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KfiesÈanská základní ‰kola Elijá‰ nabízí alternativu
VáÏení ãtenáfii, dovolte, abychom vás seznámili s novû vznikající KfiesÈanskou ‰kolou Elijá‰. Základní ‰kola zahájí provoz 1. 9. 2008 v Praze 4-Kunraticích, Pfied‰kolní 419 v budovû Z· Kunratice. Otevíráme
1. roãník a ‰kolní druÏinu. KaÏd˘ ‰kolní rok bude otevfiena nová 1. tfiída. Od 1. 9. 2010 bude ‰kola pfiestûhována do Prahy 4-Michle, Baarova 360 do zrekonstruované stávající ‰kolní budovy. Tato budova
se nachází v bezprostfiední blízkosti kanceláfisk˘ch budov BB Centra. Organizaãní sloÏkou Z· Elijá‰ budou 2 tfiídy matefiské ‰koly, které jsou souãástí projektu Komunitního centra v Michli v areálu BB Centra.
Tfiídy matefiské ‰koly zahájí provoz 1. 9. 2009. Zfiizovaná kfiesÈanská matefiská ‰kola a základní ‰kola Elijá‰ bude poskytovat vzdûlání a v˘chovu cca. 40 dûtem matefiské ‰koly ve vûku od 3 do 6 let a postupnû cca. 180 ÏákÛm 1.–9. roãníku základní ‰koly. Z· Elijá‰ bude zamûfiena na kfiesÈanskou (etickou) v˘chovu, roz‰ífienou v˘uku anglického jazyka a zdrav˘ Ïivotní styl. V˘uka bude probíhat podle vlastního
‰kolního vzdûlávacího programu vypracovaného podle schválen˘ch rámcov˘ch vzdûlávacích programÛ M·MT Rámcov˘ vzdûlávací program pro pfied‰kolní vzdûlávání a Rámcov˘ vzdûlávací program pro
základní vzdûlávání. Do matefiské ‰kolky a na základní ‰kolu budou pfiijímáni i Ïáci bez vyznání, jejichÏ rodiny mají ke kfiesÈanství kladn˘ vztah.
Vzdûlávací a v˘chovné 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 VZDùLÁVÁNÍ 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
● Chránit své fyzické i du‰evní zdraví, tj. pfiedcházet vzniku civilizaãních onemocnûní a závislosti na ‰kodliv˘ch látkách,
zaujímat správné postoje v pfiístupu k partnerství, sexualitû, rodiãovství; Chránit Ïivotní prostfiedí
● Poznávat své schopnosti a reálné moÏnosti a uplatÀovat je spolu s osvojen˘mi vûdomostmi a dovednostmi v praktickém Ïivotû

KfiesÈanská/etická v˘chova

●

●

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 budou úmûrnû pfiizpÛsobeny vûku ÏákÛ. V M· a na 1. stupni Z· pÛjde pfiedev‰ím o vyprávûní
a ãtení biblick˘ch pfiíbûhÛ, o zpívání kfiesÈansk˘ch písní, uãení se biblick˘ch ver‰Û zpamûti, vyplÀování tajenek,
krátké zamy‰lení dûtí nad biblick˘m textem 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 prorokÛ, v˘Àatky z historie izraelského národa a 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.

SC-80574/1

●

V˘uka anglického jazyka

DÛleÏitou souãástí vzdûlání je velmi dobrá znalost alespoÀ jednoho svûtového jazyka, zejména angliãtiny. V˘uce anglického jazyka bude na ‰kole vûnována velká pozornost. Anglick˘ jazyk bude vyuãován jiÏ od matefiské
‰kolky. V˘uka bude probíhat 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 rodiãi
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 M· a Z· rodiãe seznámíme s v˘chovn˘m a vzdûlávacím konceptem ‰koly. Rodiãe budeme pravidelnû informovat o pokroku dítûte, o moÏn˘ch problémech jak ve v˘uce, tak ve v˘chovû. Budeme
také pofiádat tradiãní tfiídní schÛzky, na kter˘ch rádi uvítáme rodiãe i s dûtmi. Rodiãe budou vítáni pfii rÛzn˘ch ‰kolních aktivitách.

KONTAKTY:
KfiesÈanská základní ‰kola Elijá‰
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●

Pfied‰kolní 419, 148 00 Praha 4-Kunratice

●

fieditel ‰koly Mgr. Ladislav Landsfeld

●

tel.: 739345662

●

e-mail: llandsfeld@ceskesdruzeni.cz

●

www.zselijas.cz

www.praha4.cz
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OBSAH
Milé ãtenáfiky,
milí ãtenáfii,

uplynul˘ mûsíc se
nesl ve znamení
dvou akcí – v prÛbûhu dubna jsme
na území Prahy 4
slavnostnû otevfieli
tfii zrekonstruované matefiské ‰koly
a z b˘valého spofiilovského kina Sigma je
nyní moderní centrum s informaãním stfiediskem Czech POINT. Obû události povaÏuji za
dÛleÏité ze dvou dÛvodÛ.
Tím nejdÛleÏitûj‰ím je bezesporu snaha
radnice o zaji‰tûní maximálního pohodlí jak
na‰ich nejmen‰ích v matefisk˘ch ‰kolách, tak
vás, obãanÛ mûstské ãásti Praha 4. Zatímco
dûtem jsme rekonstrukcemi za nûkolik desítek milionÛ korun zlep‰ili prostfiedí, ve kterém si dennû hrají, spí a jí, obyvatele na‰eho
obvodu se snaÏíme nepfiipravovat zbyteãnû
o ãas a o peníze za dopravu, ale naopak jim
nabízíme vyfiízení sluÏeb v co nejkrat‰ím
ãasovém limitu. To je hlavním úkolem spofiilovského Czech POINT, kter˘ zpfiístupÀuje nûkteré z bûÏn˘ch úfiednick˘ch agend.
Obstaráte si zde v˘pis z katastru nemovitostí, pro kter˘ se bûÏnû jezdí pfies celou
Prahu aÏ do Kobylis, podnikatelé urãitû
ocení rychlé v˘pisy z obchodního a Ïivnostenského rejstfiíku i z rejstfiíku trestÛ.
Druh˘m dÛvodem, proã obû události
zmiÀuji, je fakt, Ïe se snaÏíme z mûstské
ãásti Praha 4 vybudovat ideální místo pro
bydlení, podnikání a trávení volného ãasu.
Postupnû se nám to dafií, ale bez va‰í spolupráce to nejde a nepÛjde. Ostatnû, ideálním
pfiíkladem je na‰e anketa O nejo‰klivûj‰í
místo Prahy 4. Dûkuji je‰tû jednou za
pfiíspûvky a za upozornûní. SnaÏili jsme se
napravit dan˘ stav, jak jen to ‰lo. Nicménû
pfiedev‰ím na nás, obyvatelích Prahy 4, je,
abychom si uvûdomili, Ïe odpadky patfií do
popelnice a ne do pfiíkopu u silnice, mezi
kefie ãi na kraj lesa. Roãnû vynakládáme
miliony korun na údrÏbu a úklid, ale ti, kdo
vefiejn˘ majetek niãí nebo zneãi‰Èují, by se
mûli nad tím váÏnû zamyslet. Dûti ocení
napfiíklad nové hfii‰tû, seniofii více pozornosti peãovatelské sluÏby nebo jen vût‰í
poãet laviãek, dospûlí pak více pfiíleÏitostí
pro relaxaci nebo koneãnû moÏnost bez obav
zaparkovat v novém parkovacím domû. To
v‰e se nám v‰em ale vzdaluje vinou nákladÛ,
které zbyteãnû vynakládáme na nadmûrné
opravy a úklid. Praha 4 nyní s pfiíchodem
jara rozkvete, a je tedy správná doba poÏádat v‰echny obãany Prahy 4 o pomoc.
Rakousko ãi ·v˘carsko není ãisté jen proto,
Ïe se tam pofiád uklízí za peníze z obecního
rozpoãtu, ale protoÏe lidé tam Ïijící více
dbají a zároveÀ i hlídají zmiÀovanou ãistotu.
A o to vás velice prosím, vÏdyÈ ãistota
mûstské ãásti je na‰e vizitka. Od 1. kvûtna
budeme mít novou firmu na údrÏbu zelenû
a úklidu. Doufám, Ïe spoleãnû s va‰í pomocí
a s tímto „nov˘m ko‰tûtem“ se nám podafií
zmûnit v mnoh˘ch místech mûstské ãásti
dosavadní neutû‰en˘ stav.
V tomto jarním období vám pfieji spokojenost a pfiedev‰ím pevné zdraví.
PAVEL HORÁLEK, STAROSTA

www.praha4.cz
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AKTUALIT Y

Místo Sigmy moderní centrum
Jak a za kolik?

Informaãní centrum nabízí moderní prostfiedí.

Foto: Z. KfiíÏ

V prostorách bývalého spořilovského kina Sigma (nyní KC
Spořilov, Hlavní 1402/141) vzniklo moderní kulturní a informační centrum Prahy 4.
edle obvyklé agendy (ovûfiování pravosti
listin a podpisÛ) a formuláfiÛ t˘kajících se
úfiadu je také zavedena sluÏba Czech POINT.
Místní obãané a podnikatelé tak pfii komunikaci
s úfiady u‰etfií ãas, nervy i peníze. „Úãelem na‰ich informaãních kanceláfií je maximálnû zkrátit obãanovi cestu na úfiad a moÏnost vyfiídit si
na jednom místû co nejvíce vûcí,“ informoval
starosta Pavel Horálek. Spoleãnû se zamûstnanci Úfiadu mûstské ãásti Praha 4 také nedávno
získal ãestné ocenûní od MUDr. Mgr. Ivana
Langera, ministra vnitra, za pfiíkladnou spolupráci pfii zavádûní sluÏby Czech POINT.

