proti CT umí MR vy‰etfiovat nûkteré anatomické oblasti, kam CT nevidí
a rekonstruovat obrazy nejen pfiíãnû, ale i vertikálnû a vlastnû ve v‰ech rovinách.
MR mÛÏe podstoupit kaÏd˘ ãlovûk vyjma
pacientÛ s kardiostimulátorem. „Magnetické pole
by mohlo zru‰it naprogramování pfiístroje a vypnout jej. Do jisté míry je také obtíÏné vy‰etfiovat
pacienty s velk˘m kovov˘m implantátem,“ podot˘ká profesor Jan Peregrin. „Nûkter˘m pacientÛm
provádíme cévní vy‰etfiení, aniÏ bychom museli
do cév zavádût katetr. Pacientovi obleãeme speciální oblek podobn˘ kosmickému, ulehne do
tunelu a nám se zobrazí tepny dolních konãetin.“
V IKEMu uskuteãní aÏ 600 v˘konÛ mûsíãnû
a jejich poãet moÏná díky lep‰í technice bude

Profesor Jan Peregrin soudí, Ïe v˘voj oboru
magnetická rezonance není zdaleka u konce.
„Na prvním tomografu se u nás pracovalo od
roku 1988 a fiíkalo se, Ïe se tato metoda nemá
kam vyvíjet. Byl to omyl. Tehdy pacient v tunelu leÏel tfieba 2,5 hodiny, dnes nûkterá vy‰etfiení díky ‰piãkové technice trvají 15 minut.“
nadále stoupat. „Jsou vyvinuty kontrastní látky,
které nûkteré orgány specificky zabarví a nemusíme tak pfied vy‰etfiením píchat do tepen.
MR vyuÏívají napfiíklad i fotbalisté na zobrazení
mûkk˘ch tkání – svalÛ, ‰lach, vazÛ a úponÛ – coÏ
je pro sportovní medicínu obrovsk˘ pfiínos.“
MR nejvíce pfiispûla ke sledování cévních
nemocí a roztrou‰ené sklerozy. „Roztrou‰ená
skleroza se dá nyní ‚lépe‘ diagnostikovat, a proto
i léãit neÏ pfied 20 lety. Tehdy se dûlaly punkce
mí‰ního vaku, nyní mÛÏeme nemoc pomûrnû
vãasnû diagnostikovat. A protoÏe víme, co se
anatomicky v mozku dûje, byly vyvinuty látky,
které nemoc zpomalují. MoÏnosti MR se rok
od roku roz‰ifiují, posledním zobrazovacím
hitem je funkce a anatomick˘ obraz srdce.
Hudbou budoucnosti je vy‰etfiení funkcí mozku
a stanovení, která jeho oblast právû pracuje. Ale
to uÏ je záleÏitost v˘zkumníkÛ,“ uzavírá profesor
Jan Peregrin.
MARTIN DUDEK
FOTO: ARCHIV IKEM

Nov˘ tomograf svou krat‰í délkou uÏ tolik „nestra‰í“ pacienty s klaustrofobií.
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ROZHOVOR
a hodnû jídel na v˘bûr. Já si vût‰inou dávala
pizzu a lasagne.

Plavkyně
toužící po delfínech
Starosta Pavel Horálek (ODS, vlevo) a zástupce starosty Václav Kri‰tof (ODS) ocenili Katãino
úsilí na paralympiádû vûcnou cenou – ipodem, to v‰e za bedlivého dohledu její osobní trenérky
Petry Plamínkové.

Nebývá zvykem, aby Tučňák přizval k rozhovoru teprve 13letou slečnu.
Ale KATEŘINA KOMÁRKOVÁ si více pozornosti určitě zaslouží. Jako nejmladší členka české výpravy získala na nedávné paralympiádě v Pekingu
v plavecké disciplíně 100 metrů prsa pěkné 11. místo!
S jak˘m cílem jste odlétala do daleké âíny?
Do Pekingu jsem letûla s cílem zkusit si, jak
se závodí na tak velk˘ch závodech, jako jsou
paralympijské hry. Byla to moje první paralympiáda, a tak jsem vÛbec netu‰ila, jak to bude probíhat. M˘m pfiáním bylo zaplavat ãas, se
kter˘m bych byla spokojená já i moje trenérka.
Do finále jste se sice nedostala, ale koneãné
11. místo je na nováãka pûkné umístûní.
TakÏe spokojenost?
Tak napÛl – tûsnû pfied závodem jsem dostala ze závodu velkou trému. Navíc se pokazilo
startovací zafiízení a spoleãnû s dvûma závodnicemi jsem skoãila do bazénu pfiedãasnû.
Mûla jsem strach, Ïe nás diskvalifikují, ale
na‰tûstí pofiadatelé zjistili, Ïe to byla opravdu

Kdo vás vlastnû k plavání pfiivedl?
Moji rodiãe chtûli, abych i pfies svÛj handicap sportovala. Míãové hry hrát nemÛÏu,
tak jsem zaãala v LetÀanech, kde bydlím, asi
od 6 let plavat. Pak mi poradili, abych plavala
s handicapovan˘mi, Ïe bych mûla ‰anci jet
do Pekingu. Museli jsme najít základní ‰kolu, která by vy‰la mému sportování vstfiíc.
Nakonec jsme ji na‰li na Nedvûdovû námûstí
v Podolí. Ráno od pÛl sedmé mám ve svém
klubu USK Praha trénink, pak jdu do ‰koly
a odpoledne znovu na trénink.
Máte individuální studijní plán – které
vyuãované pfiedmûty jste si oblíbila a které
naopak nemusíte?
Nebaví mû hudební v˘chova, kdybych
nûkdy mûla na stupních vítûzÛ zpívat hymnu,
to by byl asi trapas. Baví mû pfiírodopis.
A uÏ víte, jakou práci byste chtûla v budoucnu dûlat?
To fakt je‰tû netu‰ím, ale kdyÏ teì o tom
pfiem˘‰lím, tak buì o‰etfiovatelku cizokrajn˘ch
zvífiat, nebo bych ráda trénovala delfíny.
(md)

závada na pfiístroji. K postupu do finále mi
chybûla zhruba vtefiina – kdybych zaplavala
svÛj osobní rekord jako na kvalifikaãním závodû v Anglii (1:32,6), byla jsem v nûm. Ale
nakonec si myslím, Ïe to není ‰patn˘ v˘sledek.
V Pekingu jste pob˘vala tfii t˘dny – co
v‰echno jste staãila nav‰tívit?
Prohlédli jsme si âínskou zeì, Chrám nebes
a Zakázané mûsto. Nejvíce se mi líbila âínská
zeì. Nadchl mû i plaveck˘ bazén, je to krásná
stavba, líbil se mi i atletick˘ stadion.
Vyzkou‰ela jste i místní jídlo?
Dala jsem si nudle, chuÈovû byly podobné
jako ty, co se servírují v Praze. Ale ráda jsem
chodila do olympijské jídelny, byla ohromná

Katefiina Komárková ve svém Ïivlu, tedy
v bazénu.

Muzikál potěšil naše školáky

Témûfi dva tisíce ÏákÛ a Ïaãek základních ‰kol Mâ Praha 4 nav‰tívilo
v prosinci koncertní provedení muzikálu „Jesus Christ Superstar“, jehoÏ
pfiedstavení se odehrála v karlínském
Hudebním divadle. Mâ Praha 4 tak
díky sponzorÛm pfiipravila sv˘m
‰kolákÛm mil˘ pfiedvánoãní dárek.
10 | TUČŇÁK

Pfied zaãátkem pfiedstavení se odehrála slavnostní chvilka, kdy zástupci Mâ Praha 4 pfiedali pozornost na‰í handicapované plavkyni
Katefiinû Komárkové, která nás
skvûle reprezentovala na nedávné
paralympiádû v ãínském Pekingu
(viz text v˘‰e). Foto: Zdenûk KfiíÏ

www.praha4.cz
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Neumím být
na lidi tvrdý!
Pravidelným hostem na jevišti branického
divadla je JOSEF DVOŘÁK (66) a jeho herecká
společnost. Sešli jsme se těsně před představením Lucerna aneb Boj o lípu, které soubor
reprízuje neuvěřitelných 17 let.
„

ni nevím, pokolikáté Lucernu dnes hrajeme, ale odhaduji, Ïe je to tak ãtyfiistapadesáté
pfiedstavení,“ zaãal u kávy vyprávût oblíben˘
herec. „Úplnû první pfiedstavení reÏíroval Jifií
Adamec a my jsme pro na‰i hru objevili Pavlínu
Filipovskou. Tenkrát jsem nutnû potfieboval
obsadit roli knûÏny a náhodou jsem v televizi
vidûl pofiad, ve kterém Pavlína vrávorala u mandlu umístnûném v její garáÏi. Z v˘razu tváfie jsem
pochopil, Ïe podnikání ji opravdu nebaví a nabídl
jí roli. Zajímavé na Lucernû také je, Ïe uÏ jsme
ji jednou dali k ledu, ale pofiadatelé si ji znovu
vyÏádali.“
Branické divadlo si Josef Dvofiák oblíbil.
„Je to úÏasné divadlo s úÏasnou scénou, ale
bohuÏel daleko od lidí. Pfiedev‰ím star‰í náv‰tûvníky stra‰í kriminalita, coÏ pociÈujeme na náv‰tûvnosti, protoÏe na‰e spoleãnost hraje pfiedev‰ím pro stfiední a star‰í generaci. ÚÏasné
by bylo, kdyby se po vzoru zoologické zahrady
a jejich bezplatn˘ch autobusÛ sváÏeli podobn˘m
zpÛsobem diváci i sem. Navíc je tu problém
s parkováním, v pfiilehl˘ch ulicích se veãer tûÏko
hledá místo.
A divadlo by potfiebovalo více propagace.
Celkovû si ale myslím, Ïe Praha 4 mÛÏe b˘t
na svá divadla py‰ná a napfiíklad to, co dokázal

A

s Fidlovaãkou Tomá‰ Töpfer za pomoci místní
radnice, tak pfied tím smekám klobouk dolÛ.“

Role hrajícího kouče mě netěší
Na repertoáru Divadelní spoleãnosti Josefa
Dvofiáka jsou v souãasnosti ãtyfii hry – âochtan
vypravuje, Lucerna, Revizor a Strakonick˘
dudák. Josef Dvofiák nejenÏe ve v‰ech hrách
úãinkuje, ale také aÏ osmnáctiãlenn˘ soubor fiídí.
Co vlastnû obná‰í práce principála? „V‰echno, co
já neumím. Nikdy jsem principála nechtûl dûlat,
nikdy mû nebavila vedoucí funkce, vÏdy jsem
byl spí‰e ten, kter˘ zezdola fieditelskou kanceláfi
neustále po‰Èuchoval. Hrající kouã je to nejne‰Èastnûj‰í, co mû mohlo potkat. Neumím b˘t na
lidi tvrd˘ a ostr˘, byÈ by si to zaslouÏili, a za
chvilku s nimi úãinkovat na jevi‰ti. To nejde.
Nevystudoval jsem divadelnictví, jen vycházím
ze zku‰eností, které jsem získal. Jsme divadlo,
které si nemÛÏe dovolit vyprodukovat pfiedstavení, na které by diváci nechodili, to by byl ná‰
hrob. Nemáme takové finanãní zázemí, abychom
pfii pfiípadném neúspûchu kost˘my, dekorace a investice odepsali. Na‰tûstí celou produkci divadla
vede moje Ïena, která má dlouholeté zku‰enosti
z produkce v Krátkém filmu Praha.“
(md)
Ilustraãní foto: archiv JD

SC-81742/1

www.praha4.cz
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KRÁTCE

SENIOŘI

Zvýhodněné plavenky
i v letošním roce
Mûstská ãást Praha 4 se snaÏila ve vánoãním
období alespoÀ trochu nahradit rodinu osamûl˘m star‰ím obãanÛm. Zástupci Mâ Praha 4
jim rozdali 250 dárkÛ a nûkter˘m seniorÛm,
ktefií jsou imobilní, pfiivezla dárky zástupkynû
starosty Ivana StaÀková. Obdarované potû‰ila
nejen pozornost, ale také pfiítomnost paní
StaÀkové, která pro kaÏdého mûla vlídné slovo,
úsmûv a zajímala se i zda nemÛÏe v nûãem
pomoci.
(roÏ)

Kamerová lupa
pomůže se čtením
„

á to prostû nepfieãtu!“ Kolikrát jste tuto vûtu
zaslechli, aÈ uÏ od známého, pfiíbuzného ãi
zcela náhodou, kdyÏ se dotyãn˘ sklonil nad
textem. S pfiib˘vajícím vûkem se fiádky rozpl˘vají mnoha ãtenáfiÛm, ktefií v mládí Ïádné
potíÏe se zrakem nemûli.
JiÏ dva roky se Mûstská knihovna v Praze
spoleãnû s druÏstvem Spektra snaÏí poskytnout
lidem, kter˘m zrak hÛfie slouÏí, pfiístup ke
ãtení. Kompenzaãní pomÛcky v podobû kamerov˘ch lup zvût‰í text v ti‰tûn˘ch knihách, novinách a ãasopisech, s internetem zase pomÛÏe
speciální zvût‰ovací program. PomÛcky jsou
dostupné na sedmi vybran˘ch poboãkách
Mûstské knihovny v Praze – na Praze 4 lze
v poboãce Spofiilov, Postupická 7/2932 vyuÏít
kamerové lupy.
(md)

J

V uplynulém roce připravila městská část Praha 4 v rámci
akcí pořádaných pro seniory zcela novou aktivitu – plavání.
Poprvé byly dotované vstupenky v omezeném počtu nabídnuty seniorům
v březnu 2008, kdy cena jedné dotované vstupenky pro seniory – občany
MČ Praha 4 starší 60 let – činila 15 Kč.
ájem o vstupenky byl tak obrovsk˘, Ïe
jejich kapacita byla vyãerpána hned první
den prodeje. Je‰tû ten sam˘ den byly zakoupeny dal‰í vstupenky, aby bylo moÏno uspokojit
i dal‰í zájemce.
ProtoÏe poãet ÏadatelÛ mnohonásobnû pfiev˘‰il nabídku, bylo zahájeno jednání mezi
fieditelkou Plaveckého stadionu Podolí Ing.
Monikou Bezdûkovou, starostou Mâ Praha 4
Ing. Pavlem Horálkem a jeho zástupkyní
Ivanou StaÀkovou. V˘sledkem jednání bylo
zakoupení 5 000 kusÛ dotovan˘ch vstupenek
do Plaveckého stadionu Podolí pro na‰e
seniory, které bylo moÏné od ãervence 2008
zakoupit v poãtu 2 vstupenky na osobu a mûsíc
na sociálním odboru Úfiadu Mâ Praha 4
a v informaãních centrech Mâ Praha 4. V fiíjnu
2008 byly i tyto vstupenky rozebrány a mûstská
ãást Praha 4 operativnû zajistila na listopad
je‰tû dal‰ích 1 000 kusÛ.
Nabídka dotovan˘ch vstupenek pro seniory
Mâ Praha 4 do Plaveckého stadionu Podolí
se tak setkala s naprosto ohromující odezvou.
Vzhledem k tomu, Ïe je naprosto zfiejmé, Ïe si