V

PÛvodní spofiilovské informaãní centrum
v Bojanovické ulici, které bylo v nevyhovujících prostorách a v ménû frekventované lokalitû, bylo uzavfieno.
SluÏba Czech POINT dnes funguje také
v IC Poláãkova, IC nám. HrdinÛ a IC Táborská.
Centrum v Táborské ulici bylo zmodernizováno
v rekordním ãase 10 t˘dnu a ve‰keré práce
vy‰ly zhruba na 2,8 milionu korun. Rekonstrukce pfiedev‰ím zajistila odpovídající prostory a bezbariérov˘ vstup. V dobû distribuce
tohoto ãísla budou v provozu jiÏ matrika
a podatelna.
Aby Praha 4 umoÏnila co nej‰ir‰í vyuÏití
sv˘ch „informaãek“, byla prodlouÏena pracovní
doba a vypu‰tûny polední pfiestávky. Novû tak
v‰echna centra s v˘jimkou IC Branická, kde
je od pondûlí do ãtvrtka polední pauza
12.00–12.30 hod., celodennû fungují.

Pracovní doba informaãních center:
Pondûlí
8.00–18.00 hodin
Úter˘
8.00–16.00 hodin
Stfieda
8.00–18.00 hodin
âtvrtek
8.00–16.00 hodin
Pátek
8.00–13.00 hodin

Radnice nabízí pohodlnější přístup
ezbariérov˘ pfiístup a nejnav‰tûvovanûj‰í
agendy v jednom místû – tak by se dala
charakterizovat my‰lenka rekonstrukce ãásti
pfiízemí radnice ãtvrtého praÏského obvodu.
„Je to úleva pfiedev‰ím pro matky s koãárky
a imobilní nebo staré obãany, ktefií museli na
rodné a úmrtní matriky po schodech,“ vysvûtlil
starosta Pavel Horálek a dodal, Ïe v dobû, kdy
dne‰ní podoba radnice vznikala, nikdo aspekt
snadného pfiístupu do budovy nebral v potaz.
„První krok k ãásteãnému zlep‰ení jsme jiÏ
uãinili, druh˘ – v˘tah ve dvorním traktu historické budovy – právû pfiipravujeme.“

B

4 | TUČŇÁK

V novém zaãne fungovat také podatelna
a své sluÏby tu jiÏ dnes nabízí informaãní centrum
vybavené stále vyuÏívanûj‰í sluÏbou Czech
POINT. „Jsme rozlehlá mûstská ãást, a tak jsou
informaãní centra se svou nabídkou, kterou poskytují, nezbytnou sluÏbou. Ze v‰ech mûstsk˘ch
ãástí jich máme nejvût‰í poãet a u vût‰iny z nich
se nám jiÏ podafiilo zajistit odpovídající a pro
obãana pfiíjemné prostfiedí, ale pfiedev‰ím maximální spektrum sluÏeb. Z nich jednoznaãnû
nejÏádanûj‰í jsou v˘pisy z rejstfiíku trestÛ vydávané pfies portál Czech POINT,“ popsal starosta
Pavel Horálek.

Czech POINT v souãasné dobû poskytuje ãtyfii
druhy v˘stupÛ. To znamená, Ïe kaÏd˘, kdo zaplatí pfiíslu‰n˘ poplatek na místû Czech POINT,
mÛÏe poÏádat o následující:
1. V˘pis z katastru nemovitostí.
O v˘pis z Katastru nemovitostí âeské republiky mÛÏe poÏádat anonymní Ïadatel. V˘pis lze
poÏadovat na základû listu vlastnictví nebo podle
seznamu nemovitostí. Pokud Ïadatel Ïádá v˘pis
podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území
a ãíslo listu vlastnictví. Vydání první strany v˘pisu je zpoplatnûno ãástkou, jejíÏ maximální v˘‰e je
zákonem omezena na 100,- Kã; kaÏdá dal‰í strana
v˘pisu je zpoplatnûna ãástkou, jejíÏ maximální
v˘‰e je zákonem omezena na 50,- Kã. Pokud
Ïadatel Ïádá o v˘pis podle seznamu nemovitostí,
mûl by znát katastrální území a dále buì parcelní
ãíslo poÏadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo ãíslo popisné,
jedná-li se o stavbu. V tomto pfiípadû je ovûfien˘
v˘stup zpoplatnûn stejnû jako v pfiípadû v˘pisu
podle listu vlastnictví. O v˘pis lze zaÏádat i podle
seznamu jednotek, v pfiípadû, Ïe budova je dûlena
na jednotky, coÏ je typické u vût‰ích staveb,
dûlících se na jednotlivé byty, garáÏe atd. V tomto
pfiípadû pochopitelnû musí Ïadatel znát nejen popisné ãíslo domu, ale i pfiesné ãíslo bytu v domû.
2. V˘pis z obchodního rejstfiíku.
O v˘pis z Obchodního rejstfiíku âeské republiky opût mÛÏe poÏádat anonymní Ïadatel. V˘pis
lze poÏadovat na základû znalosti Iâ obchodní
organizace. I zde je vydání první strany v˘pisu
zpoplatnûno ãástkou, jejíÏ maximální v˘‰e je zákonem omezena na 100,- Kã; kaÏdá dal‰í strana
v˘pisu je zpoplatnûna ãástkou, jejíÏ maximální
v˘‰e je zákonem omezena na 50,- Kã.
3. V˘pis z Ïivnostenského rejstfiíku.
I v tomto pfiípadû mÛÏe o v˘pis z Îivnostenského rejstfiíku âeské republiky poÏádat anonymní Ïadatel. V˘pis lze poÏadovat na základû
znalosti Iâ obchodní organizace. I v tomto
pfiípadû je vydání první strany v˘pisu zpoplatnûno
ãástkou, jejíÏ maximální v˘‰e je zákonem
omezena na 100,- Kã; kaÏdá dal‰í strana v˘pisu
je zpoplatnûna ãástkou, jejíÏ maximální v˘‰e je
zákonem omezena na 50,- Kã.
4. V˘pis z rejstfiíku trestÛ.
Podle § 11a odst. 1 zákona ã. 269/1994 Sb.
o rejstfiíku trestÛ v platném znûní, lze vydat v˘pis
z evidence rejstfiíku trestÛ osobû, které se v˘pis
t˘ká, pouze na základû písemné Ïádosti. Tuto Ïádost není tfieba ruãnû vyplÀovat, klient ji obdrÏí
vyplnûnou k podpisu pfiedtím, neÏ mu je v˘pis
z rejstfiíku trestÛ vydán; tuto Ïádost úfiad archivuje dle zákona. Osoba, které lze na pracovi‰ti
Czech POINT v˘pis vydat, musí mít platn˘
doklad totoÏnosti a musí mít pfiidûleno rodné
ãíslo. To znamená, Ïe v˘pis se mÛÏe vydat i cizincÛm, ktefií mají napfiíklad trvalé bydli‰tû v âeské
republice. Na pracovi‰tích Czech POINT lze vydávat v˘pisy i zplnomocnûncÛm, ktefií Ïádají
o v˘pis z rejstfiíku trestÛ na základû úfiednû
ovûfiené plné moci. V pfiípadû, Ïe je moÏné vyfiídit
Ïádost o v˘pis z rejstfiíku trestÛ elektronicky,
zaplatí klient podle zákona za tento v˘pis 50,- Kã
jako správní poplatek úfiadu za pfiijetí Ïádosti
o vydání v˘pisu z evidence rejstfiíku trestÛ. Na
tento v˘pis se nevylepuje Ïádn˘ kolek.
V pfiípadû, Ïe Ïádost nemohla b˘t vyfiízena
elektronicky a musí b˘t manuálnû zpracována
na pracovi‰ti rejstfiíku trestÛ, musí Ïadatel o v˘pis poÏádat zpÛsobem podle §11 odst. 1 zákona
ã. 269/1994S. o rejstfiíku trestÛ v platném znûní
– tedy formou papírové Ïádosti. Systém Czech
POINT umoÏÀuje vytisknout Ïadateli tuto papírovou Ïádost jiÏ pfiedvyplnûnou jeho osobními údaji, které sdûlil obsluze pracovi‰tû Czech POINT.
V tomto pfiípadû se neplatí správní poplatek úfiadu,
ale vylepí se kolek v hodnotû 50,- Kã a Ïádost
úfiad po‰le ke zpracování na rejstfiík trestÛ.

www.praha4.cz
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Úspěšná rekonstrukce školek
Duben byl bohatý na slavnostní otevírání zrekonstruovaných mateřských
škol (MŠ) v Praze 4. Celkem tři objekty se dočkaly stavebních úprav, které
zlepšily každodenní život našich nejmenších.
elkové investice do níÏe vyjmenovan˘ch
‰kolek dosáhly ãástky 54 516 642 korun.
C
„Na na‰em území je 31 matefisk˘ch ‰kol
a pouze ãtyfii z nich jsou kompletnû zrekonstruovány. Je to nízké ãíslo a my potfiebujeme
více penûz, aby v‰echny na‰e dûti byly spokojené,“ uvedl starosta mûstské ãásti Praha 4
Ing. Pavel Horálek. „Îádali jsme o dotaci od
státu, ale byla nám bohuÏel zamítnuta. Musíme
tedy jít postupnou cestou, ze které ale neslevíme. Investice do ‰kol a matefiinek dostaly letos
v rozpoãtu mûstské ãásti jasnou prioritu a je
jim vûnována nejvy‰‰í investiãní poloÏka.“

Nejdůležitější úpravy ve školkách
M· Pfiímûtická 1247 – V hospodáfiském
pavilonu byla provedena pfiestavba prostor
‰kolní kuchynû vãetnû modernizace technologie a zafiízení kuchynû. Roz‰ífiil se poãet WC
pro dûti, byly zfiízeny dvû úklidové komory
v kaÏdém podlaÏí, vybudovalo se sociální
zázemí uãitelek a WC se zázemím pro náv‰tûvy – rodiãe.
M· Na Chodovci – Prochází rekonstrukcí
v etapách. V r. 2004 byl renovován hospodáfisk˘ pavilon ‰kolky, v r. 2005 jeden uãební
pavilon a v loÀském roce druh˘ uãební pavi-

Dûti z M· Na Chodovci hostÛm pfiedvedly zajímavé kulturní pásmo plné písniãek.