Z

na‰i seniofii plavání velice oblíbili, coÏ dokazuje jejich neutuchající zájem o tuto aktivitu
a velmi kladné ohlasy, pfiipravila mûstská ãást
Praha 4 i v roce 2009 pro své seniory dotované vstupenky do Plaveckého stadionu Podolí.
Vstupenky jsou urãeny v˘hradnû pro obãany
Mâ Prahy 4 star‰í 60 let, ktefií si je budou moci
v poãtu dva kusy plavenek na osobu a mûsíc
zakoupit pouze ve v‰ech informaãních centrech Mâ Praha 4, vyjma IC Kunratice, a to od
16. února 2009. (Seznam Informaãních center
naleznete na titulní stranû TuãÀáku v záhlaví.)
VyuÏít plavenky mohou seniofii opût v tûchto
ãasech: pondûlí aÏ pátek od 11.00 hod. do
13.00 hod., v sobotu od 13.00 hod. do 15.00
hod. a v nedûli od 6.00 hod. do 9.00 hod.
Pfiedem upozorÀujeme, Ïe mnoÏství vstupenek
je omezené a budou distribuovány do vyãerpání zakoupeného poãtu. Závûrem nelze neÏ
popfiát na‰im seniorÛm pevné zdraví, aby si
i v leto‰ním roce mohli plavání v Plaveckém
stadionu Podolí, které pro nû mûstská ãást
Praha 4 zajistila, vyuÏít v co nejvût‰ím poãtu.
IVANA STA≈KOVÁ (ODS), ZÁSTUPKYNù STAROSTY

Předvánoční posezení

Ústav sociálních služeb v Praze 4,
přísp. org. se sídlem
Podolská 31, 147 00 Praha 4-Podolí
přijme ihned na HPP:

SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA
či PRACOVNICI
Požadujeme:
vzdělání sociálněprávního směru
podmínkou
čistý trestní rejstřík

VŠEOBECNOU SESTRU
nepřetržitý provoz
(dlouhý, krátký týden)

Požadujeme:
odpovídající zdravotnické vzdělání
s registrací bez odborného dohledu
čistý trestní rejstřík

Kontakt:
Jiřina Čižinská
Telefon: 241 433 587, 241 431 380
E-mail: adm@uss4.cz
12 | TUČŇÁK

Do víru tance se vrhla i zástupkynû starosty
Ivana StaÀková (tfietí zprava).
ûstská ãást Praha 4 uspofiádala na závûr
loÀského roku tradiãní pfiedvánoãní setkání seniorÛ v Kulturním centru Novodvorská.
Odpolední kulturní program byl opravdu pestr˘ a samozfiejmû do‰lo i na pohybové aktivity,
konkrétnû na spoleãensk˘ tanec zúãastnûn˘ch.
(md)

M

Îákovské vystoupení sklidilo velk˘ potlesk.
www.praha4.cz
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SC-81764/1

SC-81775/1

SC-81760/1

SC-81429/6

www.nasepraha4.cz
www.praha4.cz
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ŠKOLST VÍ

Informace k zápisu dětí k povinné školní docházce
v ZŠ zřizovaných MČ Praha 4 pro školní rok 2009/2010
Městská část Praha 4 je zřizovatelem 20 základních škol a ve všech proběhne zápis do prvních ročníků základních
škol pro školní rok 2009/2010. Zápis a jeho organizace se řídí následujícími ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
§ 36 odst. 3 školského
zákona
Povinná ‰kolní docházka zaãíná poãátkem ‰kolního roku, kter˘ následuje po dni, kdy dítû dosáhne
‰estého roku vûku, pokud není povolen odklad. Dítû,
které dosáhne ‰estého roku vûku v dobû od poãátku
‰kolního roku do konce roku kalendáfiního, mÛÏe
b˘t pfiijato k plnûní povinné ‰kolní docházky jiÏ
v tomto ‰kolním roce, je-li tûlesnû i du‰evnû pfiimûfienû vyspûlé a poÏádá-li o to jeho zákonn˘ zástupce.
§ 36 odst. 4 školského zákona
Zákonn˘ zástupce je povinen pfiihlásit dítû k zá-

pisu k povinné ‰kolní docházce, a to v dobû od
15. ledna do 15. února kalendáfiního roku, v nûmÏ
má dítû zahájit povinnou ‰kolní docházku.

§ 36 odst. 5 školského zákona
Îák plní povinnou ‰kolní docházku v základní ‰kole ve ‰kolském obvodu, v nûmÏ má místo
trvalého pobytu, pokud zákonn˘ zástupce nezvolí
pro Ïáka jinou neÏ spádovou ‰kolu.

§ 36 odst. 7 školského zákona
¤editel spádové ‰koly je povinen pfiednostnû

pfiijmout Ïáky s místem trvalého pobytu v pfiíslu‰ném ‰kolském obvodu.

§ 37 odst. 1 školského zákona
Není-li dítû po dovr‰ení ‰estého roku vûku tûlesnû nebo du‰evnû pfiimûfienû vyspûlé a poÏádá-li
o to písemnû zákonn˘ zástupce dítûte, odloÏí fieditel
‰koly zaãátek povinné ‰kolní docházky o jeden
‰kolní rok, pokud je Ïádost doloÏena doporuãujícím
posouzením pfiíslu‰ného ‰kolského poradenského
zafiízení a odborného lékafie.
MUDR. MICHAELA BARTÁKOVÁ (ODS),
ZÁSTUPKYNù STAROSTY Mâ PRAHA 4

Termíny zápisu dětí k povinné školní docházce v základních školách zřizovaných městskou částí Praha 4 pro školní rok 2009/2010
Termín
zápisu

Den otevřených
dveří

PaedDr. Michal Novák
261 261 887
PaedDr. Václava Mašková
261 225 862

26. 1.–27. 1. 09
14–18 hod.
19. 1.–20. 1. 09
14–18 hod.

19. 1. 09

Mgr. Jana Libichová
261 225 862

15. 1.–16. 1. 09
9–17 hod.

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

3. 2.– 4. 2. 09
14–17 hod.
27. 1.–28. 1. 09
14–17 hod.

Jílovská

Mgr. Josef Smetana
241 493 975

20. 1.–21. 1. 09
14–18 hod.

15. 1. 09
9–11 h + 14–18 hod.
19. 5. 09 / 15–18 hod.

Jižní

Mgr. Daniel Kaiser
272 763 368

19. 1.–20. 1. 09
14–18 hod.
4. 2. 09 / 14–18 hod.
15.–19. 1. 09
4. 2. 09 / 14–18 hod.
22. 1.–23. 1. 09
14–18 hod.

kdykoliv
po domluvě

15. 1. 09 / 14–18 hod.
16. 1. 09
14–17.30 hod.
15. 1.–19. 1. 09
13–18 hod.
po domluvě do 15. 2. 09
19. 1.–20. 1. 09
11. 2. 09
14–18 hod.

7. 1. 09
14–17 hod.

Základní škola

Ředitel / telefon

Bítovská
Filosofská
Horáčkova
U Krčského lesa
Jánošíkova
Jeremenkova

K Sídlišti
Kavčí hory

Mgr. Hana Holmanová
261 215 728–9
Mgr. Helena Pondělíčková
241 090 230

Mendíků

Mgr. Jitka Poková
261 214 006

Na Chodovci

Mgr. Miloslav Ráž
272 011 881

Na Líše

Mgr. Václav Hlinka
241 480 693

Na Planině

Mgr. Filip Novák
241 444 144

Křesomyslova

Nedvědovo
náměstí
Ohradní
Plamínkové
Poláčkova

Mgr. Josef Blecha
241 021 421
PaedDr. Marie Zimová
261 109 526
Mgr. Ivan Tuček
241 403 875
Ing. Bc. Daniela Valentová
241 442 259

skola@zsbitovska.cz

www.zsbitovska.cz

–

zsfilosofska@seznam.cz

www.zsfilosofska.cz

–

skola@horackova.cz

www.horackova.cz

skola@zsukrcskeholesa.cz www.zsukrcskeholesa.cz
skola@zsjanosikova.cz

14. 1. 09

skola@zs-jeremenkova.cz

www.zs-jeremenkova.cz

skola@zsjilovska.cz

www.zsjilovska.cz

dkaiser@zsjizni.cz

www.zsjizni.cz

zs.kresomysl@volny.cz

www.zskresomyslova.cz

skola@ksidlisti.cz

www.ksidlisti.cz

skola@zsmendiku.cz

www.zsmendiku.cz

skola@zsnachodovci.cz

www.zsnachodovci.cz

14. 1. 09
8–12 hod.

skola@zsnalise.cz

www.zsnalise.cz

19. 1.–20. 1. 09
14–18 hod.

individuálně
domluvit
241 445 041 / linka 26

skola@planina.cz

www.planina.cz

21. 1.–22. 1. 09
14–18 hod.
19. 1.–20. 1. 09
14–18 hod.
19. 1. 09 / 14–18 hod.
20. 1. 09 / 14–17 hod.
19. 1.–20. 1. 09
14–17.30 hod.
19. 1.–20. 1. 09
14–18 hod.
12. 2. 09 / 15–18 hod.

–

skola@zsnedvedovo.cz

www.zsnedvedovo.cz

skola@zs-ohradni.cz

www.zs-ohradni.cz

reditel@zsplaminkove.cz

www.zsplaminkove.cz

–

zspol@volny.cz

www.zspolackova.cz

–

skola@zssdruzeni.cz

www.zssdruzeni.cz

zsskolni@zsskolni.cz

www.zsskolni.cz

skola@zstaborska.cz

www.zstaborska.cz

skola@zskunratice.cz

www.zskunratice.cz

RNDr. Jana Kopecká
241 403 504, 241 408 174

Školní

PaedDr. Michal Pavlo
244 460 290

19. 1.–20. 1. 09
15–18 hod.

Mgr. František Prokop
241 029 320
Předšk. Kunratice Ing. Bc. Vít Beran
Zřizovatel Praha-Kunratice 261 097 212

20. 1.–21. 1. 09
13–19 hod.
20. 1.–21. 1. 09
14–18 hod.
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Webové stránky

20. 1. 09
8–12 hod.

Sdružení

Táborská

E-mailová adresa

9. 1. 09
8–11 hod.
7. 1. 09
8–12 hod.

–

kdykoliv
po dohodě
8. 1. 09
9–13 hod.

12. 1.–13. 1. 09
7.55–10.45 hod.
16–18 hod.
14. 1. 09
8.15–12 hod.
20. 1.–21. 1. 09

www.praha4.cz
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Gymnázium v Ohradní pečuje o svou historii
Z iniciativy pracovníků Gymnázia E. Krásnohorské v Michli se nedávno uskutečnilo setkání ředitele, profesorů
a žáků školy se skupinou absolventek někdejšího dívčího gymnázia Krásnohorská ve Vodičkově ulici, které se
právě sjely do Prahy, aby si připomněly 55. výročí své maturity.
Vedení a pedagogický sbor
Gymnázia Elišky Krásnohorské,
Ohradní 55, 140 00 Praha 4-Michle
Vás srdečně zvou na

2. den otevřených dveří
pořádaný v úterý 13. ledna 2009
v době od 16.00 do 19.00 hodin.

Absolventi ‰koly, ktefií stáli pfii zaloÏení divadla Sklep, a jejich uãitelé. Ve druhé fiadû je první
zleva herec – architekt David Vávra, na konci hereãka Eva Holubová.
setkání s posledními maturantkami b˘valého
roce 1953 bylo jejich studium násilnû
gymnázia Krásnohorská, které by mohly dne‰a neãekanû ukonãeno pfiedãasnou prázdniním studentÛm vyprávût o Ïivotû této ‰koly
novou maturitou, coÏ byl první krok k nové
v posledním období její existence.
‰kolské reformû – pfiechodu z dvanáctiletého
cyklu na jedenáctilet˘. Tím konãilo gymnázium Krásnohorská, zbylé tfiídy se pfiestûhovaly z Vodiãkovy ulice do Braníka a staly se
souãástí místní jedenáctiletky. Dal‰ím stûhováním se ‰kola roku 1964 pfiemístila do Ohradní
ulice v Michli, kde v roce 2002 získala zpût
název Gymnázium Eli‰ky Krásnohorské.
Tehdy se zaãínaly shledávat události z miAbsolventky ‰koly z roku 1953.
nulosti ‰koly, a tak vznikla i my‰lenka na

V

Setkání se díky laskavosti nynûj‰í základní
‰koly ve Vodiãkovû ulici uskuteãnilo v budovû
b˘valého dívãího gymnázia. Atmosféra setkání
byla pfiátelská, srdeãná, zajímavá pro obû strany, které rychle na‰ly spoleãnou fieã. Ukázalo
se, Ïe tíÏivé politické pomûry zaãátku 50. let
nedokázaly naru‰it odbornou ani morální úroveÀ ‰koly, jejíÏ nejlep‰í tradice Ïijí dodnes.
V poslední dobû obrátila ‰kola pozornost
ke své tradici kulturní a na podzim uvítala ve
sv˘ch zdech b˘valé studenty, ktefií se pozdûji
podíleli na vzniku divadla Sklep. Hosté si se
zájmem prohlédli budovu ‰koly, která po jejich
odchodu pro‰la mnoha promûnami, a zasedli
ke spoleãné besedû s profesory v novû zfiízené,
modernû vybavené knihovnû. Nálada, oÏivená
oboustrannû vesel˘mi vzpomínkami, byla v˘borná, a tak se setkání, které zaãalo dopoledne
v 10 hodin, protáhlo aÏ do hodin odpoledních.
EVA DEWETTROVÁ, JEDNA Z POSLEDNÍCH
ABSOLVENTEK DÍVâÍHO GYMNÁZIA KRÁSNOHORSKÁ
A DLOUHOLETÁ PROFESORKA SOUâASNÉHO

GYMNÁZIA E. KRÁSNOHORSKÉ V MICHLI

Nová sportoviště na ZŠ
s RVJ Jeremenkova

Školní turnaj ve stolním tenise

‰ichni sportuchtiví Ïáci na Z· s RVJ
Jeremenkova mûli v listopadu 2008
velkou radost. K uÏívání jim zhotovitel
pfiedal nové víceúãelové hfii‰tû s umûl˘m
povrchem a bûÏeckou dráhu s doskoãi‰tûm.
Ná‰ dosavadní sportovní areál se tak pûknû
roz‰ífiil. Dnes se jiÏ mÛÏeme py‰nit dvûma
hfii‰ti s umûl˘m povrchem, pfietlakovou
halou a doskoãi‰tûm s bûÏeckou dráhou.
Îáci ‰koly, dûti ve ‰kolní druÏinû a dal‰í
sportovci, ktefií ve volném ãase vyuÏívají
na‰e sportovi‰tû, tím získali dal‰í prostor ke
svému sportovnímu vyÏití.
(jer)

J

V

iÏ tradiãnû se v listopadu uskuteãnil v Z·
U Krãského lesa 4. roãník turnaje „O pohár
17. listopadu“ ve stolním tenise. Úãastníci byli
rozdûleni do kategorií mlad‰í Ïáci (28), mlad‰í
Ïákynû (23), star‰í Ïáci (36) a star‰í Ïákynû (25). Turnaj se konal pod zá‰titou starosty
Prahy 4 Pavla Horálka, kter˘ jej zahájil a sehrál
i exhibiãní zápas s paní uãitelkou Anto‰ovou.
Vítûzové jednotliv˘ch kategorií: mlad‰í Ïákynû – Klára Janíková, mlad‰í Ïáci – David
·ebesta, star‰í Ïákynû – Mí‰a Schönfeldová,
star‰í Ïáci – Luká‰ Vích.
(vm)

Turnaje se celkem zúãastnilo 112 ÏákÛ a Ïaãek
druhé stupnû.