Foto: Z. KfiíÏ

Marek Benda, poslanec Poslanecké snûmovny
Parlamentu âR a starosta ing. Pavel Horálek pfiestfiihli slavnostní pásku za bedlivého dozoru fieditelky M· Pfiímûtická Evy Kufiíkové. Foto: P. Jahn
lon P1. Jeho úpravy byly následující: v˘mûna
oken, zateplení fasády, rekonstrukce elektroinstalace, ústfiedního vytápûní, zfiízení imobilního WC, v˘mûna jídelního v˘tahu, roz‰ífiení
uãeben do prostoru lodÏií, v˘mûna podlahov˘ch krytin a dokonãení poslední ãásti pfiístavby uzavfieného spojovacího koridoru.
V leto‰ním roce se poãítá s provedením poslední etapy: terénní a sadové úpravy v areálu,
oprava a úprava oplocení, vybourání starého
pískovi‰tû a osazení dvou nov˘ch, osazení
pítka a herních prvkÛ.
M· Jílovská – Probûhlo osazení nov˘ch
plastov˘ch oken a dvefií, aplikace zateplovacího systému na v‰ech pavilonech, byl zhotoven nov˘ obvodov˘ plá‰È spojovací chodby
vãetnû nové konstrukce stfiechy, podlahy spojovacích chodeb, konstrukce venkovních teras
pavilonÛ, zastfie‰ení teras a vchodÛ do objektÛ
a dal‰í.
(md)

4 x 4 L E T N Í H RY P R A H Y 4
Měsíc červen bude v Praze 4 ve
znamení sportu školní mládeže.
Městská část Praha 4 pořádá pro
žáky základních škol sportovní
soutěžení s názvem 4x4 letní hry
Prahy 4.
d 1. 6 do 22. 6. si Ïáci základních ‰kol Prahy 4 zasoutûÏí v celkem 10 sportovních odO
vûtvích. Na programu jsou turnaje v malé kopané,
florbalu, basketbalu, streetballu, beach volejbalu,
stolním tenisu a ‰achu. Dále pak závody v plavání, atletice a cyklistice. Tato klání budou obohacena doprovodn˘m programem – úãast mimo jiné
INZERCE

ONAGER
Filatelie - Numismatika

Nákup a prodej známek,
mincí, pohledů, bankovek.
Odhady sbírek zdarma.

Tel.: 602 156 149
www.praha4.cz

SC-80645/1

Vás zve do novû otevfiené prodejny
Bûlehradská 16, Praha 4-Nusle

pfiislíbili známí sportovci – a medailisty potû‰í
hodnotné ceny. V‰ichni úãastníci navíc dostanou
triãko s logem letních her.
Hry slavnostnû odstartují 1. 6. ve Îlut˘ch lázních u pfiíleÏitosti oslav Dûtského dne (ten zaãíná
v 16.00 hod.), jehoÏ program moderuje Leo‰
Mare‰. Ve Îlut˘ch lázních je pfiipraven nejen slavnostní nástup zástupcÛ ‰kol, ale i závody draãích
lodí za úãasti pedagogÛ, zástupcÛ radnice a znám˘ch osobností ãeské kultury a sportu. Dále se
zde zahájí turnaj beachvolejbalistÛ. Závûr her,
spojen˘ s vyhlá‰ením nejlep‰ích ‰kol, probûhne
v rámci kulturnû spoleãenské akce Praha 4 – místo pro Ïivot 22. 6. na Pankrácké pláni.
Organizaci sportovních soutûÏí zaji‰Èují vybrané základní ‰koly s ohledem na jejich zku‰enosti,
vybavení a specializaci na jednotlivé sporty.
Plavecké disciplíny organizuje Z· Nedvûdovo
námûstí v areálu plaveckého stadionu v Podolí.
Na programu jsou napfiíklad ‰tafety druÏstev na 4x
50 m, 100 m prsa, znak a voln˘ zpÛsob pro star‰í
úãastníky. Poloviãní dráhy ve stejn˘ch disciplínách ãekají na 3.–4. roãníky. Turnaj v basketbalu
spolupofiádá Z· Plamínkové. Chlapci ze 6.–9.
roãníkÛ svedou souboje na profesionálních palubovkách sportovních hal, napfi. TJ Pankrác.
Streetballisté pfiedvedou své umûní 4. 6. pfied
DBK na Budûjovické v rámci dûtského dne.

Stolní tenis hostí Z· U Krãského lesa, Jáno‰íkova
1320. K vidûní budou dvouhry, ãtyfihry a smí‰ené
ãtyfihry v kategoriích 4.–6. a 7.–9. roãníkÛ. Pod
stfiechou Z· Jílovská usednou za stoly mladí
‰achisté v kategoriích 1.–5. a 6.–9. roãníkÛ.
Cyklistické disciplíny jsou v rámci her – jak
jinak – ãtyfii. V Jihlavské ulici bude pfiipraveno
silniãní kritérium, v Braníku závod horsk˘ch kol,
v Krãském lese ãasovka jednotlivcÛ a nakonec
jízda zruãnosti na dopravním hfii‰ti Z· U Krãského lesa, Jáno‰íkova 1320. Atletické závody slibují velmi zajímavou podívanou. Lákadlem je nejen
prostfiedí sportovního areálu na Dûkance, ale
i zápolení více neÏ jednoho tisíce dûtí ve vybran˘ch disciplínách (skok dalek˘, bûh na 400
a 60 m, hod kriketov˘m míãkem a ‰tafety na
4x 200 m). Nejmasovûj‰í, co do poãtu pfiihlá‰en˘ch ‰kol, jsou tradiãnû turnaje v malé kopané
a florbalu. 8 nejlep‰ích fotbalov˘ch t˘mÛ vze‰l˘ch z kvalifikaãních zápasÛ se utká o vítûzn˘
pohár v rámci velkého finálového dne na hfii‰ti
vy‰ehradského Slavoje. Florbalisté 6.–9. roãníkÛ
zamífií do Kunratic. Zdej‰í základní ‰kola, která
je spolupofiadatelem her, nabízí profesionální
halu i zázemí turnaje.
Tímto také vyz˘váme rodiãe, prarodiãe, pfiíbuzné a kamarády soutûÏících, aby pfii‰li povzbudit
mladé sportovce!
(md)
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II. kolo grantového řízení pro oblast životního prostředí
Rada městské části Praha 4 přijala usnesení, kterým bylo vyhlášeno II. kolo grantového řízení městské
části Praha 4 pro oblast životního prostředí v roce 2008. V něm se bude rozdělovat 200 tisíc korun.
Uzávěrka pro podání žádosti o grant je 12. května 2008 ve 12 hodin.

Tematické okruhy jsou následující:

JEDNOLETÉ GRANTY
Podpora drobn˘ch projektÛ na zlep‰ení
stavu Ïivotního prostfiedí na území mûstské
ãásti Praha 4.
1) 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.
c) Úprava a rekultivace vnitroblokÛ a pfiedzahrádek, zejména ve staré zástavbû.
2) Ekologická v˘chova
a) Ekologická v˘chova a vzdûlávání praxí.

b) Vytváfiení ekologického povûdomí v nejútlej‰ím vûku dítûte.
3) Oblast ochrany pfiírody
a) Podpora existence zvlá‰tû chránûn˘ch rostlin
a ÏivoãichÛ.
b) Podpora hnízdûní dutinov˘ch pûvcÛ
I. ochrana vletov˘ch otvorÛ ve zdi – hnízd
pfiedev‰ím ror˘se obecného (Apus apus) pfii
zateplování domÛ
II. praktická pomoc ptákÛm.

VÍCELETÉ GRANTY
Podpora roz‰ífiení koncepce rozvoje pfiírody a krajiny na území mûstské ãásti Praha 4.
1) Oblast ochrany pfiírody

Platit za psa nestačí...
Chovatelé psů, víte o tom, že platit poplatky za
čtyřnohého kamaráda není vaše jediná starost?
Máte ještě další dvě povinnosti, týkající se trvalého označení a evidence psů.
aÏd˘ majitel psa chovaného na území hlavního mûsta Prahy je
povinen na své náklady nechat psa, kter˘ je star‰í 6 mûsícÛ, trvale
oznaãit mikroãipem nebo vytetovan˘m ãíslem. Toto oznaãení s sebou
pfiiná‰í nárok na úlevu od poplatku ve v˘‰i roãní sazby, nejv˘‰e v‰ak
350 Kã. Poskytuje se obãanovi, kter˘ se navíc pfiihlásí do evidence
chovatelÛ psÛ v souladu s platnou vyhlá‰kou. Na slevu z poplatku je
nárok ve dvou po sobû jdoucích letech následujících po roce, kdy jsou
obû uvedené podmínky – oznaãení psa a jeho zaregistrování – splnûny.