Z akcí školy Kavčí Hory
●

●

●

Dosavadní areál Z· s RVJ Jeremenkova se
roz‰ífiil o víceúãelové hfii‰tû a bûÏeckou
dráhu.
www.praha4.cz

●

7. 1. Od 8.00 do 12.00 hodin zveme jiÏ podruhé rodiãe v‰ech budoucích prvÀáãkÛ na Den
otevfien˘ch dvefií. Pfiijìte se podívat nejen do novû zrekonstruované ‰koly, ale také do vyuãování, seznamte se s na‰imi uãiteli i ‰kolním vzdûlávacím programem Optimální ‰kola.
12. 1. 12. maturitní ples a imatrikulace studentÛ ·koly Kavãí hory, Lucerna, 19.00 hodin.
âeká vás bohat˘ program vãetnû pfiedtanãení, módní pfiehlídky a pÛlnoãního pfiekvapení.
15. 1. Zveme v‰echny zájemce o studium na na‰í Stfiední odborné ‰kole sluÏeb na Den
otevfien˘ch dvefií, kter˘ zaãíná v 17.00 hodin spoleãnou informaãní schÛzkou v jídelnû ‰koly
a pokraãuje prohlídkou ‰koly s prostorem pro zodpovûzení va‰ich dotazÛ.
21.–23. 1. Zápis do první tfiídy, kaÏd˘ den od 14.00 do 18.00 hodin, 22. 1. bude u zápisu
moÏnost konzultace se ‰kolnípsycholoÏkou.
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Sportovce
velmi podporujeme!

Základní škola
Jílovská vítězí
e dnech 12.–14. 11. 2008 probûhly na
Gymnáziu Christiana Dopplera dvû
soutûÏe. Dopplerova vlna – celopraÏská
fyzikální soutûÏ urãená pro Ïáky 8. a 9. tfiíd
Z· a Ïáky niÏ‰ích roãníkÛ gymnázií.
Na‰e ‰kola delegovala dvû druÏstva ve
sloÏení: Robin Kry‰tÛfek, Martin Matûjka,
Václav Zelen˘, Jan Górecki a Eli‰ka Süsová
a druhé druÏstvo Radim Homolka, ·tûpán
Frank, Martin Endr‰t, Tomá‰ Kodad
a Ondfiej Hübsch. K na‰í velké radosti dûti
v tvrdé konkurenci nejen obstály, ale obsadily 1. a 2. místo.
Ve druhé celopraÏské soutûÏi „PraÏská
stfiela“ ‰lo o matematiku. Na‰i Ïáci opût
nena‰li pfiemoÏitele a druÏstvo ve sloÏení
Robin Kry‰tÛfek, Tomá‰ Kodad, Ondfiej
Hübsch, Radim Homolka a Martin Endr‰t
obsadilo první místo.
Gratulujeme vítûzÛm.
ING. ·ÁRKA FUCHSOVÁ, Z· JÍLOVSKÁ

V

Pro mimořádně nadané děti v oblasti sportu udělají učitelé a ředitel
ZŠ Nedvědovo náměstí Josef Blecha téměř vše, co jim vidí na očích.

¤editel Z· Nedvûdovo námûstí Josef Blecha
mladé sportovce plnû podporuje.
„

odle mého soudu je nutné podporovat
mladé sportovce, jak jen to jde. Pfiíklad
Katefiiny Komárkové a její skvûlé umístûní
na paralympiádû je pro nás v‰echny velkou
motivací pro dal‰í práci,“ fiíká fieditel Josef
Blecha. „Po mém pfiíchodu na zdej‰í ‰kolu
jsme spolu s uãiteli a oddílem USK Praha zaãali pracovat na IVP (individuální vzdûlávací
plán) pro mimofiádnû nadané dûti. V rámci je-

P

ho tvorby jsme pfieorganizovali rozvrh hodin
a první vyuãovací hodiny jsou buì opakovací,
nebo procviãovací,“ fiíká Josef Blecha.
„Dfiíve tu bylo zvykem zaãínat v˘uku kvÛli
sportovcÛm aÏ od 8.40 hodin, po jejich návratu z ranních tréninkÛ, a dvakrát t˘dnû
bylo dlouhé odpolední vyuãování. CoÏ se
samozfiejmû moc nelíbilo, protoÏe kvÛli
men‰inû muselo témûfi 250 dûtí oÏelet volná
odpoledne. Nyní je odpolední vyuãování jen
jedno a zaãínáme normálnû v 7.45 hodin.
Upraven˘ rozvrh má ohromnou v˘hodu, protoÏe v˘kladové hodiny jsou naplánovány na dobu, kdy je celá tfiída pohromadû.“
Dal‰ím vstfiícn˘m krokem je zapÛjãení
notebookÛ sportovcÛm. „Sportující Ïáci si
budou moci samostatnû stahovat z na‰ich
webov˘ch stránek, nebo z volnû pfiístupného
poãítaãe, zápis z hodiny a úkoly od sv˘ch
uãitelÛ. Zatím systém pracuje ve zku‰ebním
stadiu, ale vûfiím, Ïe se osvûdãí,“ uzavírá Josef
Blecha.
(md)

Zahrádkový festival
Blížily se Vánoce, čas adventu a v této době se sešly děti z některých mateřských škol Prahy 4 v MŠ Zahrádka na tradičním Zahrádkovém festivalu.
Vítûzové se dûlí o hlavní cenu.
INZERCE

Pro holky a kluky od 5 do 18 let

Tenisová škola
TA L L E N T
SC-80446/1

Kurzy
tenisu

ZŠ Jeremenkova,
ZŠ K Milíčovu,
ZŠ Pošepného nám.
+ další střediska Prahy 1–10

Zimní nábor
právě probíhá
www.tallent.cz • Tel.: 224 815 871, 603 527 172

Dûti zazpívaly vánoãní koledy.
od vedením sv˘ch uãitelek a s velk˘m
nasazením zahrály dûti (z M· Nûmãická,
Zahrádka, Fillova, V Zápolí) sv˘m kamarádÛm pohádky – Houbovou pohádku, O veliké
fiepû, O Karkulce, O vzteklé víle. Texty a písniãky vymyslely a pûkné kost˘my vyrobily
paní uãitelky. K navození pfiíjemné vánoãní
atmosféry pfiispûly také dûti z M· Sedlãanská

SC-81728/1

P
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pásmem vánoãních koled. Díky v‰em zúãastnûn˘m!
Podûkování rovnûÏ patfií paní fieditelce
Musilové a celému kolektivu M· Zahrádka
za pfiípravu poho‰tûní a odmûn pro dûti a za
vytvofiení velmi pfiíjemné pfiedvánoãní atmosféry celého dopoledne pro dûti i dospûlé.
(nn)
www.praha4.cz

***TU‰ĹçK-leden 19.12.2008 14:56 Str‡nka 17

ŠKOLST VÍ

Předškoláci
ve „velké škole“
Žáci 1. tříd ZŠ Plamínkové 2, Praha 4, se každý rok těší na začátek zimy.
V tomto čase přichází nejen Mikuláš a Vánoce, ale hlavně do naší školy
přicházejí jejich mladší kamarádi z okolních mateřských škol s jejich
učitelkami, aby se všichni zapojili do společné práce.

V leto‰ním roce si Ïáci 9. A pod vedením Mgr. J. Davidové sami napsali scénáfi pro hru
„Plaváãek v fií‰i divÛ“.
áci 1. tfiíd pfiedvedou, co se jiÏ nauãili,
mlad‰í kamarádi jim pomohou s plnûním
obrázkov˘ch úkolÛ nebo s poãítáním.
Po práci ve tfiídû v‰echny ãeká odmûna –
pohádkové pfiedstavení pfiipravené Ïáky nejvy‰‰ích roãníkÛ. Cestu za pohádkou do na‰í
‰koly podnikají dûti z M· Plamínkové
a Kotorská, ale i dûti z velké dálky – z M·
Boleslavova, Na Buãance a Voráãovská.

Î

Pohádku tak kaÏdoroãnû zhlédne asi 120 dûtí
z matefisk˘ch ‰kol. JiÏ pát˘ rok tak na‰e základní ‰kola organizuje projekt, jehoÏ cílem
je zjednodu‰ení adaptace ÏákÛ nastupujících
do prvních tfiíd. Dûti z matefisk˘ch ‰kol se
nenásiln˘m zpÛsobem seznámí s prostfiedím
‰koly, do které po lednovém zápisu od záfií bez
vût‰ích problémÛ ãi stresu nastoupí.
MGR. V. BERÁNKOVÁ, Z· PLAMÍNKOVÉ

ZŠ Ohradní pomohla dětem
Žáci ZŠ Ohradní 1366 se na konci loňského roku zúčastnili projektu Unicef.
Společně s učiteli a vedením školy mezi sebou vybrali 9 528 korun
a zakoupili balíčky plen označených logem Unicef.
ím pfiispûli na vakcínu proti tetanu dûtem
z ohroÏen˘ch zemí a souãasnû vûnovali
formou sponzorského daru 32 zakoupen˘ch
balíkÛ plen Ústavu péãe pro matku a dítû
v Podolí. „Finanãní sbírky se z 25 na‰ich tfiíd

T

www.praha4.cz

zúãastnilo dvacet ãtyfii. Mûla jsem z dûtí
radost, protoÏe v dne‰ní dobû, kdy vût‰ina
lidí myslí jen na sebe, je nûkdy svízelné
podobnou akci uskuteãnit,“ myslí si fieditelka
Z· Ohradní PaedDr. Marie Zimová, jejíÏ ‰kola
má s charitativními projekty bohaté zku‰enosti. „Podporujeme dûtsk˘ domov v Dolních
Poãernicích a na‰i Ïáci sponzorují ‰kolní
v˘uku ugandské studentky Aidy, která ve
své vlasti Ïije pouze s dûdeãkem. Chceme jí
pomoci k maturitû.“
Sponzorsk˘ dar ocenila vrchní pediatrická
sestra Ilona KriÏanová, i kdyÏ se balíky plenek
ve skladu dlouho neohfiejí. „Tûchto 32 balíkÛ
nám vydrÏí tak t˘den. Sice prosíme maminky
nedono‰en˘ch dûtí, aby si papírové pleny vzaly
s sebou do nemocnice, ale ne vÏdy uspûjeme.
Pak je musíme nakupovat my, coÏ je na jedno
oddûlení prÛmûrn˘ mûsíãní v˘daj 8 tisíc korun,“ posteskla si.
(md)

KRÁTCE

Přání Ježíškovi
ne 9. 12. se na‰e matefiská ‰kola zúãastnila celorepublikového rekordu ve vypou‰tûní balónkÛ s pfiáním JeÏí‰kovi. Akce
se zúãastnila i zástupkynû starosty Ivana
StaÀková a vedoucí odboru ‰kolství Mgr. Jana
Ságlová. Pokus byl úspû‰n˘, loÀsk˘ rekord
byl nûkolikanásobnû pfiekonán. JeÏí‰ek nám
pfiáníãka splnil, a tak nezb˘vá neÏ popfiát
také v‰em obyvatelÛm Prahy 4 v‰echno dobré
v novém roce a aÈ na‰im dûtem po cel˘ rok
záfií jejich oãi tak, jako pfii pohledu na vzná‰ející se balónky po nebi nûkam za JeÏí‰kem…
H. MUSILOVÁ, M· ZAHRÁDKA

D

PŘED TABULÍ DŽUNGLE,
NEBO RYBNÍK?
rámci projektu „Tfiída jako ekosystém“,
kter˘ byl financován z grantu M·MT âR,
promûnili studenti Gymnázia Eli‰ky Krásnohorské v prvním pololetí tohoto ‰kolního
roku své tfiídy na rÛzné ekosystémy (prales,
les, savana, pou‰È, korálov˘ útes, louka, rybník). Studenti tfiíd o „svém“ ekosystému získali odborné i populární informace, pfiipravili pro
své spoluÏáky krátké pfiedná‰ky s prezentacemi, rÛzné doplÀovaãky, kfiíÏovky a testy.
Bûhem dvou dnÛ se tak v‰ichni seznámili
s tím, jak sloÏité jsou vztahy mezi Ïivoãichy
a rostlinami a jak i mal˘ zásah do kfiehké rovnováhy mÛÏe zpÛsobit dlouhodobé a nûkdy nevratné zmûny. Díky realizaci projektu se na‰í
‰kole podafiilo získat vybavení tfiíd smûfiující
k úãinnûj‰ímu ‰etfiení energií, pouÏívání ekologick˘ch mycích prostfiedkÛ a tfiídûní odpadu.
MGR. JAROMÍR TKADLEâEK,
ZÁST. ¤EDITELE GYMNÁZIA ELI·KY KRÁSNOHORSKÉ

V
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Jesle nejsou socialistický přežitek!
do jeslí napfiíklad na ãtrnáct dní, pfiijdou nejen
o tento pfiíspûvek, ale je‰tû musí zaplatit urãité
‰kolné jeslím. Hodnû lidí proto radûji angaÏuje
na hlídání babiãky ãi sousedky, nebo prostfiednictvím nûkter˘ch soukrom˘ch ‰kolek toto nafiízení protiprávnû obcházejí. Nejvíce bity jsou v‰ak
samotné jesle, potaÏmo mûstská ãást, která je
plnû dotuje,“ lehce se rozãiluje Jan Schneider.
Provozovat jesle je totiÏ opravdu pûkn˘ „záfiez“
do obecního rozpoãtu. „Zatímco ‰kolkám
a ‰kolám stát pfiispívá na mzdy, jesle ze státního
rozpoãtu nevidí ani korunu! Ani odebran˘
rodiãovsk˘ pfiíspûvek se jeslím nevrací, mizí
nenávratnû ve státní pokladnû. Obec tak dotuje
jesle zhruba ze 70 % provozních nákladÛ a rodiãe
by mûli doplácet pfiibliÏnû zbytek. V reálu jsou
náklady na jedno dítû v jeslích mezi 11 aÏ 13 tisíci korunami mûsíãnû, a to v této ãástce nejsou
zapoãteny investice do objektÛ ãi zahrad!“

Když se začne ve společnosti mluvit o jeslích, většina diskutujících má
rozporuplné názory, případně zamumlá něco o tom, že „to rodiče tenkrát
fakt přehnali“. Jesle se však dnes stávají opět vyhledávanou službou.
nes, kdy na jedné stranû máme baby boom
a porodnice nestíhají pfiijímat rodiãky, na
druhé stranû ekonomická krize drtí jednu zemi za
druhou, je ãasto nezbytné, aby se Ïeny vrátily do
zamûstnání co nejdfiíve. JenÏe – kam s dítûtem?
Kdo jej bude hlídat, kdo se o nûj bude starat?
„Podle posledních informací existuje v celé
âeské republice nûco málo pfies 40 jeslí s kapacitou tisíc míst a napfiíklad v celém Moravskoslezském kraji nejsou ani jedny! Pro srovnání
– pfied 25 lety byla jeslí tisícovka,“ fiíká JAN
SCHNEIDER (ODS), zastupitel Mâ Praha 4,
kter˘ je povûfien˘ vedením Zdravotnického zafiízení Mâ Praha 4. „Do‰lo to aÏ tak daleko,
Ïe dne‰ní celorepubliková kapacita nedokáÏe
zajistit umístûní do jeslí ani jednomu procentu
dûtí pfied‰kolkového vûku!“

D

Křižácké tažení

je pfiibliÏnû 110 dûtí ve vûku od jednoho do tfií let.
Tato kapacita je na území hlavního mûsta Prahy
nejvût‰í, pfiedstavuje 4–5 % dûtí tohoto vûku
Ïijících v na‰í mûstské ãásti a pohybuje se tedy
i vysoko nad celorepublikov˘m prÛmûrem,“ fiíká
Jan Schneider. „Proã jsme zachovali troje jesle?
Vnímáme velmi dobfie potfiebu na‰ich rodiãÛ
hledajících profesionální péãi o potomka, a to
v ãase jejich pobytu v práci. Rozhodnû nikoho
neodsuzujeme, pokud dá své malé dítû do jeslí.
Chápeme, Ïe souãasná ekonomická realita je
taková, Ïe z jednoho pfiíjmu se dá velmi tûÏko
vyÏít, o rodiãích samoÏivitelích ani nemluvû.“
Jiného názoru je v‰ak zfiejmû stát, kter˘ zfiizovatelÛm jeslí, tedy mûstsk˘m ãástím a obcím,
doslovnû hází klacky pod nohy. „Umístûní dûtí
do jeslí na více neÏ 5 dní v mûsíci je v souãasné
legislativû pfiíãinou ztráty rodiãovského pfiíspûvku ve v˘‰i 7 600 korun. TakÏe dají-li rodiãe dítû