K

Nezapomínejte uklízet!
V Praze je podle statistik pfiibliÏnû 60 000 psÛ, ktefií jsou venãeni
v parcích a na ulicích. Vût‰ina majitelÛ se jiÏ nauãila psí exkrementy
z komunikací odstraÀovat, nicménû stále se najdou lidé, ktefií nev‰ímavû
odcházejí od psí potfieby ãerstvû usazené uprostfied chodníku. Úklid v˘kalÛ stojí fiádovû miliony korun roãnû a netfieba snad dodávat, Ïe tyto finance mohly b˘t vyuÏity úãelnûji a prospû‰nûji. Proto nezapomínejte uklízet.

KRÁTCE
■ Z· Plamínkové 2, Praha 4 hledá talentované Ïáky
do sportovních tfiíd, 5. a 6. roãník pro ‰kolní rok 2008/9,
specializace basketbal-florbal. Informace a pfiihlá‰ka na
www.zsplaminkove.cz.
■ V rámci opatfiení BESIP se plánuje v˘stavba pfiíãného zpomalovacího prahu v Branické ul. mezi boãní ulicí
Pod Svahem a Vlnitou. Práh bude integrován s pfiechodem
pro chodce, na kter˘ bude vyústûna bezejmenná komunikace (obsluÏná k pfiilehl˘m bytov˘m domÛm Branická ã.p.
1573, 1572, 1571, 1570, 1569, 620). V rámci v˘stavby také dojde k opravû navazujících chodníkÛ.
■ FC Tempo Praha pofiádá ve spolupráci se SdruÏením
turistick˘ch a tábornick˘ch oddílÛ a Pantery za podpory
Mâ Praha 4 a hlavního mûsta Prahy v sobotu 31. kvûtna
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a) Pfiírodovûdn˘ prÛzkum a monitoring sloÏek
flóry a fauny a v˘znamn˘ch krajinn˘ch
prvkÛ (vãetnû vyhodnocení v˘sledkÛ, v˘stup
publikace nebo zvefiejnûní na webov˘ch
stránkách Mâ Praha 4).
b) Projektová pfiíprava a realizace nauãn˘ch stezek (zejména ve vymezen˘ch ãástech území
pro jejich pfiírodovûdné, krajinné a estetické
hodnoty, umoÏnit jejich vyuÏití k rekreaci
i pouãení a celkovû pfiispût ke zlep‰ení prostfiedí mûsta).
c) Projektová pfiíprava (studie) a realizace
projektÛ k vyuÏití a posílení rekreaãního
potenciálu území a usnadnûní prostupnosti
krajiny pro obyvatele (zapojení krajinn˘ch a historick˘ch objektÛ a pfiírodních
prvkÛ).
Více informací na www.praha4.cz
(rad)

Jak postupovat?
Chovatel je povinen se do 30 dnÛ od oznaãení psa pfiihlásit do evidence
chovatelÛ psÛ (dále jen „evidence“), kterou vede Magistrát hlavního mûsta
Prahy, odbor Ïivnostensk˘ a obãanskoprávní, Jungmannova 35/29, Praha 1.
Pfiihlá‰ení do evidence se provádí pomocí registraãní karty, kterou poskytne
veterináfi, lze ji získat i na Magistrátu hl. m. Prahy. Kromû identifikaãních
údajÛ je v registraãní kartû uveden i zpÛsob, kter˘m si chovatel v pfiípadû
ztráty psa pfieje b˘t kontaktován pfii jeho nalezení. O pfiihlá‰ení do evidence obdrÏí potvrzení.
Údaje z evidence se poskytují pouze útulkÛm
pro opu‰tûná zvífiata v rozsahu potfiebném
k identifikaci nalezeného psa, kter˘ byl pfiedán
útulku do jeho péãe, a k vyrozumûní jeho
chovatele, a dále orgánÛm, které jsou tyto údaje
oprávnûny zji‰Èovat v souvislosti s plnûním
sv˘ch úkolÛ podle zákona. Chovatel je také
povinen oznámit evidenci nejpozdûji do 30 dnÛ
od rozhodného okamÏiku ukonãení chovu psa
na území hlavního mûsta Prahy nebo jeho
Oznaãit psa je povinnost.
uhynutí. Poru‰ení v˘‰e uveden˘ch povinností
chovatelÛ psÛ je pfiestupkem na úseku ochrany zvífiat proti t˘rání podle § 28
odst. 1 písm. c) zák. 246/1992 Sb., na ochranu zvífiat proti t˘rání. Za dobu
úãinnosti vyhlá‰ky od roku 2004 bylo na oddûlení pfiestupkÛ Úfiadu
Mâ Praha 4 projednáváno jiÏ 256 tûchto pfiestupkÛ.

2008 jiÏ 6. roãník Dûtského sportovního dne. Od 10.30
hodin se bude uprostfied sídli‰tû Novodvorská na prostranství pfied restaurací U âtyfi Bernard˘nÛ soutûÏit ve 12
sportovních i tábornick˘ch disciplínách, pfiipravena je western show, ukázky v˘cviku policejního psa, projíÏìka na
koni a závod na kolobûÏkách.
■ Rada mûstské ãásti Praha 4 schválila zámûr na
otevfiení jiÏ druhé pfiípravné tfiídy, která má usnadnit pfied‰kolákÛm, ktefií dostali odklad nástupu do prvních tfiídy,
pfiechod na nov˘ reÏim ‰kolní docházky. „Projekt je urãen
pfiedev‰ím dûtem, pro které by nástup do ‰koly mohl b˘t
problematick˘, a pfiitom matefiská ‰kola uÏ pro nû není
vyhovující zafiízení. To jsou napfiíklad dûti cizincÛ, ktefií
mají jazykovou bariéru,“ popsala zámûr zástupkynû
starosty pro ‰kolství Michaela Bartáková. Nová pfiípravná
tfiída by mûla zaãít fungovat 1. záfií leto‰ního roku a mûla
by mít kapacitu 15 dûtí.

■ Spoleãnost Hochtief se na popud mûstské ãásti
Praha 4 rozhodla jednorázovû kompenzovat ãást nákladÛ,
které bylo tfieba vynaloÏit k zaji‰tûní úklidu, bezpeãnosti,
sjízdnosti komunikací, údrÏby a obnovy zelenû v rámci
jarního úklidu 2008. Náklady vznikly pfii odstraÀování
nûkter˘ch dopadÛ její stavební ãinnosti, zpÛsoben˘ch pfii
zástavbû pozemku na Kavãích horách a stavbou Trianonu.
■ Skautské stfiedisko OstfiíÏ a KâT Tempo vás
24. kvûtna zvou do Pohádkového lesa. Start je od 9 do
11 hodin v ulici Nad Lesním divadlem (znaãeno od zastávky Novodvorská). Pohádkov˘ den pokraãuje na hfii‰ti
Tempo (K Novému dvoru), kde uvidíte umûní hasiãÛ,
bfii‰ní taneãnice, ‰ermífiskou pohádku a ohÀové triky.
■ Z dÛvodu nevhodnosti prostor a nevyhovující lokality dojde k 30. 4. k trvalému ukonãení provozu Informaãní
kanceláfie ·túrova 1282/7. Náhrada za IC se pfiipravuje.
www.praha4.cz
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Pokračujeme v představování strážníků-okrskářů
městské policie, kteří působí na území městské
části Praha 4.

Jan Šulc
Strážník specialista-okrskář
Okrsek č. 5
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.

Chvála spořilovské policie
talo se to pozdû veãer pod mostem dálniãní spojky na autobusové
stanici. Vracel jsem se domÛ z v˘roãní plenární schÛze Umûlecké
besedy obtíÏen dvûma ta‰kami nabit˘mi spolkov˘mi písemnostmi, které
jsem si odloÏil na laviãku. Náhle se pfiifiítilo auto, vyskoãil z nûj podsadit˘ mladík, sebral moje zavazadla a zamával mi na pozdrav. V ãerveném autû jsem postfiehl ãtyfii ‰ikmooké kluky, patrnû trhovce, ale znaãku
vozu jsem nestaãil pfieãíst. ¤idiã autobusu ã. 121 zavolal policii a témûfi
okamÏitû pfiijeli dva uniformovaní mladíci. Vyslechli údaje o odcizen˘ch
vûcech i o pfiedpokládaném smûrové trase vozu. A odfrãeli. MÛj pfiedpoklad, Ïe se na ten pomûrnû smû‰n˘ lup vybodnou, se nesplnil. Velmi
brzo mi zadrnãel telefon s tím, Ïe pro mû v‰echno mají. Poctivû to vûtrem rozházené sesbírali u silnice smûrem k Opatovu. Zlodûjíãkové si nechali jen vyprázdnûnou aktovku z vepfiovice. V policejním tiskopise stálo, Ïe si odcizené vûci mohu vyzvednout na místním oddûlení Spofiilov,
Bojanovická 1. Ale ti dva sympaÈáci, pprap. Pavel Trãka a nadstráÏmistr Malíãek, mi je pfiivezli aÏ domÛ. KéÏ bych nebyl sám z té spousty
okraden˘ch, kdo s povdûkem chválí práci policie. V. DANùK, SPO¤ILOV

S

Mapa
a hranice okrsku:
Podolské nábfieÏí, Podolská,
Sinkulova, Doudova,
Na Klaudiánce, Na Hfiebenech,
nám. HrdinÛ,
5. kvûtna (smûr centrum),
hranice k.ú. Mâ Praha 2,
Podolské nábfieÏí,
hranice k.ú. Mâ Praha 5,
Podolské nábfi.
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

Milion cihel na Pankráci
Na místě bývalého autobusového
nádraží Pankrác byla slavnostně
otevřena první část nového
administrativního centra Gemini,
které nabídne celkem 38,6 tisíce
metrů čtverečních kancelářských
ploch.
ajímavostí devítipodlaÏní vûÏe je fasáda
z ãerven˘ch holandsk˘ch cihel, kter˘ch
bylo na stavbu pouÏito témûfi milion. ProtoÏe se
cel˘ komplex bude skládat ze dvou samostatn˘ch budov, vznikne mezi nimi nová praÏská
ulice. „Radnice mûstské ãásti Praha 4 jedná
s developerem o poskytnutí prostfiedkÛ na
zkulturnûní a modernizaci vefiejnû pfiístupné
oblasti, která se nachází v tûsné blízkosti nového administrativního centra,“ prozradil starosta
Pavel Horálek.
V nyní otevfieném objektu by mûlo pracovat
témûfi dva tisíce lidí, podzemní parkovi‰tû má
kapacitu 221 automobilÛ a poãítá se s provozem
restaurace a dal‰ích sluÏeb.
(md)

Z

www.praha4.cz

Takto bude administrativní komplex vypadat na konci leto‰ního roku po dokonãení druhé fáze.
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Co přinese občanům 4-Volnočasová, o. p. s.?

Více zábavy pro všechny!

V dubnovém čísle Tučňáka jsme přinesli stručnou informaci
o odsouhlasení záměru zřídit obecně prospěšnou společnost
4-Volnočasová, která má od léta organizovat a pořádat
kulturní a sportovní akce na území naší městské části. Co to
v praxi bude pro občany znamenat?
ejprve si na úvod fieknûme, proã zastupitelstvo rozhodlo o zfiízení 4-Volnoãasové, o. p. s. „Hlavním dÛvodem je zefektivnûní
volnoãasov˘ch a kulturních záleÏitostí, o které
se zatím stará mûstská ãást Praha 4 – jako jsou
napfiíklad Reprezentaãní ples, Vítání jara, Jarní
slavnost na Fidlovaãce, Den dûtí, 4x4 letní
hry Prahy 4, Vltavsk˘ maraton, Pankrácká pláÀ

N

– místo pro Ïivot a dal‰í,“ vysvûtluje zástupce
starosty Mgr. Václav Kri‰tof. „Vznikem obecnû
prospû‰né spoleãnosti bude dán prostor pro vytváfiení v‰estrann˘ch, kvalitních a finanãních
podmínek pro úãelné trávení volného ãasu dûtí
a mlad˘ch lidí, a podpofií se tak i jejich zdrav˘
Ïivotní styl. Cílem je rovnûÏ spolupracovat
s jiÏ existujícími centry volnoãasov˘ch aktivit,

Zástupce starosty Mgr. Václav Kri‰tof.
rozvíjet stávající aktivity podporující v‰estrann˘
rozvoj ãlovûka a soustfiedit se zároveÀ na
podporu nov˘ch forem a moÏností trávení
volného ãasu.“
4-Volnoãasová by se tak do budoucna mûla
stát v pravém slova smyslu centrem ve‰kerého
kulturního a sportovního Ïivota s cílem podporovat rozvíjení osobnosti, talentu a dal‰ích
zájmÛ obãanÛ Prahy 4. „4-Volnoãasová bude
hledat a podporovat zvlá‰tû aktivity, které vedou
k smysluplnému zapojení mlad˘ch lidí do volnoãasov˘ch aktivit, a tím odvedení jejich pozornosti od únikov˘ch forem chování. Mûla by se
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Služby poskytované
4-Volnočasovou, o. p. s.
organizace a pořádání kulturních, společenských a ostatních volnočasových
akcí
pořádání soutěží zejména pro mládež
a hledání nových talentů v oblasti
kultury a umění
pořádání, organizování a zajišťování
regionálních, celorepublikových i mezinárodních tvůrčích setkání, školení,
kurzů a jiných vzdělávacích akcí,
festivalů, přehlídek, výstav a dalších
kulturních aktivit a soutěží, určených
zejména pro děti, mladé tvůrce a odbornou i laickou veřejnost, včetně
spolupořádání takových akcí či zajišťování účasti na nich
zajištění kulturních, společenských
a sportovních akcí městské části
Praha 4
pořádání kulturních a společenských
akcí zejména pro seniory anebo ve
spolupráci se zařízeními pečujícími
o seniory
pořádání kulturních a sportovních akcí
zejména pro děti a mládež, anebo ve
spolupráci se školami a školkami,
včetně letních a zimních táborů

stfiedí a volnoãasov˘ch aktivit v Praze 4,“ uvedl
Václav Kri‰tof. Obecnû prospû‰ná spoleãnost
navíc nevytváfií zisk, a pokud se tak stane, musí
peníze investovat zpût do své ãinnosti.

Samostatný management
V souãasné dobû se provádûjí nezbytné právní úkony pro zapsání 4-Volnoãasové do rejstfiíku
obecnû prospû‰n˘ch spoleãností. Po zapsání se
vypí‰e v˘bûrové fiízení na místo fieditele/fieditelky spoleãnosti. „Budeme hledat osobnost, která
má nejen pracovní znalosti a zku‰enosti z vedení podobné spoleãnosti. Souãástí v˘bûrového
fiízení je také návrh ãinnosti spoleãnosti do
roku 2013. Máme urãité pfiedstavy o fungování,
ale konkrétní kroky musí udûlat management
4-Volnoãasové. Nechceme zamûstnancÛm
pfiedepisovat, jak a co mají dûlat. Nicménû po
vzniku spoleãnosti si jakoÏto jedin˘ zakladatel
prostfiednictvím Rady Mâ Praha 4 osobujeme
právo urãitou mûrou spoleãnost ovlivÀovat.“

¤editel KCN PhDr. Vít Mike‰.

stát centrem volnoãasov˘ch aktivit urãen˘ch
nejen nej‰ir‰ím vrstvám dûtí a mládeÏe.“

Přispějí i sponzoři
Obecnû prospû‰ná spoleãnost 4-Volnoãasová zaãlení pod svá kfiídla Kulturní centrum
Novodvorská, které se jako pfiíspûvková organizace k 30. 6. leto‰ního roku ru‰í, a Kulturní
centrum Spofiilov (b˘valé kino Sigma). „Dal‰ím
dÛvodem, proã rada i zastupitelstvo zaloÏení
obecnû prospû‰né spoleãnosti podpofiily, je fakt,
Ïe spoleãnost mÛÏe ãerpat finanãní pfiíspûvky
z evropsk˘ch fondÛ, Ïádat o granty nebo vyuÏít
sponzorské dary developersk˘ch spoleãností,
které stavûjí v na‰í mûstské ãásti a po kter˘ch
chceme, aby pfiispûly k rozvoji Ïivotního pro-

Přijdou fotografie
z National Geographic?
Nejvíce se vznik 4-Volnoãasové dotkne
Kulturního centra Novodvorská (KCN). Jak
jiÏ bylo v˘‰e fieãeno, k 30. ãervnu se KCN

jako pfiíspûvková organizace ru‰í. „Po ustanovení vedení 4-Volnoãasové se zaãnou do spoleãnosti pfievádût vybraní zamûstnanci KCN.
JiÏ nyní se ukonãují nûkteré smlouvy – nájemní
a pronájemní smlouvy a smlouvy na pofiady.

ČERVNOVÝ TRHÁK:
KONCERT EWY FARNÉ!
Vrcholem sezony v Kulturním centru Novodvorská bude 17. června
od 18 hodin koncert Ewy Farné.
„Ewa je v současné době na koncertní šňůře, čítající 17 koncertů.
Ten finálový a jediný v Praze se
odehraje právě v našem kulturním
centru,“ pochlubil se ředitel KCN
Vít Mikeš.
Lístky na stání se prodávají za
280 korun a objednat si je můžete
na telefonním čísle 241 494 341
nebo e-mailem:

pokladna@kcn.cz.

www.praha4.cz
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KVĚTNOVÉ TIPY
KC Novodvorská
So 24. od 15 hod.
KLOKÁNEK TENTOKRÁT SWINGUJÍCÍ
Koncert pro Fond ohrožených dětí Ondřeje
Havelky a jeho Melody Makers
Vstupné: 500 Kč
So 24. od 19.30
ONDŘEJ HAVELKA
A JEHO MELODY MAKERS
„Opět něco starého, avšak fungl nového
aneb něco nového stejně pěkně starého“
Vstupné: 350 Kč
St 28. od 17 hod.
HRÁTKY ZA ŠKOLOU
ANEB DĚTSKÝ DEN
S Petrou Pěknou a Václavem Upírem Krejčím.
Dále účinkují: Duo Navaro a cvičení pudlíci
a hadí žena Carmen. Uslyšíte spoustu písniček
a zasoutěžíte si o ceny.
Vstupné: 60 Kč
Čt 29. od 19.30 hod.
FRANTIŠEK NEDVĚD S KAPELOU
Folkový koncert
Vstupné: 220 Kč
Pá 30. od 19 hod.
JAKO ZAMLADA
Další pokračování vzpomínkových diskoték
Oldies. Hrají známí DJ: Salava, Skalka,
Jakoubek, Sojka, Zeman a další.
Vstupné: 99 Kč

KC Spořilov
St 14. od 19 hod.
PAVEL BOBEK a MALINABAND
Jako host Robert Křesťan. Koncert v duchu
rock and rollu a country.
Vstupné: 250 Kč
Út 27. od 19 hod.
IVO JAHELKA – PÍSNIČKY ZPOD TALÁRU
Nový koncertní pořad zpívajícího právníka
Vstupné: 170 Kč
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LoÀsk˘ roãník in-line maratonu v Braníku se zúãastnûn˘m velice líbil.
K 30. ãervnu dojde k majetkovému vypofiádání a k inventurám a poté si majetek pfievezme
4-Volnoãasová. Pravidelní náv‰tûvníci KCN
se samozfiejmû nemusejí obávat zániku pofiadÛ,
které jsou standardnû na programu. Prázdninové
mûsíce vyuÏijeme k pfiípravû nov˘ch zajímav˘ch aktivit a k ostrému startu na podzim,“
nastínil nejbliÏ‰í budoucnost KCN Václav
Kri‰tof a podot˘ká, Ïe z rekonstruovaného b˘valého divadla Kosmos v tûsném sousedství
KCN vznikne relaxaãní centrum. A kter˘
z nov˘ch programÛ 4-Volnoãasové by si urãitû
nenechal ujít? „Pokud by byla realizována v˘stava fotografií nejznámûj‰ího cestovatelského
magazínu National Geographic. Kdo ví, moÏná
to bude právû jedna z atraktivních novinek
4-Volnoãasové,“ dodává s úsmûvem Václav
Kri‰tof.