Máme nejdelší
rodičovskou dovolenou!
Z v˘‰e naznaãeného vypl˘vá, Ïe provozovat
jesle je velice drahá záleÏitost. ProtoÏe mûstská
ãást Praha 4 nabízí volné kapacity ve sv˘ch
jeslích i zájemcÛm z jin˘ch mûstsk˘ch ãástí ãi
pfiilehl˘ch obcí, pfiistoupili zastupitelé k úpravû
ceníku. „NemÛÏeme dûti z jin˘ch mûstsk˘ch ãástí
a obcí dotovat stejn˘m zpÛsobem jako na‰e. Proto
je od ledna cena za celomûsíãní jesle následující
– 2 500 korun zaplatí rodiãe, pokud dítû a alespoÀ
jeden z rodiãÛ mají trvalé bydli‰tû v mûstské
ãásti Praha 4, nebo alespoÀ jeden z rodiãÛ dítûte
provozuje Ïivnost se sídlem v mûstské ãásti
Praha 4. Pokud není splnûna ani jedna podmínka,
stojí celomûsíãní jesle 7 000 korun,“ uvádí Jan
Schneider, kter˘ se snaÏí mezi poslanci a senátory lobbovat, aby rodiãovsk˘ pfiíspûvek, kter˘
je rodiãÛm pfii zafiazení dítûte do jeslí odebrán,
byl vãlenûn do rozpoãtu zafiízení peãujícího
o dítû. „Kdyby se tato právní úprava povedla,
na‰i rodiãe by mûsíãnû platili pfiibliÏnû tisícikorunu. Navíc by se tím umoÏnil vznik podobn˘m

Proã je jeslí kritick˘ nedostatek? Na vinû jsou
v podstatû dva faktory – nízká porodnost minul˘ch let a s ním související ru‰ení „pfiebyteãn˘ch“
jeslí a sv˘m zpÛsobem „kfiiÏácké“ taÏení proti
nim v médiích. „U nás se v odborn˘ch diskuzích
i sdûlovacích prostfiedcích ãasto objevují názory, Ïe jedin˘m vhodn˘m prostfiedím pro dítû
do tfií let je rodina. Matka, která chce jít co nejdfiíve do práce, je ,krkavãí‘ mámou. V b˘valém
âeskoslovensku ale pro‰el jeslemi obrovsk˘
poãet dûtí. Jsou z nich dnes snad ‰patní lidé?“
pokládá fieãnickou otázku Jan Schneider. „Vlivu
jeslí na dítû se vûnovalo jiÏ mnoho zahraniãních
studií a nikdy nedokázaly, Ïe by se právû jesle
na lidském charakteru zásadnû podepisovaly...“
Dalo by se proto fiíci, Ïe na ostrÛvku logického a pragmatického my‰lení v mofii negativních
antijeselsk˘ch vln vlaje standarta mûstské ãásti
Praha 4. „Na‰e radnice je prostfiednictvím Zdravotnického zafiízení Mâ Praha 4 zfiizovatelem
trojích jeslí. Jedná se o Jesle Kotorská, Jesle
Rabasova a Jesle Kukuãínova. Celková kapacita
18 | TUČŇÁK
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soukrom˘m zafiízením, pro které by to byla
zajímavá ekonomická ãinnost. Tím pádem by se
maminky mohly i dfiíve vracet do zamûstnání,
z ãehoÏ by mûl díky daním prospûch stát. Nehledû o celkovém pfiínosu a rovnosti postavení Ïen
a muÏÛ na trhu práce. V âeské republice je snad
nejdel‰í rodiãovská dovolená v Evropû. Ale nejdel‰í neznamená nejlep‰í!“ tvrdí Jan Schneider.
„PrÛmûrná délka rodiãovské dovolené na Západû
se pohybuje od 8 do 18 mûsícÛ, my ji máme
nastavenou na dva aÏ ãtyfii roky. Ale pokud nûkterá matka chce jít po dvou letech do práce, fie‰í
problém – kam s dítûtem? Sly‰í moÏná jen
odpovûì, Ïe nejsou jesle – a kruh se tak uzavírá.
Dávat teoretickou moÏnost dvouleté rodiãovské
pfii kritickém nedostatku pfied‰kolkové péãe je
podle mû ponûkud nefér.“

Hledání financí pokračuje
Samostatnou kapitolou je i fakt, Ïe jesle jsou
stále zafiazeny pod ministerstvo zdravotnictví,
pfiestoÏe je nav‰tûvují zdravé dûti a nejde zde
o léãení, ale o v˘chovu. „Podal jsem jiÏ podnût,
aby celková péãe o dûti do ‰esti let spadala pod
ministerstvo ‰kolství, coÏ by mûlo logiku,“ myslí
si Jan Schneider, kter˘ se navíc musí pot˘kat
s problémem, Ïe objekty jeslí jsou v majetku

Zájem o na‰e jesle nedávno projevil i senátor Tomá‰ Töpfer (nestraník, vlevo) a pfiedseda Senátu
Pfiemysl Sobotka (ODS, vpravo), které provázel Jan Schneider, povûfien˘ vedením Zdravotnického
zafiízení Mâ Praha 4.
státu. „Peníze navíc, které jsme získali díky
zv˘‰en˘m pfiíspûvkÛm, jsme investovali napfiíklad do nového nábytku a podlah, ale potfieba je

OBVYKLÉ DOTAZY A ODPOVĚDI NA NĚ:
1) Jak˘ je nejvhodnûj‰í vûk dítûte pro pfiijetí
do jeslí?
Do jeslí pfiijímáme dûti ve vûku 1–3 roky.
Optimální vûk dítûte je kolem 2. roku, ale je
dÛleÏité posoudit individuálnû kaÏdé dítû.
2) Jak se do jeslí pfiihlásit?
Je tfieba si vyzvednout u vedoucí sestry jeslí
pfiihlá‰ku, tu vyplnit a potvrzenou dûtsk˘m
o‰etfiujícím lékafiem vrátit zpût.
3) Jaká je provozní doba?
Jesle jsou v provozu od 6.30 do 17.00 hod.
Podle dohody lze prodlouÏit pobyt dítûte do
19.00 (formou placené hlídací sluÏby). Nejlépe
je pfiivést dítû do 9.00, nedochází tak k naru‰ení
v˘chovn˘ch ãinností a reÏimu dne.
4) Jaká je optimální doba pobytu dítûte
v jeslích?
Délka pobytu dítûte v jeslích by nemûla
pfiesáhnout 8 hodin dennû.
5) Jak˘m zpÛsobem si dítû zvyká na pobyt
v jeslích?
Dítû zÛstává první den v jeslích 2 hodiny
(pfiitom je moÏná pfiítomnost rodiãe), dal‰í dny
se pobyt postupnû prodluÏuje a pfiítomnost
rodiãe se omezuje. Je nutné poãítat s adaptaãní
dobou pfied nástupem rodiãe do zamûstnání,
minimální doba zvykání je 5 dnÛ, optimální je
10–15 po sobû jdoucích dnÛ.
6) Kolik je sester na oddûlení?
Na jednotliv˘ch oddûleních jsou 2–3 sestry
a jedna pomocnice. V prÛmûru vychází na jednu
sestru 5–6 pfiítomn˘ch dûtí.
7) Jaké je vûkové sloÏení dûtí na oddûleních?
V dne‰ních jeslích nejsou dûti rozdûlovány
podle vûku, to znamená, Ïe na jednotliv˘ch
oddûleních jsou dûti rÛzného vûku. Dûti se uãí
vzájemné ohleduplnosti a malé dûtí pfiijímají
dovednosti star‰ích. Jedná se o tzv. fyziologickou skupinu.
www.praha4.cz

8) Jak˘ je denní reÏim?
6.30–8.00 – pfiíchod dûtí do jeslí, podávání
snídanû, volná hra dûtí
8.30–9.30 – v˘chovná zamûstnání
9.30–10.00 – dopolední svaãina
10.00–11.00 – pobyt venku na zahradû podle
poãasí,v pfiípadû nepfiíznivého poãasí probíhají
v˘chovná zamûstnání nebo volná hra
11.00–11.30 – podávání obûda
11.30–12.00 – hygiena dûtí a ukládání k spánku
12.00–14.30 – spánek dûtí
14.30 po probuzení dûtí odpolední svaãina,
volná hra dûtí na hernû, v letních mûsících pobyt
na zahradû a odchod dûtí domÛ.
Volná hra dûtí a v˘chovná zamûstnání se
pfiizpÛsobují vûkovému sloÏení a náladû pfiítomn˘ch dûtí. RovnûÏ pobyt na zahradû je fiízen
roãní dobou a poãasím. V letních mûsících se
pobyt venku prodluÏuje.
9) Podle ãeho se fiídí stravování a skladba
jídel?
Dûtem je podávána dieta ã. 12 – „strava
batolat“ podle Dietního systému. Jídelníãek je
plánován tak, aby se jídla neopakovala a je
vyvû‰en na nástûnkách. Je kladen dÛraz na pitn˘
reÏim. Dûti do jídla nenutíme, snaÏíme se
rozvíjet schopnosti správného stolování, jejich
samostatnost, malé dûti sestry krmí pfiípadnû
dokrmují.
10) Jak je to se spánkem dûtí – je moÏn˘
dopolední spánek, musí dítû spát, kdyÏ
není zvyklé spát?
Dûti spí v loÏnicích, kde má kaÏdé dítû
své lehátko, kojeneckou post˘lku a své pyÏamo. Dûtí spí od 12.00 do 14.30 dle individuální
potfieby. Malé dûti mohou b˘t uloÏeny k spánku
dle potfieby i dopoledne. Pokud dítû není zvyklé
spát, zachovává klid na lehátku v hernû pod
dohledem sestry.

zásadní rekonstrukce. NemÛÏeme v‰ak opravovat
majetek, kter˘ není ná‰. O pfievod Ïádáme jiÏ
nûkolik let. Souãasn˘ stav komplikuje i na‰e
snahy o získávání financí z evropsk˘ch fondÛ
ãi od soukrom˘ch firem, které by dûtem i rodiãÛm co nejvíce zpfiíjemnily pobyt v na‰ich
jeslích,“ uzavírá Jan Schneider.
MARTIN DUDEK
ILUSTRAâNÍ FOTO: ARCHIV ZZ Mâ PRAHA 4

KONTAKTY:
www.zzpraha4.cz.
Jesle Kotorská
tel.: +420 241 401 510
(zvoní po celých jeslích)
Vedoucí sestra
Vladimíra Bezoušková
tel.: +420 241 011 797
E-mail:
jesle.kotorska@zzpraha4.cz
Hlídací služba
tel.: +420 241 011 790
E-mail:
hlidaci.sluzba@zzpraha4.cz

Jesle Rabasova
Vedoucí sestra
Simona Hanusová
E-mail:
jesle.rabasova@zzpraha4.cz
tel.: +420 241 442 217

Jesle Kukučínova
Vedoucí sestra
Marie Feureisová
E-mail:
jesle.kukucinova@zzpraha4.cz
tel.: +420 241 715 913
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Obnova Roztylského náměstí
Na nedávném veřejném projednávání v kině Sigma byla představena studie nové podoby Roztylského
náměstí Ateliéru zahradní a krajinářské architektury Sendler – Babka.
v roce 1937. PÛvodní socha bojovníka na
podstavci neodpovídá podle studie prostorov˘m mûfiítkÛm a musela by b˘t upravena –
zvlá‰tû vztah podstavce a sochy. V rámci
vyãlenûného prostoru se proto nabízí i úvaha
vyjádfiení my‰lenky jin˘m zpÛsobem neÏ
opakovanou sochou bojovníka.
(md)

avrÏené úpravy by mûly pfiinést doplnûní
vzrostl˘ch stromÛ po obvodu parku se
zdÛraznûním osové dispozice s dominantou
kostela. Jsou naplánovány moderní, hygienicky nezávadn˘ vodní prvek s atraktivním
programem fiízen˘ch trysek, pobytová louka
s dvûma uzavfien˘mi hfii‰ti pro malé dûti od
2 do 6 let a dûtské polyfunkãní hfii‰tû s ko‰em

N

na streetball, provazovou pyramidou, houpaãkami, skluzavkami, toãidly a podobnû. Zkrátka
nepfiijdou ani milovníci koleãek – v plánu je
také okruh pro kola, kolobûÏky a brusle.
Samostatnou kapitolou je pietní prostor,
o jehoÏ budoucí podobû se stále vá‰nivû diskutuje. UvaÏována je vzpomínka na Zborov 1917
a objekt pfiipomínající mobilizaãní odhodlání

Výstavba rozvodny přinesla i problémy
Výstavba nové vysokonapěťové rozvodny, která je umístěna vedle dálnice
D1 a v blízkosti nového obchodního domu Arkády, energeticky posílí
Pankráckou pláň a okolí Budějovického náměstí již na začátku letošního
roku.
této lokalitû vyrÛstají v posledních letech
nové budovy, a proto je nutné zaruãit
spolehlivou a bezpeãnou dodávku elektfiiny.
Tu dosud odebíraly z pomûrnû vzdálen˘ch
rozvoden Chodov a Lhotka Jih.
Tato jedna z nejvût‰ích stavebních akcí
spoleãnosti PREdistribuce na území Prahy 4,
kterou povolil magistrát hlavního mûsta Prahy,
se v‰ak neobe‰la bez problémÛ. „V˘stavba
na‰im obãanÛm zkomplikovala Ïivot jednak
v oblasti dopravního omezení a jednak vût‰ím
zneãi‰tûním pfiíslu‰n˘ch komunikací. Proto
jsme spoleãnû se zástupkyní starosty Ivanou StaÀkovou svolali jednání s fieditelem
PREdistribuce, a. s., Ing. Milanem Hamplem,“
fiíká starosta Pavel Horálek. „DÛraznû jsme
poÏadovali zpfiísnûní technického dozoru pfii
sledování ãinnosti dodavatelsk˘ch firem na
stavbû a také jsme poÏadovali konzultovat
harmonogram prací s na‰í mûstskou ãástí.“
V˘sledkem jednání je závazek PREdistribuce
a. s. vãas informovat o chystan˘ch stavebních
pracích i moÏnost sankcí ze strany Mâ Praha 4
pfii nedodrÏení stanoveného harmonogramu ãi
v˘skytu zneãi‰Èování. „Domluvili jsme si
podmínky, které jsou sice nestandardní, ale
zároveÀ budou velk˘m pfiínosem pro mûstskou
ãást. Napfiíklad chodníky se jiÏ nebudou záplatovat, tak jak to bylo dosud jen v rozsahu
v˘kopu, ale budou se realizovat v celé ‰ífii
chodníku, “ pochvaluje si Pavel Horálek.

V
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Stavební práce na rozvodnû je‰tû nekonãí.
Na jafie budou dokonãeny poslední pokládky
kabelov˘ch vedení a souãástí prací je i rozsáhlá
úprava zelenû v dotãen˘ch oblastech. „V roce
2010 novou rozvodnu Pankrác je‰tû propojíme
s rozvodnou na Karlovû. Tato opatfiení zvût‰í
provozní spolehlivost soustavy pfii v˘padku ãi
revizích nûkterého rozvodného prvku, coÏ
v praxi znamená, Ïe se budou rozvodny v˘konovû doplÀovat a vzájemnû si pomáhat. Jedna
bude pfii poruchách ãi revizích zálohou té
druhé,“ informoval Milan Hampl. „Chtûl bych
touto cestou podûkovat v‰em obãanÛm i zastupitelÛm mûstské ãásti Praha 4 za trpûlivost
pfii v˘stavbû této nejvût‰í energetické stavby
v Praze za posledních 20 let. Vûfiíme, Ïe
kvalitní a nepfietrÏitá dodávka elektrické energie v centrální ãásti Prahy 4 bude odpovídat
v˘znamu této mûstské ãásti.“
(md)

V˘stavba nové rozvodny na Pankráci pfii‰la
spoleãnost PREdistribuce takfika na pÛl miliardy korun.
Foto: PREdistribuce

Výsadba stromů
na „čtyřce“
roce 2008 bylo na území Mâ Praha 4
vysázeno celkem 140 stromÛ. Nûkteré
zámûry v˘sadby se nepodafiilo zrealizovat
z dÛvodu nesouhlasu vlastníka pozemku,
nebo z dÛvodu stavební ãinnosti na vytipovan˘ch parcelách. Zámûrem odboru Ïivotního prostfiedí a dopravy pro I. ãtvrtletí roku
2009 je v˘sadba 80 stromÛ. Nejvhodnûj‰ím
obdobím pro vysazování stromÛ je v‰ak
IV. ãtvrtletí roku. Pro toto období poãítáme s v˘sadbou minimálnû 100 stromÛ.
Konkrétní schéma v˘sadby bude upfiesnûno
podle dal‰ího v˘voje a na základû probíhajícího prÛzkumu inÏen˘rsk˘ch sítí.

V

Plán výsadby stromů
na I. čtvrtletí roku 2009
sad Tfie‰Àovka
17 stromÛ
V Zápolí
14 stromÛ
Za Ml˘nem
11 stromÛ
Pod Branickou skálou
4 stromy
Na Mlejnku u DH
2 stromy
Na Zlatnici
4 stromy
ul. Hvûzdova
2 stromy
Branické námûstí
3 stromy
ul. Barto‰kova
5 stromÛ
Nedvûdovo námûstí
1 strom
sídli‰tû Pankrác II
3 stromy
sídli‰tû Na Lysinách
4 stromy
ul. Obrachtova
4 stromy
ul. Michelská – u metra Kaãerov 3 stromy
U DruÏstva Ideál
3 stromy
VÁCLAV KRI·TOF, ZÁSTUPCE STAROSTY
www.praha4.cz
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Vychází kniha „Slavné stavby Prahy 4“
Publikace, jejímiž autory jsou odborníci z řad historiků a znalců
architektury, je součástí ojedinělé ediční řady Slavné stavby a tentokrát své čtenáře pozve na procházku architektonickým bohatstvím čtvrté pražské městské části.

Mâ Praha 4 také pfiipravila nástûnn˘ kalendáfi pro rok 2009 „V˘znamné stavby Prahy 4“, kter˘ si lze od 12. ledna vyzvednout na
Informaãních centrech Mâ Praha 4.

▲

niha mapuje na‰i mûstskou ãtvrÈ od
pÛvabn˘ch a jedineãn˘ch kapliãek z kfiiÏovatek nûkdej‰ích cest a silnic pfies budovu
âeského yacht klubu, nenápadnou vilku na
Dobe‰ce, rodn˘ dÛm Jana Kubelíka aÏ po
„chrám vody“ v Podolí a vznosné stavby na
Pankrácké pláni. Je prÛfiezem od nenápadného

K

pÛvabu Michle, Nuslí, Braníka, Podolí, Krãe,
Lhotky a Hodkoviãek aÏ po architektonickou
pfiítomnost Prahy 4, která je dynamická a nasycená velk˘mi plány. O architektufie, ale i historii staveb, se mÛÏete doãíst v 60 kniÏních
heslech, která se zab˘vají jednotliv˘mi stavbami od neznám˘ch autorÛ, ktefií v‰ak zanechali
neopominutelné otisky v Ïivotû staveb na‰ich
pfiedkÛ, pfies stavby vûhlasn˘ch architektÛ,
jako byl Jan Kotûra, Bohumír Kozák ãi Pavel
Janák. Putování konãí souãasn˘m developmentem nûkolika lokalit, kter˘ pfiinesl
kontroverzní názory i nové pfiíleÏitosti.
Knihu s 200 kfiídov˘mi stránkami a hojnû
doplnûnou fotografiemi vydává nakladatelství
Foibos a její cena je 399 korun. Od 12. ledna
2009 ji lze také zakoupit v Informaãních
centrech Mâ Praha 4.
(md)

Nebojte se počítače!

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

Až do 15. ledna se mohou senioři s trvalým bydlištěm
na Praze 4 přihlásit na bezplatný počítačový kurz
pořádaný MČ Praha 4, který začne v březnu a bude
trvat tři měsíce.

Václav Koželuh
Strážník specialista
– okrskář
Okrsek č. 12

ak se pfiihlásit? Vyberte si jednu z uveden˘ch základních ‰kol,
kam chcete na kurz docházet a zakfiíÏkujte ji. Pokud potfiebujete
bezbariérov˘ pfiístup, zakfiíÏkujte jednu ãervenû oznaãenou ‰kolu.
Pfiihlá‰ku vyplÀte, vystfiihnûte a za‰lete na adresu: Mâ Praha 4,
Odbor ‰kolství a kultury, Poãítaãov˘ kurz pro seniory, Táborská 350,
140 00 Praha 4, nebo ji osobnû doneste na úfiad Mâ Praha 4.
UpozorÀujeme, Ïe poãet míst je omezen a zájemci budou pfiihlá‰eni
do kurzu v pofiadí podle data doruãení pfiihlá‰ky!
(lm)

J

Telefonní záznamník: 261 192 622
je urãen pro pfiedávání podnûtÛ okrskáfii.
Záznamník neslouÏí k poskytnutí
okamÏité pomoci.
K tomu je urãena napfi.
bezplatná linka
tísÀového volání 156.

✄
Pfiihlá‰ka na poãítaãov˘ kurz Mâ Praha 4
Jméno: ...............................................................................................
Trvalé bydli‰tû: ..................................................................................
..................................................................................
Telefon: ..................................... Vûk: .............................................
ZakfiíÏkujte prosím základní ‰kolu, do které budete docházet
na poãítaãov˘ kurz:

Mapa a hranice okrsku:
ul. 5. kvûtna (smûr Brno), hranice k. ú. Mâ
Praha 10 a 11, JiÏní spojka, ul. 5. kvûtna.

❏
❏
❏
❏
❏
❏

www.praha4.cz

✄

Kontaktní telefon 261 192 625, 261 192 311 je na služebnu
s nepřetržitou službou, která se nachází v ulici Táborská 372/36, Praha 4 (budova Úřadu MČ Praha 4).
E-mail: okrskari.p4@mppraha.cz

Z· Nedvûdovo nám. 140
Z· Poláãkova 1067
Z· MendíkÛ 1000/1
Z· JiÏní 1750/10
Z· Plamínkové 1593/2
Z· ·kolní 700

❏
❏

Z· Ohradní 1366/49
Z· Jílovská 100

❏
❏
❏

Z· K Sídli‰ti 840
Z· Na Lí‰e 936/16
Z· Jáno‰íkova 1320
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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.

oncem záfií jsem od majitele domu obdrÏela
doporuãen˘m dopisem oznámení o zv˘‰ení
nájmu bytu od ledna 2009. MÛj byt je druhé
kategorie, v domû bez v˘tahu. Je moÏné stálé
zvy‰ování nájmu, kdyÏ nájem mi byl zv˘‰en jiÏ
v loÀském roce? (pokraãování z minulého ãísla)

K

Jak bylo v minulém ãísle uvedeno, pronajímatelé
mohou podle zákona ã. 107/2006 Sb., o jednostranném zvy‰ování nájemného z bytu postupovat
ãtyfii roky, tj. od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2010,
kdy tento zákon pozbude platnosti. Dále bude
existovat pouze forma smluvního nájemného.
Pokud se pronajímatel na zmûnû nájemného
s nájemcem nedohodne, mÛÏe jednostrannû zv˘‰it
nájemné pouze jedenkrát roãnû, a to poãínaje
1. lednem 2007. Postup pfii jednostranném zvy‰ování nájemného upravuje citovan˘ zákon ve svém
ustanovení § 3.
Je moÏné, aby pronajímatel jednostrannû, v sou-

ladu s cit. zákonem, zv˘‰il nájemné nikoli k 1. lednu, ale aÏ pozdûj‰ích mûsících – nemÛÏe v‰ak Ïádat
zv˘‰ené nájemné zpûtnû za pfiedchozí mûsíce, které
od 1. ledna uplynuly.
Oznámení o jednostranném zv˘‰ení nájemného
musí mít vÏdy písemnou formu a pronajímatel jej
musí nájemci doruãit. Oznámení musí obsahovat
odÛvodnûní, jak a proã byla v˘‰e nájemného stanovena. Povinnost platit zv˘‰ené nájemné vznikne
nájemci dnem, kter˘ bude uveden v oznámení
o zv˘‰ení nájemného. Nejdfiíve se tak mÛÏe stát
prvním dnem kalendáfiního mûsíce, kter˘ následuje
po uplynutí tfií kalendáfiních mûsícÛ od doruãení
oznámení nájemci – vÏdy v‰ak nejdfiíve od 1. ledna
daného roku. Tato tfiímûsíãní lhÛta je poskytnuta
nájemci na seznámení se s nav˘‰ením nájemného,
resp. na jeho pfiekontrolování, a v pfiípadû nesouhlasu na podání Ïaloby soudu. Pokud se nájemce obrátí na soud s takovou Ïalobou na urãení
neplatnosti zv˘‰ení nájemného, nemÛÏe pronají-

matel aÏ do pravomocného rozhodnutí soudu
nájemné zv˘‰it. O tom, Ïe se nájemce obrátil v této
vûci na soud (pokud pronajímatele neinformuje
sám nájemce), se pronajímatel dozví pfiímo od
soudu.
Pro kontrolu nav˘‰ení nájemného doporuãuji
pouÏít napfi. elektronickou „kalkulaãku nájemného“, která je k dispozici na webov˘ch stránkách
ministerstva pro místní rozvoj. S její pomocí je
moÏné pouh˘m dosazením informací o umístûní
konkrétního bytu a v˘‰i dosud placeného nájemného
získat informaci o maximálním pfiírÛstku mûsíãního
nájemného. V pfiípadû spoleãného nájmu bytu
i v pfiípadû spoleãného nájmu bytu manÏely, se doporuãuje doruãovat oznámení o zv˘‰ení nájemného
v‰em nájemcÛm – tedy i obûma manÏelÛm. V pfiípadû, Ïe je jednomu z nájemcÛ (manÏelÛ) doruãeno
oznámení pozdûji, poãíná lhÛta tfií kalendáfiních
mûsícÛ bûÏet aÏ od doby tohoto pozdûj‰ího doruãení. ZpÛsob a formu doruãení zákon nefie‰í, lze
doruãovat prostfiednictvím po‰tovního doruãovatele,
dále prostfiednictvím kur˘rní sluÏby, pfiípadnû
i osobním doruãením proti podpisu, ãi za pfiítomnosti svûdkÛ. Odborná právní vefiejnost a fiada soudÛ
se pfiiklání k názoru, Ïe je doruãení vÛãi povinné
osobû úãinné dnem, kdy se ocitne v její dispoziãní
sféfie napfi. prokazateln˘m vloÏením do její dopisní
schránky.
JUDR. TATIANA POUPOVÁ

INZERCE

Turistická cesta očima dětí
iÏ 2. rokem probíhá na Z· Na Lí‰e mezinárodní projekt EU, t˘kající se
spolupráce ‰kol pûti zemí – âR, Maìarska, ¤ecka, ·védska a Turecka.
Dûti ze ‰kol tûchto zemí pfiipravují turistické prÛvodce za pomoci
moderních technologií a v˘tvarn˘ch technik. V lednu 2009 pfiipravuje
na‰e ‰kola setkání zástupcÛ v‰ech zapojen˘ch ‰kol. Dûti se tak stanou
anglicky mluvícími prÛvodci na virtuální procházce Královskou cestou,
kde seznámí na‰e náv‰tûvníky s osmi zajímav˘mi zastávkami.
(vh)

J

Nepodceňujte očkování
Možná se právě chystáte na dovolenou
do exotické země v Africe, do tropické
oblasti Jižní Ameriky či do Asie. Ve
většině zemí však číhají na Evropana
zákeřné nemoci, kterým je dobré se
bránit v předstihu očkováním.
ãkovací centra b˘vají pfii v‰ech infekãních oddûleních velk˘ch
nemocnic a Thomayerova nemonice v Krãi není v˘jimkou. Proto
jsme se zeptali primáfiky Infekãního oddûlení FTN MUDr. Stanislavy
·imkové (na snímku), jaké jsou nejãastûj‰í nemoci, proti kter˘m se
doporuãuje oãkování? A kde o tûchto nemocech a oãkováních dostaneme informace?
„KaÏd˘ cestovatel by mûl zváÏit doporuãená oãkování, nejãastûji
proti hepatitidám A a B, bfii‰nímu tyfu, meningokokÛm a do JiÏní
Ameriky a Afriky proti Ïluté zimnici. Podle nav‰tívené lokality
doporuãujeme nûkdy oãkování proti vzteklinû, dûtské obrnû a cholefie.
¤ada cestovatelÛ získává informace na internetu, vÏdy je ale vhodné
zkonzultovat tyto informace s lékafiem Oãkovacího centra. ZáleÏí totiÏ
nejenom na zemi, kterou chceme nav‰tívit, ale i na cílov˘ch regionech,
délce pobytu, zpÛsobu stravování, bydlení, vûku cestovatele apod.
Do Oãkovacího centra ve Fakultní Thomayerovû nemocnici je moÏné
pfiijít bez objednání, lze se v‰ak rovnûÏ pfiedem poradit telefonicky nebo
emailem. Telefonní ãíslo a adresu lze získat na webov˘ch stránkách
nemocnice,“ fiíká MUDr. Stanislava ·imková.
(‰t)

SC-81815/1
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www.nasepraha4.cz
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KRÁTCE
Trestná ãinnost na území Mâ Praha 4
a spolupráce s policií âR, tak tato a dal‰í
témata byla projednávána bûhem setkání starosty Pavla Horálka s policejním prezidentem
Oldfiichem MartinÛ a s nov˘m fieditelem
praÏské policie Martinem âervíãkem. Nûkterá
území Prahy 4 patfií k problematick˘m ãástem
Prahy se zv˘‰enou kriminalitou, proto zástupci policie pfiislíbili fie‰ení personálního podstavu v fiadách policie a tím zv˘‰ení poãtu
hlídek v ulicích na‰í mûstské ãásti.
■ Oslavy 110 let pov˘‰ení Nuslí na mûsto
se uskuteãní 12. února od 13 do 20 hodin
v okolí radnice, v prostorách základní ‰koly
Táborská a v parku na námûstí Generála
Kutlva‰ra. Kulturní odpoledne s mnoha atrakcemi a soutûÏemi pro dûti i dospûlé okofiení
slavnostní udûlení nûkolika ãestn˘ch obãanství
na nuselské radnici.
■ V pátek 6. února 2009 se bude konat
v Kulturním centru Novodvorská jiÏ 4. roãník
‰kolního reprezentaãního plesu První jazykové
Z· Horáãkova, kter˘ pofiádá O. S. Triangl ve
spolupráci s vedením ‰koly. Vstupenky je
moÏné zakoupit v kanceláfii ‰koly.
■ Na www.ceskoprotichudobe.cz se dozvíte
o závaÏn˘ch problémech na‰í soudobé civilizace, jako je hlad, smrtelné choroby, nízká
gramotnost i problematika svûtové ekonomiky
a ekologie.
■