Občané změnu nepocítí
V souvislosti s ukonãením ãinnosti KCN
k 30. 6. odejde ke stejnému datu po osmi letech
práce i dosavadní fieditel KCN PhDr. Vít Mike‰.

„Myslím, Ïe jsem spoleãnû s kolektivem spolupracovníkÛ odvedl dobrou práci. Máme bohat˘
repertoár a stálé náv‰tûvníky a domnívám se, Ïe
akce KCN získaly v povûdomí PraÏanÛ stabilní
místo. Od bfiezna zahájilo ãinnost i Kulturní
centrum Spofiilov, kam pfiesouváme na‰e úspû‰né programy,“ struãnû zhodnotil své pÛsobení
a souhlasí s Václavem Kri‰tofem, Ïe zmûnu ve
fungování KCN obãané nepocítí. „Je to pouze
systémová zmûna, byÈ organizaãnû nároãná,
ale vedená správn˘m smûrem. KCN nezaniká,
jen bude vãlenûno jako v˘znamná souãást do
4-Volnoãasové. Není proto dÛvod se obávat, Ïe
by se na‰e ãinnost poníÏila, máme jiÏ sestaven˘
dramaturgick˘ plán do konce roku a naopak
chceme pfiedstavit nové kurzy a novinky.“

Přijďte zdarma na dechovku!
Jednou z nich bude letní akce Praha 4 hostí
dechovku. „Jde o soutûÏní festival dechové
hudby, kdy se kaÏdou sobotu od 12. ãervence
do 16. srpna pfiedstaví na‰im divákÛm jedna aÏ
dvû dechovková uskupení, a to z âech, Moravy
a moÏná i ze Slovenska. Náv‰tûvníci potom
hlasováním urãí, kdo postoupí do podzimního
finále. JelikoÏ jsme na tuto akci získali finance
od mûstské ãásti Praha 4 a od praÏského magistrátu, nevybíráme vstupné,“ prozradil Vít
Mike‰, kter˘ se zúãastní konkurzu na fieditele
4-Volnoãasové.
„Pokud bych uspûl, chci jako novou vûc
rozjet workshopy se zájmov˘mi skupinami.
Formou besed uspofiádáme setkání obãanÛ
napfiíklad s rybáfii, zahrádkáfii a s dal‰ími.
Struktura mûsíãního programu by zÛstala
zachována – nadále bychom uvádûli plesy
a velké koncerty a pofiádali jazykové, pohybové
a v˘tvarné krouÏky i dûtská pfiedstavení.
A pokud by to bylo moÏné, rád bych ponechal
v platnosti název Kulturní centrum Novodvorská, na kter˘ uÏ si obãané zvykli.“
MARTIN DUDEK
Ilustr. foto: autor, Mâ Praha 4 a archiv KCN
www.praha4.cz

VOLNÝ ČAS

Vstup do Žlutých lázní zdarma
Prvním sportovním a rekreačním areálem, kam lze jít celoročně zdarma, jsou Žluté lázně v Podolí.
„Jsme velmi rádi, Ïe takov˘ areál
celopraÏského v˘znamu máme právû
v Praze 4. A dvojnásob mû tû‰í vstfiícnost
provozovatele, spoleãnosti Taiko, kter˘
na ná‰ popud zavedl bezplatn˘ vstup do
areálu. Do nové sezony tak zb˘vá jen
popfiát úspû‰n˘ start 1. kvûtna a v‰em
náv‰tûvníkÛm pfiíjemn˘ pobyt ve Îlut˘ch
lázních,“ uvedl starosta Pavel Horálek.
Dal‰í novinkou je veãerní nasvícení
fontány a dûti i dospûlí urãitû ocení pfiívoz,
jímÏ mohou pfiijet pfiímo do areálu. (md)

Restaurace U rodinného krbu
Tip pro volné chvíle
V těsném sousedství radnice
Prahy 4 se tak trochu ukrývá novotou vonící restaurace U rodinného
krbu. Otevřena je tři měsíce a oba
provozovatelé – David Křivánek
a Libor Katrnoška – věří, že nabídkou a službami zpříjemní obyvatelům městské části Praha 4 jejich
volný čas.
eãená Ïebra s marinádami, steaky z argentinského b˘ãka ve ãtyfiech finálních úpravách, peãené koleno, losos na grilu, velké
salátové talífie a jako dezert domácí ‰trúdl,
medovník nebo koláã. To je jen zlomek
z bohatého menu, které se dennû servíruje
od 11 do 23 hodin. „V dobû obûdÛ máme
samozfiejmû polední nabídku za velice pfiíznivé
ceny, ve které jsou na v˘bûr tfii druhy hlavních
jídel,“ fiíká Libor Katrno‰ka.
Nekufiáci jistû ocení ãlenitost restaurace do
nûkolika místností oddûlen˘ch patrem i zabudovanou klimatizaci, takÏe opravdu nehrozí
obûd v dusivém cigaretovém oparu. „A kdo by

P

Kfiivánek a nezapomene upozornit na zajímavou raritu.
Jako jedna z mála se restaurace U rodinného
krbu mÛÏe pochlubit vlastním skleníkem, ve
kterém se pûstují fazolky, rozmar˘n, paÏitka,
‰alvûj, chilli papriãky a rajãátka. Ty samozfiejmû ihned pfiijdou do ãerstvû uvafien˘ch jídel
a zv˘razní tak jejich chuÈ.
(md)

KLUB MAMINEK
BALÓNEK
zatouÏil po naprostém soukromí, jsme schopni
jeho stÛl oddûlit paravanem,“ upozorÀuje na
zajímavou sluÏbu David Kfiivánek. Dal‰ím
plusem je i bezbariérov˘ pfiístup.
Sportovní nad‰enci si mohou díky satelitním programÛm vychutnat sledování pfienosÛ
z NHL, anglické ãi italské ligy nebo basketbalu na velkoplo‰n˘ch obrazovkách a popíjet
jedno ze tfií druhÛ toãen˘ch piv.
„Nabízíme i v˘bûr jakostních a pfiívlastkov˘ch vín z Moravy, Chile, Austrálie, Argentiny
a Itálie,“ vypoãítává Libor Katrno‰ka. Na léto
se oba spoleãníci chystají zprovoznit zahradní
posezení ve vnitrobloku vãetnû pravidelného
grilování. „Bude to tu pfiíjemné, na zahradu
nesvítí pfiímé slunce,“ informuje David

Najdete u nás hernu s hračkami,
tělocvičnu, klouzačku do balónků,
kuchyňku s možností občerstvení,
dřevěné venkovní hřiště, prostředí
vhodné i pro kojence a batolata.

Otevřeno Po–Pá:
9.00–12.00, 15.30–17.30

MATEŘSKÉ CENTRUM
Ke Kamýku 686/2, 142 00 PRAHA 4
Tel.: 241 712 071

mcbalonek@centrum.cz,
www.mcbalonek.3web.cz
Více info na webu nebo
v MC v otvíracích hodinách.

INZERCE

20. květen
2008

Den otevřených dveří
Plynárenského muzea

V rámci Mezinárodního dne muzeí pořádá Pražská plynárenská, a. s., v úterý 20. května 2008 v Plynárenském
muzeu den otevřených dveří. Expozice v areálu Pražské
plynárenské, a. s., v Michli bude od 8.30 do 16 hodin
otevřena pro všechny zájemce a poskytnut jim bude odborný výklad. Pro návštěvníky se sníženou pohyblivostí
je zajištěn bezbariérový přístup.
Plynárenské muzeum, jediné v České republice, seznamuje návštěvníky
s historií a vývojem světového a českého plynárenství od samých jeho
počátků až po současnost. Muzeum je rozčleněné do několika sekcí – od
těžby a výroby plynu až po jeho užití k nejrůznějším účelům. Nachází se
zde originály i modely různých plynárenských a plynových zařízení.

Plynárenské muzeum:
U Plynárny 500, 145 08 Praha 4-Michle
(areál Pražské plynárenské, a. s.)

Všichni zájemci o plynárenskou historii i současnost jsou srdečně zváni.

Spojení: Tramvaj č. 11 nebo bus č. 188,
zastávka Plynárna Michle
SC-80580/1

www.praha4.cz
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Moderátorka âT Daniela Drtinová:

Nusle jsou mým domovem!
Na televizní obrazovce rázná mladá dáma s ostrým hlasem, která
se nebojí v přímém přenosu zatahat premiéra Mirka Topolánka za
rukáv, aby ji v zápalu diskuse vůbec vnímal. V soukromí příjemná
společnice a starostlivá máma, která pro svou dceru udělá první
poslední. Jaká je však DANIELA DRTINOVÁ (37) uvnitř sebe sama?
A proč se chystá za 8 let utéct z Prahy?
Narodila jste se v Olomouci. Jaké máte
vzpomínky na dûtství?
Moje maminka mû mûla v 18 letech a já ji
dlouho oslovovala kfiestním jménem Libuno.