Pfiedvánoãní setkání veteránÛ a pamûtníkÛ z fiad SokolÛ, PTP, Obce legionáfiské a dal‰ích
se uskuteãnilo v Kulturním centru Novodvorská. Pfii této pfiíleÏitosti zástupci Mâ Praha 4
(mimo jiné i zástupce starosty Václav Kri‰tof, na snímku) popfiáli na‰im seniorÛm hodnû zdraví
a ‰tûstí do roku 2009 a rozdali jim drobné vánoãní dárky. Na akci vystoupily dûti z M· Bezová
a M· Jílovská a ãlenové TJ Sokol Spofiilov. Setkání podpofiily Michelské pekárny vánoãkami
pro v‰echny úãastníky.
Foto: Zdenûk KfiíÏ

Nový portál pro seniory
prosinci byl slavnostnû uveden do provozu portál pro seniory www.seniorum.cz.
Prostfiednictvím portálu mohou seniofii napfiíklad bezplatnû vyuÏívat registr sociálních
a zdravotních sluÏeb, inzerci, radit se s odborníky, získat pfiehled o aktuálních událostech doma
i ve svûtû ãi v oblasti kultury a spoleãenského Ïivota. Nechybí ani pfiedpovûì poãasí, televizní
ãi rozhlasové programy. Postupnû, dle zájmu a aktivity seniorÛ, se budou vytváfiet virtuální
v˘stavy a naplní se zcela jistû i sloÏka Na‰e vzpomínky. Informace o seniorech v Evropské
unii a cestování jistû zaujmou v‰echny, kdo rádi poznávají svût okolo nás a rádi se podûlí o své
záÏitky i zku‰enosti.
(md)

V

Park Družba zvelebí Šípek
˘bûrové fiízení na studii rozvoje parku
DruÏba na Pankráci vyhrál svûtoznám˘
architekt Bofiek ·ípek. „Klademe dÛraz na to,
aby park byl v˘jimeãn˘ a pfiedstavoval urãitou
protiváhu naproti stojícímu administrativnímu
a obchodnímu centru. Osoba pan ·ípka je pro
nás zárukou splnûní této pfiedstavy,“ uvedl
starosta Pavel Horálek.
Zastupitelé jiÏ vyhradili finanãní prostfiedky
na leto‰ní v˘stavbu inline dráhy a jednoho

V

INZERCE

z nejvût‰ích dûtsk˘ch hfii‰È na území Prahy 4,
v roce 2010 by v parku mûly pfiib˘t vodní
prvky. „Dále poãítáme s novou v˘sadbou
zelenû, v˘stavbou stál˘ch sociálních zafiízení,
uvaÏujeme o dal‰í kavárnû, úschovnû kol
a pÛjãovnû bruslí. Diskutovat budeme o podobû malé scény s ohledem na hladinu hluku,
která by rozhodnû nesmûla pfiekraãovat stanovené hygienické limity jako se to jiÏ nyní
bohuÏel obãas v parku stávalo.“
(md)

INZERCE
SC-81802/1
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Dáda Patrasová a dal‰í kouzelní hosté byli tahákem akce „Andûlské
Vánoce s Robby Bubble“, kterou pro malé obãany Prahy 4 uspofiádala
pfied DBK na Budûjovické obecnû prospû‰ná spoleãnost 4-Volnoãasová.
Dûti si zasoutûÏily o hodnotné ceny a získaly dárky od Mâ Praha 4.
S oblíbenou Dádou si i pofiádnû zazpívaly. Den poté byl slavnostnû
rozsvícen vánoãní strom Mâ Praha 4.
Foto: Zdenûk KfiíÏ
a posvátné akropoli na
Vy‰ehradû se v prosinci se‰li zástupci církví a duchovních
institucí a spoleãnû zasadili
symbolickou zá‰titu svûtového
klidu zbraní – strom míru, mladou sazenici z památné lípy
nedaleko hradu Kost.
Akce byla pfiíleÏitostí spoleãnû si pfiipomenout potfiebu míru
ve svûtû prostfiednictvím tolerance a porozumûní mezi rÛzn˘mi kulturami a náboÏenstvími.
ZároveÀ symbolicky odkazuje
na ochranu pfiírody celé na‰í
planety, neboÈ mír se nevztahuje
pouze na vztahy lidí mezi
sebou, ale téÏ na vztah ãlovûka
k Zemi a k Ïivotnímu prostfiedí.
Vlastního sázení se ujal inNa v˘sadbu pfii‰ly také dûti ze Z·
K Milíãovu a vûnovaly panu Ma- dick˘ duchovní a humanitární
hé‰váránandovi velk˘ obrázek se aktivista, velvyslanec míru,
Svámí Mahé‰váránanda. Akci,
stromem míru.
která se konala pod zá‰titou
primátora Pavla Béma a za úãasti radního hl. m. Prahy Petra ·tûpánka,
podpofiil tajemník Mâ Praha 4 Lanny Dudra a na organizaci se podílel
i odbor Ïivotního prostfiedí na Praze 4.
(md)

S t ro m
míru

N

Listopad byl bohatý na
významná životní jubilea.
Úctyhodné 103. narozeniny oslavila paní Anna
Tauchmanová (na snímku)
a rovné stovky se dožila
paní
Naďa
Pasovská.
Zástupci městské části
Praha 4 popřáli oběma
oslavenkyním hodně zdraví do dalších let.
24 | TUČŇÁK

Spoleãnost ECM uspofiádala ve ãtvrtek 27. 11. 2008 v prostorách
vstupní haly CITY TOWER charitativní pfiedvánoãní koncert souboru
RoÏmberská kapela, jehoÏ v˘tûÏek se rozhodla vûnovat na podporu
ochranné znaãky PRÁCE POSTIÎEN¯CH projektu Nadaãního fondu
pro podporu zamûstnávání osob se zdravotním postiÏením. Ten má
pomoci ke zviditelnûní v˘robkÛ, které vyrobily, kompletovaly nebo balily
osoby se zdravotním postiÏením. Patronaci nad touto akcí pfievzala
zástupkynû starosty Mâ Praha 4 Ivana StaÀková. Za spoleãnost ECM
hosty uvítal Daniel ·orm, marketing manager, a za Nadaãní fond
pfiedsedkynû správní rady Lenka Kohoutová.
Foto: Zdenûk KfiíÏ
poleãnost Medicon se rozhodla rekonstruovat a dostavût areál polikliniky na Budûjovické (vchod z ul. Antala Sta‰ka
1670/80). Dvojnásobná plocha
budoucího areálu umoÏní podstatnû zkvalitnit sluÏby pacientÛm (klientÛm Mediconu) a zavést zcela nové sluÏby. Stavební
práce zaãnou v dubnu 2009, po
nûkolika etapách v˘stavby má mít cel˘ areál novou tváfi v polovinû
roku 2013. „Ani jedna z dosavadních specializací nepfiijde v modernizovaném areálu zkrátka, kapacitu si buì zachovají, nebo roz‰ífií,“
ubezpeãil Radek Kliment, generální fieditel a pfiedseda pfiedstavenstva Medicon, a. s. „Poãítáme také s novou ordinací pohotovostního
praktického lékafie, dûtského lékafie a stomatologa.“

S

Nové oční ambulance

Nové prostory si pfii‰li prohlédnout fieditel nemocnice MUDr. Karel
Filip, CSc., MBA, primáfi oãního oddûlení MUDr. Karel Sedláãek
a námûstek pro léãebnou péãi MUDr. Tom Philipp (zleva).
o dlouh˘ch 30 letech provozu má Oãní oddûlení Fakultní
Thomayerovy nemocnice s poliklinikou nové ambulance. Vzniklo
pfiíjemné prostfiedí s prostornou ãekárnou, logicky uspofiádan˘mi
vy‰etfiovnami a zákrokov˘ sálek. V nov˘ch místnostech budou
umístûny v‰echny poradny i bûÏná ambulance.
(md)
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Všem našim klientům a obchodním partnerům
děkuji za projevenou přízeň
a přeji za redakci Tučňáka a vydavatelství Český domov
ŠŤASTNÝ A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK

Renáta Čížková, manažer inzerce

Na devítku... | www.ceskydomov.cz
SC-81793/1

MALÍŘI, LAKÝRNÍCI, ÚKLID

SC-81790/1

SC-81792/1
SC-81786/2

SC-81336/9

SERVIS PRAČEK

SC-81726/2

SC-81602/2

SC-81806/1

WHIRLPOOL - IGNIS - TATRAMAT
OPRAVY v bytě zákazníka
Tel: 272 761 234, 602 366 328
SC-81085/3

SC-81791/1

SC-81789/1

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

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

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

www.ceskydomov.cz

Tel.: 721 386 777

SC-81803/1

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

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

SC-81658/3

Ing. JAN MELŠ

SC-81741/1

SC-81733/2

SC-81592/2

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

www.praha4.cz

SC-81789/2
SC-81785/1

SC-81783/1

PODLAHÁŘSKÁ FIRMA NABÍZÍ
BROUŠENÍ A LAKOVÁNÍ PARKET
od 220 Kč/m2
Mobil: 728 961 565

SC-81807/1

SC-81784/1

SC-81804/1

SC-81794/1

SC-81805/1

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

SC-81591/2

V‰e v pfiízniv˘ch cenách vãetnû záruky
Rozpoãty a konzultace ZDARMA - Zaji‰tûní ostatních fiemesel
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DOPISY/HŘIŠTĚ
VáÏení,
to, Ïe mûstská ãást Praha 4 nechává vybudovat malá hfii‰tû, je velice dobrá vûc. Dûti se tam
vyfiádí – nejen sportovnû, ale i nesportovnû,
tfieba pomalovan˘m stolem. VÏdycky se mezi
nimi najde nûkdo, komu dûlá dobfie nûco poniãit. Chodíme kolem s pejsky, a tak leccos
hodnotíme. Také nás hned napadlo, Ïe síÈové
ohrazení kolem místa na ko‰íkovou je tak
‰patnû zabezpeãeno, Ïe se mÛÏe stát, Ïe síÈ
dlouho nevydrÏí. A také Ïe ano, jiÏ si nûkdo kus
odfiezal. Proã firma, která tam síÈ dávala, ji
nezabezpeãila? Proã zodpovûdní úfiedníci neprovádûjí kontrolu zadan˘ch prací? Je to velká
nezodpovûdnost od v‰ech, co se na tûchto pracích podílejí. Navíc: to se nemohlo poãkat spí‰
na ãasné jaro neÏ krátce pfied zimou a neãasem? To jen proto, Ïe se nûkde musely peníze
rychle na nûco vynaloÏit pfied koncem roku?
Proã se úfiedníci v mimoúfiední dny nezvednou ze Ïidlí a nejdou se podívat, jak se skuteãnû za vydané peníze hospodafiilo? Je to v‰echno jen o kontrolách. A jak nûkteré firmy a nûktefií úfiedníci „pracují“, to je vidût v televizi.
Milena âermáková (red. kráceno)
VáÏená paní âermáková,
dûkuji za Vá‰ mail, kter˘m nás upozorÀujete na nedostatky pfii budováni konkrétního
sportovi‰tû na mûstské ãásti Praha 4. Aã jste
pfiedmûtné hfii‰tû ve svém podnûtu nespecifikovala, domnívám se, Ïe jde o novû vybudovan˘ streetballov˘ koutek v RÛÏinovské ulici.
Dovolte mi, abych Vám touto cestou vysvûtlil
mÛj rozdíln˘ názor na pfiístup úfiedníkÛ, neÏ
kter˘ ve svém mailu vyjadfiujete Vy.
Pfiedev‰ím nám jde o zámûr vybudovat na
mûstské ãásti sportovi‰tû, po kter˘ch volají nejen dûti, ale i jejich rodiãe. Poãet sportovních
ploch je v kontextu poãtu sportovnû zaloÏen˘ch obãanÛ velmi nízk˘. Proto jsme zapoãali
s tûmito projekty a tím pfiipravili pro na‰e
obãany kvalitní sportovní vyÏití. BohuÏel, jak
i Vy uvádíte, najdou se lidé, ktefií si tûchto
nov˘ch a finanãnû nákladn˘ch areálÛ neváÏí.
Dûtské hfii‰tû v RÛÏinovské ulici je toho
záfin˘m pfiíkladem. Ihned po svém otevfiení se
stalo terãem vandalÛ. Nesouhlasím s Va‰ím
názorem, Ïe za negativy, které popisujete, stojí
nezodpovûdní úfiedníci. Po celou dobu stavby
byl vykonáván fiádn˘ dozor. Ochranná síÈ
kolem plochy je standardním prvkem, kter˘
splÀuje potfiebné normy. UpevÀovací lanko

mÛÏe b˘t právû z dÛvodu bezpeãnosti pouze
v dolních a horních partiích sítû. Nikoliv
uprostfied. SíÈ je k nûmu pfiipevnûna upínacími
karabinkami, které v‰ak nûkdo z velké ãásti
ukradl. Stejnû tak si nûktefií primitivové poãínali i pfii vyuÏívání mobiliáfie, kter˘ kompletnû
pomalovali. Tedy nikoliv nezodpovûdn˘ úfiedník, ale nevychovan˘ uÏivatel hfii‰tû, lze-li ho
tak vÛbec nazvat, je zodpovûdn˘ za souãasné
problémy. Mûstská ãást Praha 4 se v‰ak touto
negativní ãinností nenechá od v˘‰e uveden˘ch
zámûrÛ odradit. Zajistíme neprodlenû opravu
po‰kozen˘ch prvkÛ a ve spolupráci s mûstskou
policií se budeme snaÏit nalézt úãinn˘ nástroj
k eliminaci vandalsk˘ch deliktÛ. K poznámce
o rychle vynaloÏen˘ch penûzích uvádím, Ïe
sportovní zafiízení tohoto typu, aã jsou pod
‰ir˘m nebem, jsou vyuÏívána po cel˘ rok
(pokud není sníh). Na roãním období samotné
realizace tedy vcelku nezáleÏí. Navíc zámûr na
vybudování tohoto hfii‰tû byl schválen jiÏ
v první polovinû tohoto roku. Závûrem bych
Vám velmi podûkoval za zájem o stav vûcí
vefiejn˘ch a vyjádfiil mé plné ztotoÏnûní s názory, které odsuzují vandalské ãiny páchané na tak
prospû‰n˘ch zafiízeních, jako jsou dûtská hfii‰tû.
S pozdravem
MGR. VÁCLAV KRI·TOF (ODS),
ZÁSTUPCE STAROSTY
PRO OBLAST ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ

âtrnáct dní po rekonstrukci hfii‰tû jedinci
s primitivním chováním poniãili basketbalov˘ koutek v RÛÏinovské ulici – odfiezali ãást
sítû, pomalovali laviãky a je poniãena deska
s ko‰em...
VáÏená redakce,
v prosinci jsem se odhodlal k náv‰tûvû Arkád
Pankrác. Cesta tam autobusem 188 probíhala
normálnû, zastávky byly na pÛvodních místech
a do Arkád jsem se dostal prÛchodem pfies metro, coÏ se mi zdálo nejv˘hodnûj‰í. KdyÏ jsem
Arkády opou‰tûl, v‰iml jsem si postranního

v˘chodu, kter˘ ústil pfiímo ke stanici autobusÛ.
V˘bornû vymy‰leno, fiekl jsem si. Pak jsem si
ale v‰iml, Ïe autobusová zastávka Pankrác ve
smûru do centra je je‰tû dále od metra, neÏ
byla dfiíve a zcela tam chybûjí laviãky a „boudka“ na ochranu cestujících pfied povûtrností.
V opaãném smûru bylo obojí, tj. jak laviãky, tak
boudka, byÈ ponûkud nevzhledná. Tu bych
oÏelel, ale laviãky mi dost chybûly, nebylo si
kam sednout. Cestujících bylo hodnû a mezi
nimi i pár takov˘ch, ktefií by si pravdûpodobnû
sedli také. Doufám, Ïe laviãka nebude v budoucnosti problémem. Vá‰ ãtenáfi Petr Kurka
VáÏení,
v prosincovém TuãÀáku na stranû 9 zji‰Èujete anketní otázkou zájem o umístûní parkovacích domÛ. Budete také zji‰Èovat zájem o dal‰í
lokality?
Bydlíme v Krãi u stanice autobusÛ Tempo
a s parkovacími místy je ãím dále tím vût‰í
problém. Na parkovi‰ti prodejny Lidlu parkuje
ve dne v noci ãím dále tím více vozidel, protoÏe
v˘stavba Citadely Nové dvory zabrala velkou
ãást parkovacích moÏností.
Vzhledem k tomu, Ïe v˘stavba dal‰ích uvaÏovan˘ch objektÛ v na‰em okolí vãetnû budoucí
stanice metra D situaci je‰tû zhor‰í, ptáme se,
zda je reálné vybudování parkovacího domu na
dosud volné neupravené velké plo‰e za prodejnou LIDL, o kterou se jistû jiÏ dávno zajímají
rÛzní developefii.
Milena Loderová
VáÏená paní,
v souãasné dobû dopracováváme studie
dopravy v klidu v osmi lokalitách Prahy 4. Je
mezi nimi i lokalita sídli‰tû Krã. Studie mají
ukázat nejen deficity parkovacích ploch, ale
pfiedev‰ím najít zpÛsob, jak je fie‰it. V‰echny
nové developerské projekty musí podle OTP
splÀovat poãet parkovacích míst odpovídající
jejich funkci. Na‰í snahou je zavázat investory,
aby tento poãet je‰tû zv˘‰ili a místa mohli
vyuÏívat rezidenti z okolních domÛ, pfiípadnû
aby místa slouÏila i pro dal‰í náv‰tûvníky
této oblasti. V uvedené lokalitû uvaÏujeme
o v˘stavbû parkovacího domu na kfiiÏovatce ulic ·túrova – Hurbanova a ·túrova
– V ·tíhlách. Podrobnûj‰í informace lze získat
na www.praha4.cz.
S pozdravem
MARTIN HUDEC (ODS),
ZÁSTUPCE STAROSTY PRO OBLAST DOPRAVY

Dětská hřiště: úpravy a doplnění hracích prvků

D H Táborská

D H Měchenická

D H Roztylské sady – západ

Na závûr loÀského roku byla renovována dal‰í dûtská hfii‰tû na území Mâ Praha 4, jejichÏ souãasnou podobu si mÛÏete prohlédnout.
„V na‰í ãinnosti budeme pokraãovat i v leto‰ním roce, rádi bychom dûtem pfiedali na dvû desítky vylep‰en˘ch hfii‰È,“ uvedl zástupce starosty
Václav Kri‰tof (ODS).
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ZAJÍMAVOST/INZERCE

Originální
kronika
V

SC-81751/1

SC-81731/1

zácn˘ pfiírÛstek získala do
svého archivu mûstská ãást
Praha 4. Podolsk˘ rodák pan
KaÀka odkázal Praze 4 svou vlastnoruãnû sepsanou kroniku. Jeho
vÛli realizoval pan Podle‰ák, kter˘
písemnosti pfiedal zástupci starosty
Václavu Kri‰tofovi na listopadovém setkání podolsk˘ch rodákÛ.
(md)

SC-81687/1

www.praha4.cz

SC-81673/1
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EKOLOGIE

Gymnazisté třídí bioodpad

MČ Praha 4 – velkoobjemové kontejnery
leden 2009

Že kompost nemusí být jen zanedbaná zapáchající hromada v nejvzdálenějším
koutě zahrady, to dokazuje projekt studentů Gymnázia Na Vítězné pláni.

Stanovi‰tû

a podzim zaãali ve v‰ech tfiídách tfiídit
bioodpad, kter˘ je odtud vyná‰en do uzavfieného kompostéru na ‰kolním pozemku. Zde je
promícháván s listím a ‰tûpkou z údrÏby ‰kolní
zelenû a pár set metrÛ od praÏské magistrály
tak v procesu kompostování vzniká hodnotné pfiírodní hnojivo. Ve ‰kole se kompostuje také
pfiímo v laboratofii biologie v tzv. vermikompostéru. V nûm Ïijí speciálnû vy‰lechtûné ÏíÏaly

N

kalifornské a narozdíl od studentÛ mají zvlá‰tní
povolení jíst i pfii hodinû.
Bioodpad dnes tvofií více neÏ 40 % komunálního odpadu a vût‰ina ho konãí na skládkách,
kde se rozkládá za uvolnûní toxinÛ, zápachu
a skleníkov˘ch plynÛ (methan, CO2). ZároveÀ
jsou znehodnoceny v nûm obsaÏené Ïiviny. KdyÏ
ale bioodpad kompostujeme a vznikl˘m kompostem hnojíme, navracíme pÛdû to, co z ní vze‰lo.
Domácí kompostování, pfii kterém je bioodpad
kompostován pfiímo u místa svého vzniku, je
nejlep‰í moÏností nakládání s bioodpadem.
Více o projektu, kter˘ byl podpofien v rámci
Rozvojového programu M·MT Podpora environmentálního vzdûlávání v˘chovy a osvûty
(EVVO) ve ‰kolách v roce 2008, se doãtete na
webov˘ch stránkách http://www.gvp.cz/bioodpad. Na to, jak se ve ‰kole kompostuje, se mÛÏete
pfiijít podívat tfieba jiÏ 7. ledna pfii Dnu otevfien˘ch dvefií gymnázia.
OLGA VINDU·KOVÁ, B¯VALÁ STUDENTKA
GYMNÁZIA NA VÍTEZNÉ PLÁNI

Solení silnic – věčné téma
Poslední zimy se ve středních Čechách a v Praze obzvláště vyznačují
spíše vzácností sněhu, než jeho nadbytkem. Přesto jsou na pražské ulice
vysypány desítky tun posypových materiálů.
ohuÏel velká ãást posypov˘ch vozÛ není
vybavena zafiízením, které umí zasáhnout
pouze vozovku. Proto se kaÏdoroãnû dostává
obrovské mnoÏství posypu do zelenû – na
trávníky, ke kefiÛm a stromÛm. A to je pro nû
doslova smrtící. Malá dávka je pouze oslabí, ale
vût‰í nebo opakované solení rostliny likviduje.
Pruhy hlíny u silnic, kde neroste ani plevel, rÛznû
flekaté a pokroucené listy, celkové oslabení zelenû, která je pak náchylnûj‰í k chorobám, usychající a spadané listí v létû nebo zcela uschlé celé
stromy – to v‰e mÛÏe b˘t, a v okolí silnic vût‰inou je, právû dÛsledek ‰patného postupu a pouÏití zastaralé techniky pfii zimní údrÏbû silnic.
Navíc zmínûné ‰kodliviny v pÛdû zÛstávají dlouhodobû. Koncentrace se tak zvy‰ují a naopak
i v pfiípadû, Ïe budou zelené plochy u‰etfieny dal‰ího zasolování, náprava bude ve vût‰inû pfiípadÛ
dlouhodobá. Zimní údrÏbu vozovek má v Praze

B

O posypu na webu
echnická správa komunikací hlavního mûsta
Prahy opût pfiipravila pro
zimní sezonu speciální
aplikaci „Zimní údrÏba“.
Odkaz najdete na webu
spoleãnosti www.tsk-praha.cz pfiímo na hlavní stránce. UÏivatelé tak jednodu‰e zjistí, zda je jejich ulice zafiazena do systému
zimní údrÏby.
(tj)

T
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na vût‰inû území
na starosti Technická správa komunikací (TSK).
Pfiedstavitelé
Prahy 4 s TSK
kaÏdoroãnû konzultují plány zim- To není idylick˘ podzim,
ní údrÏby, upo- takhle se projevuje pomalé
zorÀují na nedo- umírání stromÛ v dÛsledku
statky a zji‰tûné solení.
chyby. Ale pra- Foto: J. Maratová, OÎPAD
covníci úfiadu nemohou b˘t pochopitelnû v‰ude a hlídat kaÏd˘
posypov˘ vÛz. Proto chceme poÏádat v‰echny
obãany Prahy 4, kter˘m záleÏí na ochranû Ïivotního prostfiedí – pokud budete svûdky nesprávného technologického postupu pfii solení
nebo jakéhokoliv po‰kozování zelenû v souvislosti se zimní údrÏbou vozovek, zavolejte své
poznatky co nejrychleji na telefon ã. 224 231 856,
kde sídlí operaãní ‰táb zimní sluÏby TSK. Jeho
pracovníci by se mûli pokusit ‰kody napravit
nebo alespoÀ zabránit jejich roz‰ifiování.
TOMÁ· JELÍNEK (ODS),
P¤EDSEDA KOMISE ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ

V ÚNORU KONTEJNERY
NEBUDOU PŘISTAVENY!

Zavezení dne

Jivenská x Adamovská
Ctiradova x Meãislavova
Mezilesní x V Pláni
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
Na Lysinû x Doudova
Zelen˘ pruh x Za pruhy (u parkovi‰tû)
Mikulá‰e z Husi
U Pern‰tejnsk˘ch x DruÏstevní
Na Lysinách
Zapadlá x Zelen˘ pruh
Jeremenkova x Sitteho
Valtínovská x Hornokrãská
Pod Vi‰Àovkou
Vrbova (u garáÏí)
Pod Dálnicí ã. 1
DruÏstevní ochoz x Zdafiilá
V Zálomu x Na Jezerce
Murga‰ova
Lopatecká x Doudova
Na Vrstvách x Pod Pekafikou
Michelská x U Michel. ml˘na
Îilinská
Kotorská (u jeslí)
Zachova x Nad Svahem
Korandova x Havlovického
Boleslavova x BoÏetûchova
Humpolecká x Bystfiická
Nad Lesním div. x Nûmãická
Pod Krãsk˘m lesem x V Jehliãí
U Habrovky x U Krãské vodárny
Vzdu‰ná x Na Rovinách
Podolská x K Vysoké cestû
Plamínkové (u Z· nebo u polikliniky)
Jiskrova x Na Mlejnku
Podolská x U 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
Nad Havlem x U Krãského nádraÏí
Bítovská
PsohlavcÛ x Vûkova
Sládkoviãova
Fillova x Rabasova
Mirotická x âimelická
Na Lí‰e x Na Novinû
Jihlavská (proti garáÏím)
Jihozápadní V. x JiÏní IX.
Na Chodovci (u sep. nádob)
JiÏní XVI.
Choceradská x Senohrabská
Severov˘chodní IV. x Severní IV.
Viktorínova
Ohradní x Na Kfiivinû
Podolská x Nedvûdovo nám.

05
05
05
05
06
06
06
06
07
07
07
07
07
08
08
08
08
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
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19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
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INZERCE

JUDr. V. HOLUBOVÁ
advokát

§

SC-81788/3

§

PŘEVODY NEMOVITOSTÍ,
OBČANSKÉ, POJISTNÉ,
OBCHODNÍ, RODINNÉ,
TRESTNÍ, PRACOVNÍ PRÁVO

SC-81787/1

Francouzská 4, 120 00 Praha 2,
E-mail: holubova@iol.cz
Tel./fax/zázn.: 222 510 953, mobil: 602 285 168
SC-81768/1

SC-81369/2

SC-81770/1

SC-81462/10

SC-81749/1
SC-81745/1

SC-81242/5

Solárium

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

NEJVĚTŠÍ VÝROBCE V ČR!

Zaskleno více než
5 0 0 0 0 balkonů

ZDARMA VOLEJTE 800 101 005

SC-81776/1

SC-81461/2

SC-81587/2

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

SC-81773/3

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

SC-81162/10

MONTÁŽE PROVÁDÍME PO CELÝ ROK!

www.praha4.cz
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DIVADLA – LEDEN

DOMOV
SUE RYDER
GALERIE:

NÁVRATY EMY BLAŽKOVÉ

5. po 15.00 BRANICKÉ DUO
– Využijte možnosti poslechu
lidové hudby a tance v nekuřácké
restauraci Domova.
8. čt 17.00 BARVY MALAJSIE – NĚKOLIK
ZASTAVENÍ V PEVNINSKÉ
ČÁSTI PESTRÉ ZEMĚ
– Přednáška RNDr. Jaroslava
Hofmanna, redaktora časopisu
Země světa, s obrazovou projekcí.
15. čt 15.00 VZPOMÍNKA NA VÁNOCE
– Vánoční koledy v podání pražského
pěveckého sboru Smetana.

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
4. ne 14.00 PRINCEZNA MUZIČKA – pohádka
6. út 19.00 VEČER TŘÍKRÁLOVÝ S JAKUBEM
SMOLÍKEM – vánoční koncert
11. ne 14.00 TŘI POHÁDKY S PÍSNIČKOU
– pohádka DIVADLA POHÁDKA
15. čt 19.00 OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ – komedie
16. pá 19.00 NOVOROČNÍ SOUZNĚNÍ – koncert
17. so 16.00 KDYŽ TY, TAK JÁ TAKY, MILÁČKU
18. ne 14.00 ČERTÍK JIŘÍK A SVĚTLUŠKA
LIDUŠKA – pohádka
19. po19.00 TO BYL TEDA SILVESTR! – zbrusu
nová komedie Zbyška Pantůčka
20. út 19.00 ZDRAVÝ NEMOCNÝ – komedie
21. st 10.00 HŘÍČKA POZDNÍHO LÉTA
22. čt 19.00 NA KONCI DUHY – tragikomedie
BRANICKÁ PREMIÉRA
23. pá 19.00 S TVOJÍ DCEROU NE – komedie
24. so 16.00 VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ
TEČE VODA – komedie
25. ne 17.00 PŘÍLIŠ DRAHÁ MATHILDA
26. po19.00 LO STUPENDO aneb
TENOR NA ROZTRÁNÍ – fraška
27. út 19.00 ČOCHTAN VYPRAVUJE – uvádí
Divadelní společnost Josefa Dvořáka
28. út 19.00 S PYDLOU V ZÁDECH
– obnovená premiéra
29. čt 19.00 SMÍŠENÉ (PO)CITY – komedie
30. pá 19.00 NA KUS ŘEČI S M. DONUTILEM
A JEHO HOSTEM
31. so 16.00 KLÍČE NA NEDĚLI – komedie

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
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Domov Sue Ryder, o. p. s.
Michelská 1/7
140 00 Praha 4-Michle
Tel.: 244 029 111
www.sue-ryder.cz

15. čt 17.00 OLŠANSKÝ ROMANTISMUS
1848–1890
(pokračování listopadového
Olšanského klasicismu)
– Přednáška s fotografiemi a obrazovým
materiálem Dr. Mrázka z cyklu
„Pražská periferie dávno a nedávno“
19. po 15.00 BRANICKÉ DUO
– Využijte možnosti poslechu
lidové hudby a tance v nekuřácké
restauraci Domova.
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.

Kfiesomyslova 625, Praha 4
Pokladna tel.: 241 404 040
Obchodní oddûlení
Tel.: 241 409 346
Tel./fax: 261 215 721
E-mail: fidlovacka@fidlovacka.cz
www.fidlovacka.cz
11. ne 15.00 ŠUMAŘ NA STŘEŠE – muzikál
13. út 19.30 HÁDEJ, KDO PŘIJDE... – komedie
14. stř 10.30 TŘI SESTRY – veřejná generálka
19.30 MUŽ Z LA MANCHY – muzikál
15. čt 19.30 TŘI SESTRY – premiéra
16. pá 19.30 TŘI SESTRY
17. so 15.00 HOSTINEC U KAMENNÉHO STOLU
– Úsměvná retrokomedie
plná milostných vzplanutí
20. út 19.30 NERUŠIT, PROSÍM – komedie
21. st 19.30 TŘI SESTRY
22. čt 19.30 NOC BLÁZNŮ
23. pá 19.30 POSLEDNÍ DOUTNÍK
„Nikdy neříkej nikdy!“
– aneb dráždivá komedie o tom,
jak vášeň a touha mohou poplést hlavu
lidem i ve zralém věku.
24. so 19.30 BLBOUN – Francouzská fraška
o záletných mužích a o podváděných
manželkách.
25. ne 15.00 LUCERNA – Pohádková hra
už více než sto let okouzluje dětské
i dospělé diváky svou ryzí poetičností,
hudebností a svérázným lidovým
humorem.
26. po 10.30 LUCERNA
27. út 19.30 A JE TO V PYTLI!
– Anglická komedie s kriminální
zápletkou, která se točí kolem pytle
se záhadným obsahem.
28. st 19.30 HABAĎÚRA – Anglická komedie
o nebývalém podvodu láme divácké
rekordy na celém světě.
29. čt 19.30 DIVOTVORNÝ HRNEC
– Muzikál, odehrávající se sice
v Americe, ale protagonisty
jsou Jihočeši.
30. pá 19.30 MALOVANÉ NA SKLE
– Lidová zpěvohra, kterou pro DNF
přebásnil Jaromír Nohavica.
31. so 19.30 ČAJ U KRÁLOVNY
– Brilantní hra nám s vtipem
a elegancí líčí poslední chvíle života
nevyzpytatelné královny Alžběty.