VÏdy byla spí‰ kamarádka neÏ matka a byla
s ní legrace. Bydleli jsme v domû, jehoÏ okna
byla v úrovni hlav lidí jdoucích po chodníku.
Já i brácha jsme se obãas bavili tím, Ïe jsme

chodcÛm pfied oãi vystfielovali umûlohmotného
papou‰ka na gumû a oni se samozfiejmû vÏdycky hodnû vylekali. A na‰e máma to dotáhla
je‰tû dál. Házela z okna meruÀky lidem na
de‰tníky, a kdyÏ si pfii‰li stûÏovat, s váÏnou
tváfií jim odpovûdûla, Ïe je to opravdu neslu‰né
a dûtem Ïe domluví. Pak zavfiela dvefie a mohla
se potrhat smíchy...
To opravdu nebyla tuctová v˘chova...
Nebyla, ale to neznamená, Ïe bych nemûla
k rodiãÛm úctu, na mém vztahu k nim to nic
nezmûnilo ani nepo‰kodilo, naopak.
V na‰í metropoli jste od pfiíchodu na
vysokou ‰kolu. Kdy jste se pfiistûhovala do
Prahy 4?
Pfied 11 lety. Od té doby tvrdím, Ïe Olomouc
je m˘m rodn˘m mûstem, ale „ãtyfika“ m˘m
domovem. Mám to tady velice ráda a zapustila
jsem tu kofieny. Bydlím v Nuslích v pronajatém pÛdním 3+1 a opravdu nerada bych se
stûhovala pryã. „âtyfika“ má pro mû kouzlo
pfiedev‰ím díky velkému poãtu parkÛ, které
uÏ jsem s dcerou Natálkou v‰echny prochodila.
Je tu klid a zeleÀ, nûkdy mívám pocit, Ïe
jsem zpátky v Olomouci. Navíc jsem se
nechala ve spofiilovském kostele pfied ãtyfimi
lety pokfitít.

Daniela Drtinová
➤ narozena 1. 7. 1970
v Olomouci
➤ vystudovala Právnickou
fakultu Univerzity Karlovy
v Praze, ale právu se nikdy
nevěnovala
➤ od roku 1993 působí
v České televizi
➤ od roku 1997 moderovala
Jednadvacítku a následně
Události, komentáře
➤ žije s dcerou Natálkou (6 let)
Daniela Drtinová má pfiece jen jednu Ïensky roztomilou úchylku – dÏíny. „Mám ráda kvalitní
obleãení, ale nakupuji ve slevách, je mi líto investovat velké peníze do obleãení. V˘jimkou jsou
právû dÏíny, kdyÏ mû to vezme, klidnû za nû dám i pût tisíc korun,“ fiíká moderátorka. DÏíny na
snímku jsou jedním z jejích parádních úlovkÛ – po slevû stály 400 Kã.
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Kfity se v dne‰ní dobû uÏ pfiíli‰ nenosí.
Co vás k tomu pfiivedlo?
Zhruba od m˘ch deseti let jsem cítila, Ïe je
pro mû dÛleÏitûj‰í vnitfiní Ïivot neÏ ten, kter˘
se odehrává vnû. Vnûj‰í vûci ‰ly jaksi samy
od sebe, nemûla jsem problém se ‰kolou ani
s prací, pfiicházelo to jakoby samo a nemusela
jsem do niãeho investovat extrémnû velké
úsilí. Ale to, co se odehrávalo uvnitfi mû samotné, bylo daleko sloÏitûj‰í. Nakonec jsem v˘raz
sebe sama na‰la v kfiesÈanské mystice a v hledání nejvy‰‰ího principu, kter˘ je nad námi.
Máj je ãasem lásky a mileneck˘ch objetí.
Jsou muÏi kolem vás pfiipraveni na to, Ïe
vás zajímá vá‰ vnitfiní vesmír víc neÏ pozvání na dobrou veãefii?
Právû Ïe na to vût‰inou pfiipraveni nejsou.
Moje vnitfiní cesta vede citovou a emoãní
zdrÏenlivostí. Ale v dobû mládí jsem si pro‰la
pomûrnû boufiliv˘mi citov˘mi promûnami
a emoãními zvraty. Z pohledu muÏÛ mám asi
jeden negativní rys, ve vztahu hledám dokonalost, tu, která je hluboko pod povrchem. Tam
se soustfiedí mÛj zájem i pozornost. Zajímá
mû obsah vztahov˘ch vûcí, ne proÏívání na
povrchu. A to kaÏd˘ nerozd˘chá.
Jak˘ je vlastnû vá‰ ideál rodinného Ïivota?
Rodinnému Ïivotu jsem nedorostla, bohuÏel.
Ta klasická pfiedstava rodiny a hmotn˘ch
www.praha4.cz

ROZHOVOR
statkÛ je na mû moc tûÏká. Já mám hrÛzu
i z hypotéky, nejsem schopná do takového
závazku dlouhodobû investovat svou energii.
Vût‰ina pfiátel mi v tomto smûru moc nerozumí, nûjak nejsem schopná pfiijmout to, co je pro
hodnû lidí ideál. ¤ídím se heslem – ãím ménû
toho potfiebuji, tím jsem svobodnûj‰í. Pak se
mÛÏe ãlovûk soustfiedit na to, co je podstatné:
na vnitfiní zdroj, z nûhoÏ pfiichází opravdová
dokonalost, naplnûní, klid a síla.
Hm, to znamená, Ïe movití muÏi mají ve
va‰em pfiípadû smÛlu, Ïádné rande by se
nekonalo. Komu byste naopak k˘vla?
S trochou nadsázky by mûl ‰anci bos˘ karmelitán (pozn. red. – ãlen Ïebravého mni‰ského
fiádu). Ale ten by se mnou samozfiejmû na
rande ne‰el.
VraÈme se je‰tû k va‰emu bydli‰ti. Co na
Praze 4 nejvíce oceÀujete a co vám naopak
kazí náladu?
Vût‰inou se pohybuji v takovém mém bermudském trojúhelníku: domov–televize–‰kolka. Líbí se mi, Ïe pro dceru jsem v obvodu
sehnala v‰echny aktivity, o které mûla zájem.
Natálka chodí na v˘tvarnou ZU·, jezdíme
do Krãe hrát tenis, teì se dostala na jazykovou
Z· Horáãkova.
Co se mi naopak velice nelíbí, je parkování
a psí exkrementy. Snad bych uvítala i parkovací zóny, protoÏe napfiíklad vãera o pÛlnoci
jsem po pfiíjezdu domÛ objíÏdûla ãtvrt hodiny
ná‰ blok a nemohla zaparkovat. Nûkdy radûji
jedu domÛ taxíkem, protoÏe vím, Ïe to zase
bude horor. A psí hovínka? UÏili jsme si jich
hodnû v zimû pfii sáÀkování na svazích u divadla Na Jezerce. Témûfi pokaÏdé jsme se
vraceli se psím pozdravem rozmáznut˘m na
dcefiinû kombinéze...
KdyÏ postáváte na svahu, poznávají vás
lidé?
I kdyÏ je televizní obrazovka mocné médium, mám jednu v˘hodu – pokud nejsem nalíãená, lidé mû obvykle nepoznávají. Nedávno
jsem v metru sedûla proti páru star‰ích lidí
a Ïena drcla do manÏela a prohlásila – Hele,
ta je podobná Drtinové! Vût‰inou mû ale
demaskuje mÛj hlas.
Máte pfied televizním vysíláním nûjak˘
rituál?
Nemám, nepotrpím si na nû. KdyÏ cítím, Ïe
den i pfiíprava na pofiad byly nároãné a hosté
jsou kontroverznûj‰í, udûlám deset nádechÛ
a v˘dechÛ a soustfiedím své Já do jednoho
bodu. Skvûle se tím zkoncentruji.
Proã jste se vlastnû nevûnovala mezinárodnímu právu, oboru, kter˘ jste vystudovala?
PÛvodnû jsem chtûla, mûla jsem vizi stát se
velvyslancem. V prvním semestru jsem nastoupila na stáÏ na ministerstvo zahraniãních vûcí
a zamûstnanci se mi svûfiovali. Îe uÏ ãekají pût
let na svou misi, která je stále v nedohlednu.
Nebo Ïe koneãnû misi dostanou, ale do zemû,
která jim nesedne. Proto jsem to vzdala a radûwww.praha4.cz