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

KOMORNÍ FIDLOVAâKA
Boleslavova 13a, 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.: 241 409 346
E-mail: fidlovacka@fidlovacka.cz
www.fidlovacka.cz
10. so 19.30 MILÁČCI A MILODARY
– Máte ideální vztah a myslíte si,
že Vám vydrží? Česká premiéra slavné
francouzské komedie.
14. stř 19.30 MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
– Laskavá komedie, kterou irská
autorka věnovala všem, kteří nikoli
vlastní vinou zůstali sami.
21. stř 19.30 MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
23. pá 19.30 MILÁČCI A MILODARY
28. st 19.30 MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
29. čt 19.30 NEJLEPŠÍ KAMARÁDKY
– Neotřele upřímný příběh líčí
s humorem svět zklamaných žen,
bojujících se světem.
30. pá 19.30 SEX V ŠESTÉM PATŘE
– derniéra

4–Volnočasová, o.p.s.
Novodvorská 151, 142 00 Praha 4
www.4-volnocasova.cz
Informace na tel.: 241 494 341
Pfiedprodej vstupenek: po–pá 16–20 hod.
Nabídka pofiadÛ pro ‰koly:
www.4-volnocasova.cz
KC Spofiilov, Hlavní 141, Praha 4-Spofiilov

KC Novodvorská
4.
8.
11.
13.
15.
18.
20.
22.
25.
27.
29.

ne 15.00
čt 19.30
ne 15.00
út 19.00
čt 19.30
ne 15.00
út 19.00
čt 19.30
ne 15.00
út 19.00
čt 14.00

Taneční odpoledne – O. Doležal
RANGERS – novoroční koncert
Taneční odpoledne – Petra Pudová
Nepál – cestovatelská beseda
JITKA VRBOVÁ – koncert
Taneční odpoledne – O. Doležal
Japonsko – cestovatelská beseda
ONDŘEJ RUML – koncert
Proč žiješ rád – Z. Lorencová
Madeira – cestovatelská beseda
Pololetní diskotéka – diskotéka pro
školou povinné, se samými
jedničkami vstup zdarma!
31. so 14.00 Braníkem historickým
i současným – vycházka – sraz na
stanici autobusu č.124 Zemanka
19.00 Novodvorský bál
PRO DĚTI

po–pá 8.00–12.00 Baby Klub Lentilka
herna pro malé děti + program pro maminky
10. so 14.00 a 15.30 Broučci – TLD Zvoneček
11. ne 14.00
O ševci Jírovi a kouzelné jehle
17. so 14.00 a 15.30 O Popelce – TLD Zvoneček
18. ne 14.00
Mach a Šebestová
24. so 14.00 a 15.30 Šípková Růženka
25. ne 14.00
Jak Trautenberk dělal
Krakonošovi ducha

KC Spofiilov
14. st 19.00 Bajkal a Východní Sajan
21. st 19.00 Slunce na Sibiři
25. ne 17.00 Yvetta Simonová, Josef Zíma
a orchestr Jiřího Sládka
29. čt 19.00 JOSEF FOUSEK – koncert
svérázného písničkáře a humoristy
PRO DĚTI

17. so 15.00 O dvanácti měsíčkách
– pohádka pro nejmenší
24. so 15.00 Jak princezna Máňa
zachraňovala Martina z pekla

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

so
ne
po
út
st
čt
pá
so
ne
po
út

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

21.
22.
23.
24.

st
čt
pá
so

19.00
19.00
19.00
16.00

25. ne 11.00
19.00
26. po 11.00
19.00
27. út 11.00
19.00
28. st 19.00
29. čt 19.00
30. pá 19.00
31. so 19.00

VÁLKA ROSEOVÝCH
VÁLKA ROSEOVÝCH
VÁLKA ROSEOVÝCH
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ – zadáno
ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
PETROLEJOVÉ LAMPY
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
MANDRAGORA
PROKLETÍ NEFRITOVÉHO
ŠKORPIÓNA
TAKOVÝ ŽERTÍK
KUMŠT – zadáno
KUMŠT – zadáno
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
– představení je tlumočeno
do českého znakového jazyka
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
PETROLEJOVÉ LAMPY
ŽENITBA – veřejná generálka
VÁLKA ROSEOVÝCH – zadáno
VÁLKA ROSEOVÝCH – zadáno
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
ŽENITBA – premiéra
KAVIÁR NEBO ČOČKA
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
ŽENITBA

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
5. po 18.00 Vernisáž – Jaroslav Hořejší a Jan
Bultas – Antiplanem Bolívie
7. st 19.30 Filmový klub – Nadine
11. ne 15.00 Kejklíř – Pohádka
13. út 19.00 Přednáška o architektuře D. Vávry
– Basilej – ztráta ikon
14. st 19.30 Filmový klub – Děti noci
15. čt 20.00 TiDiTaDe – Femaleafrobeat – Koncert
16. pá 19.30 Ženy a panenky – Premiéra
divadelní hry Arnošta Goldflama
18. ne 15.00 Zabudnutá rozprávka alebo
ako Budulínka liška oklamala
– Pohádka ve slovenštině
19. po 20.00 Jiří Schmitzer – Recitál
20. út 19.30 Generálka – Divadlo R. Jasinské
21. st 19.30 Filmový klub – Nestyda
22. čt 20.00 Škampovo kvarteto – Koncert
25. ne 15.00 Aladin a kouzelná lampa – Pohádka
18.00 Naděje pro Esperanzu IV
– Přednáška se světelnými obrazy
26. po 18.00 Vernisáž – Jan Volf
– Obrázky pro radost
19.30 Besídka 2009 – Divadlo Sklep
27. út 19.30 Besídka 2009
28. st 19.30 Besídka 2009
29. čt 19.30 Výběr z Besídek
VÍKENDOVÉ DÍLNY:
24. 1. 10–13 Tiskání na textil se Zuzanou
Krajčovičovou
14–18 Pletení košíků z Pedigu s Ivou
Jaklovou. www.kosiky-pedig.cz
25. 1. 14–17 Konvičky trochu jinak – čajové
konvičky s Mirkou Čejkovou

www.praha4.cz
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VOLNÝ ČAS

Nový rok plný zábavy se 4-Volnočasovou
Vánoce jsou minulostí a do roku 2009 jsme skočili rovnýma nohama.
I letos vám nabídneme spoustu zábavných pořadů, koncertů, představení,
besed a kurzů.

Na Spofiilov vás také zveme na recitál Josefa
Fouska, fotografa a spisovatele. V listopadu mu
vy‰la zatím poslední kniha „Dobré jitro, ãlovûãe“,
která obsahuje autorovy úvahy z nedûlních Dobr˘ch
jiter âRo 2 – Praha. Josef Fousek je také svérázn˘m písniãkáfiem, kter˘ sv˘mi písnûmi baví posluchaãe uÏ fiadu let. Písniãky a povídání vám nabídne
29. ledna od 19 hodin.

Pozvánka na diskotéku
Ve ãtvrtek 29. ledna se rozdá pololetní vysvûdãení. V‰echny ‰kolou povinné zveme tento den
na pololetní diskotéku do Kulturního centra Novodvorská, kde se mÛÏete vytancovat na va‰e oblíbené písniãky a uÏít si bublinkovou show pfiímo na
parketu. Pozor – ‰koláci a ‰kolaãky, ktefií budou mít
s sebou vysvûdãení se sam˘mi jedniãkami, mají
vstup zdarma!
Hana Hejduková, povûfiená vedením 4-Volnoãasové, o.p.s. a zástupce starosty Václav Kri‰tof
spoleãnû pfiestfiihli pásku a tím oficiálnû zahájili provoz Baby klubu Lentilka.
Foto: Zdenûk KfiíÏ
prosinci byl v Kulturním centru Novodvorská
slavnostnû otevfien Baby klub Lentilka, kter˘
nabízí nejen hernu pro nejmen‰í dûti, ale také mnoho
aktivit pro maminky. Na kaÏd˘ den jsou pfiipraveny
pfiedná‰ky a besedy a o své zku‰enosti se mÛÏete
podûlit s ostatními maminkami. V lednu vás ãeká
napfiíklad semináfi o masáÏích miminek, znakování
s batolaty, pravidelná cviãení s dûtmi, bfii‰ní tance
s miminky a v˘tvarné dílniãky. Zájemkynû se
mohou hlásit buì pfiímo v klubu nebo na emailové
adrese: lentilka@4-volnocasova.cz.
Tradiãní dûtská pfiedstavení se odehrají kaÏdou
sobotu a nedûli v Kulturním centru Novodvorská (KCN) a v Kulturním centru Spofiilov (KCS).
V sobotu 17. ledna na vás ãekají na Spofiilovû
hlídaãi pohádek Plecha a Neplecha, ktefií vás
v hudební ta‰kafiici provedou rÛzn˘mi svûtadíly.
V dal‰ích pohádkách potkáte staré známé – Macha
a ·ebestovou, Trautenberka, Brouãky, ale také tfieba
princeznu MáÀu, která umí zachránit svého Martina
aÏ ze samotného pekla.

V

Seznamovací odpoledne
V jednom z nedûlních lednov˘ch odpolední
jsme pfiipravili seznamovací odpoledne pro nezadané „Proã Ïije‰ rád“. Smyslem pofiadu je pomoci
lidem nad 35 let seznámit se v dne‰ní uspûchané
dobû, kdy ne kaÏd˘ má odvahu podat si inzerát
a míst, kde se dá seznámit, je málo. Pofiad pomocí
povídání, hudby a pfiíjemného prostfiedí navozuje
atmosféru, která pro nûkteré z vás mÛÏe vytvofiit ve
správn˘ ãas ideální chvíli pro seznámení.

Rangers
www.praha4.cz

Koncerty pro všechny
Na zaãátku ledna nabízíme koncert skupiny
RANGERS, kterou „pamûtníci“ pamatují pod
názvem Plavci. Po tragické nehodû zpûváka Milana Dufka se pfied dvûma lety skupina dala znovu
dohromady. Z pÛvodních ãlenÛ kapely najdete
v dne‰ních Rangers Honzu Vanãuru a Milana
¤iho‰ka, kapelu doplÀují Max Presser (hrával
s Country beatem Jifiího Brabce, s Lenkou Filipovou a v mnoha dal‰ích kapelách), Karel Macálka
(exãlen AG Flek, Bokomara aj.) a Du‰an Reichmann
(kter˘ pÛsobil pfieváÏnû v zahraniãních skupinách).
Rangers nabídnou své star‰í i mlad‰í písniãky
8. ledna v KC Novodvorská.
Îe je Jitka Vrbová dáma s v˘jimeãn˘m hlasem
je neoddiskutovatelné a kreditem jejích písní jsou
krása, smysl a trvalost. Pfiidává k tomu du‰i a to
„nûco“, v ãem se poznává a projevuje láska. Její
písnû jsou v˘razem obdivu k romantice mládí, lásky
k ãeské zemi a k fiece Sázavû, jsou to písnû mládí,
touhy a jejího naplÀování i pomíjivosti, která nás
leká i tû‰í. Písnû Jitky Vrbové konej‰í a povzbuzují.
Její vystoupení se skupinou Knezaplacení si mÛÏete vychutnat 15. ledna
v KCN. Pro mlad‰í diváky, ale hlavnû divaãky
máme pfiipraven˘ koncert finalisty soutûÏe X
Factor Ondfieje Rumla,
kter˘ se pfiedstaví se svou
doprovodnou kapelou
22. ledna také v KCN.
Ondfiej Ruml
Yvetta Simonová byla od roku 1960 hlavní pûvecká hvûzda Orchestru
Karla Vlacha. Bûhem Ïivota nazpívala více neÏ
500 písniãek a letos oslavila neuvûfiitelnou osmdesátku, pfii níÏ pokfitila své nové 2 CD. Josef Zíma –
zpûvák populární hudby v 60. letech, ãasto b˘vá
oznaãován jako nekorunovan˘ král ãeské dechovky.
Yvetta Simonová a Josef Zíma – dvû jména, která
znamenají legendy na‰í populární hudby a které
budeme mít ãest vidût a sly‰et 25. ledna v KCS.

Vycházka po Praze 4
Na závûr mûsíce nabízíme první z fiady „vlastivûdn˘ch“ procházek po Praze 4 – tentokrát
s názvem „Braníkem historick˘m i souãasn˘m“.
Sraz je 31. ledna ve 14 hodin na stanici autobusu
ã. 124 Zemanka. Dozvíte se kde se pálilo svûtoznámé praÏské vápno, kde dominikáni vafiili pivo,
odkud zelináfii zásobovali Prahu, kam se jezdilo na
letní plovárnu a kde najdeme b˘valou vr‰ovickou
vodárnu od Jana Kotûry.

Zajímavé výstavy
Od zaãátku ledna 2009 aÏ do konce února
mÛÏete v Arénû (pfiedsálí) Malého sálu KC Novodvorská vidût v˘stavu vûnovanou 40 letÛm
Tradiãního loutkového divadla Zvoneãek. Dozvíte
se o jeho zaãátcích, prohlédnete si rÛzná ocenûní ãi
ãlánky o Zvoneãku, zastavíte se u fotek z pfiedstavení, která jste je‰tû u nás nevidûli, nebo u tûch, která
uÏ neuvidíte, protoÏe je dávno odvál ãas. Nejen to,
ale i mnohem víc vás ãeká na v˘stavû, která bude
pfiístupná od 5. ledna od pondûlí do pátku od 10
do 17 hodin a v sobotu bûhem pfiedstavení. Kulturní
centrum Spofiilov na závûr ledna nabídne v˘stavu
„Spofiilovsk˘ salón – v˘bûr“, která pfiedstaví díla
nûkter˘ch spofiilovsk˘ch malífiÛ – Ing. arch. Jifiího
Bárty, CSc., JUDr. Ivana Bene‰e, Ing. Rudolfa
Satrana a Antonína Zemana.

Soutěž pro školy
4-Volnoãasová, o. p. s. vyhla‰uje soutûÏ „Umûní
kolem nás“ pro ‰koly Prahy 4. Dûti mohou soutûÏit
se sv˘mi díly ve v˘tvarné a literární kategorii.
Vítûzové pak pfiedstaví svá díla pfii vefiejném vystoupení v KCN v únoru. Téma leto‰ního roãníku
soutûÏe je „Vznik Ïivota“.

Zapojte se do ankety
V závûru loÀského roku umístila 4-Volnoãasová, o. p. s. do v‰ech Info center Mâ Praha 4
anketní boxy. Pokud se chcete podûlit o své
názory a námûty s tûmi, ktefií pro vás program
kulturních center pfiipravují, máte nyní moÏnost
– a to prostfiednictvím anketních lístkÛ na
jednotliv˘ch IC.
(rp)

TUČŇÁK | 31

***TU‰ĹçK-leden 23.12.2008 12:20 Str‡nka 32