Spoleãnû s dcerou Natálkou prochodila v‰echny parky na Praze 4.
ji se zaãala vûnovat novinafiinû. Sice jsem si
v roce 1997 dodûlala doktorát, takÏe vlastnû
bych si mohla psát na vizitky JUDr. Daniela
Drtinová, PhD., ale tituly nepouÏívám. Pfii‰lo
by mi to v mém pfiípadû legraãní.
A soudcování nebo advokacie vás také
nelákaly?
Se soudcováním jsem zaãala mít problém uÏ
bûhem ‰koly. Zjistila jsem, Ïe se necítím mít
mandát nûkoho soudit, Ïe mohu b˘t ráda, Ïe
ukoãíruji sama sebe. A advokacie pro mû byla
pfiíli‰ tvrd˘m oborem.
Hlavní mûsto Praha kandiduje na pofiádní
letních olympijsk˘ch her v roce 2016. Kdyby

bylo referendum, souhlasila byste s pofiádáním nejvût‰ího sportovního svátku?
Mám na to dvojí pohled – z osobního pohledu nemám ráda hromadné akce a masy lidí.
Kde je víc lidí neÏ dva, je to pro mû ‰patnû.
Pokud se na to podívám z pohledu Prahy,
myslím, Ïe pofiádání olympiády jí mÛÏe více
pfiinést neÏ vzít. Prospûje to obchodu, nové
infrastruktufie, víc se dostaneme do povûdomí
ve svûtû. TakÏe v referendu bych dala hlas pro.
Ale jestli Praha vyhraje, tak u toho v létû roku
2016 rozhodnû nebudu. Po dobu trvání her
prchneme s dcerou nûkam hodnû daleko, kde
bude klid...
MARTIN DUDEK
FOTO: PETR JAHN A ARCHIV D.D.
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PŘEDSTAVUJEME:
MŠ Bezová 4, Praha 4
Ředitelka: Mgr. Irena Michalcová
e-mail: msbezova@volny.cz
telefon: 244 400 303 • mobil: 602 252 433 • www.msbezova.cz
M· Bezová sídlí v novû zrekonstruované budovû v klidné ãásti Braníka
obklopena velkou zahradou. ·kola má ãtyfii tfiídy, do kter˘ch jsou dûti rozdûleny
podle vûku. Kapacita kaÏdé z nich je 28 dûtí. Provozní doba ‰koly je od pondûlí
do ãtvrtka 6.30-17.30 hodin, v pátek 6.30-17.00 hodin.
V M· se mohou dûti úãastnit mnoha zájmov˘ch ãinností (angliãtina, plavání,
keramika, aerobik, sportovní krouÏek). „Nabízíme logopedickou i foniatrickou
depistáÏ s moÏností následné léãby. Dvakrát roãnû pofiádáme ozdravné t˘denní
pobyty. V zimû jezdíme lyÏovat a bobovat na hory, na jafie napfiíklad na kola
nebo za poznáním pfiírody,“ uvedla fieditelka ‰koly Irena Michalcová.
(md)

·kolka nabízí mnoho zájmov˘ch ãinností.

Prázdninový provoz zajištěn
Prázdniny se blíží a s nimi i léto, dovolená a čas
odpočinku. Radnice vychází spolu s ředitelkami
mateřských škol vstříc rodičům našich nejmenších,
kteří nemají možnost strávit celé léto se svými
dětmi, a zajišťuje provoz ve vybraných mateřských
školách.
odle § 3 odst. 1 vyhlá‰ky ã. 14/2005 Sb., o pfied‰kolním vzdûlávání, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, lze provoz matefiské ‰koly podle místních podmínek
omezit nebo pfieru‰it v mûsíci ãervenci nebo srpnu, popfiípadû v obou mûsících.
Rozsah omezení nebo pfieru‰ení stanoví fieditel matefiské ‰koly po projednání se
zfiizovatelem. Informaci o omezení nebo pfieru‰ení provozu zvefiejní fieditel
matefiské ‰koly na pfiístupném místû ve ‰kole nejménû 2 mûsíce pfiedem.V˘bûr
‰kolek byl proveden s ohledem na jejich dostupnost v rámci území mûstské
ãásti Praha 4 podle jednotliv˘ch katastrálních území.
MUDR. MICHAELA BARTÁKOVÁ, ZÁSTUPKYNù STAROSTY Mâ PRAHA 4

P

PROVOZ V MŠ V ČERVENCI-SRPNU 2008
Termín

Mateřská škola

do 4. 7.
2008

budou v provozu všechny MŠ

7. 7.–1. 8.
2008

4. 8.–22. 8.
2008

od 25. 8.
2008

MŠ Bezová 4/1592
řed. I. MICHALCOVÁ
244 400 303
MŠ Na Bučance 5/1189
řed. M. HOLKOVÁ
241 405 891
MŠ Na Chodovci 2540
řed. Paed Dr. M. MAKOVIČKOVÁ
272 762 127
MŠ Kukučínova 1150
řed. J. AMBROŽOVÁ
241 011 781
MŠ Matěchova 1069
PhDr.M.ŠVARCOVÁ
241 442 131
MŠ a ZŠ Mendíků 1
řed. Mgr. J. POKOVÁ
261 213 613

Termín zápisu
a platby

Školné

Stravné

435 Kč

28 Kč/den

17. 6. 2008
13.00–18.00

416 Kč

32 Kč/den

17. 6. 2008
13.00–18.00

532 Kč

32 Kč/den

17. 6. 2008
13.00–18.00

310 Kč

30 Kč/den

19. 6. 2008
13.00–18.00

450 Kč

30 Kč/den

19. 6. 2008
13.00–18.00

423 Kč

32 Kč/den

19. 6. 2008
13.00–18.00

Zřízení nových tříd
Pro pfií‰tí ‰kolní rok v souladu s Koncepcí rozvoje ‰kolství Mâ Praha 4,
kterou schválilo 13. 3. 2008 Zastupitelstvo mûstské ãásti Praha 4, pfiipravujeme zprovoznûní ‰esti tfiíd v matefisk˘ch ‰kolách. Vznikne tak cca 160 nov˘ch
míst. Jedná se o M· Jílovská, M· Kukuãínova, M· Plamínkové, M· Toãitá
a M· Trenãínská. Tímto krokem mûstská ãást Praha 4 vychází vstfiíc zv˘‰en˘m
poÏadavkÛm obãanÛ s trval˘m bydli‰tûm na území mûstské ãásti Praha 4
na umístûní dûtí v matefisk˘ch ‰kolách na území Prahy 4. V souvislosti
s roz‰ifiováním provozu matefisk˘ch ‰kol fieditelky matefisk˘ch ‰kol hledají
zájemce na pracovní místa:
uãitelka v M·, uklízeãka, pomocná kuchafika
Zájemci, hlaste se na tato telefonní ãísla:
MŠ Jílovská
– řed. Mgr. Alena Šebková, tel. 241 011 881
MŠ Kukučínova – řed. Jiřina Ambrožová,
tel. 241 011 781
MŠ Plamínkoví – řed. Dagmar Pavelková,
tel. 241 401 519
MŠ Točitá
– řed. Naděžda Nosková,
tel. 241 440 491
MŠ Trenčínská
– řed. Mgr. Zuzana Cerhová, tel. 272 761 116

Na tábor téměř zadarmo

budou v provozu všechny MŠ

Bûhem leto‰ních hlavních prázdnin bude poprvé v provozu i ‰kolní druÏina
v Základní ‰kole, Praha 4, MendíkÛ 1. Bude-li zájem rodiãÛ o toto ‰kolské
zafiízení i v pfií‰tím ‰kolním roce, poãítá Mâ Praha 4 s roz‰ífiením provozu
‰kolní druÏiny v dobû hlavních prázdnin.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY V SRPNU 2008
Termín

Základní škola

Školné

Stravné

Termín zápisu
a platby

4. 8.–22. 8.
2008

MŠ a ZŠ Mendíků 1
řed. Mgr. J. POKOVÁ
261 213 613

400 Kč

52 Kč/den

19. 6. 2008
13.00–18.00
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Volná místa v MŠ
Nûkteré matefiské ‰koly v Praze 4 nabízejí umístûní dûtí s trval˘m pobytem
alespoÀ jednoho ze zákonn˘ch zástupcÛ na území mûstské ãásti Praha 4.
Pfiednostnû se umísÈují dûti zamûstnan˘ch rodiãÛ. Vyjmenované M· evidovaly volná místa k 16. dubnu 2008.
Máte-li zájem, kontaktujte fieditelky níÏe uveden˘ch matefisk˘ch ‰kol:
M· Al‰ovy sady
fied. Anna Tutterová
tel. 241 727 039
M· Jílovská
fied. Mgr. Alena ·ebková
tel. 241 011 881-7
M· MendíkÛ
fied. Mgr. Jitka Poková
tel. 261 213 613
M· Mezivr‰í
fied. Marie Pavlíková
tel. 244 460 473
M· Na Chodovci fied. PaedDr. M. Makoviãková tel. 272 762 127
M· Na Buãance
fied. Miroslava Holková
tel. 241 405 891
M· Ohradní
fied. Mgr. Hana Musilová
tel. 241 730 541
M· Svoj‰ovická
fied. Mgr. Jana Merhautová
tel. 272 774 497
M· Tajovského
fied. Marie Seidlová
tel. 241 727 059
M· Toãitá
fied. NadûÏda Nosková
tel. 241 440 491
M· Trenãínská
fied. Mgr. Zuzana Cerhová
tel. 272 761 116

v tomto roce, jak se jiÏ stalo tradicí, pofiádá sociální odbor Úfiadu
mûstské ãásti Praha 4 letní dûtsk˘ tábor pro dûti ze sociálnû slab˘ch
rodin. Leto‰ní rok se tábor bude konat v rekreaãním stfiedisku Lenka
v Kleteãné u Humpolce, a to v termínu od 14. 7. do 25. 7. 2008. Pobyt,
plná penze, doprava a poji‰tûní jsou hrazeny Úfiadem mûstské ãásti
Praha 4. Rodiãe pfiispûjí ãástkou 800 Kã. Tábor je urãen pro dûti
od 6 do 15 let. Zájemci se mohou hlásit u na‰ich pracovnic Bc. Petry
Mace‰kové a ·árky Janou‰kovcové, DiS., Úfiad mûstské ãásti Praha 4,
Táborská 378/44, kanceláfi 08, telefon 261 192 295 nebo 261 192 425,
do 23. 5. 2008.
JI¤INA WAGNEROVÁ, VEDOUCÍ OSPOD
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Sloučené ZŠ v Krči
úspěšně spolupracují
Již tři měsíce dochází k vzájemné spolupráci dvou základních škol v Jánošíkově
ulici. ZŠ U Krčského lesa a Jánošíkova byly sloučeny k 1. 1. 2008, nástupnickou
organizací byla určena ZŠ U Krčského lesa, a stala se tak základní školou
s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na lední hokej.
ve znamení chystaného stûhování, je v ãervnu
louãená ‰kola má po spojení 765 ÏákÛ, ktefií
plánován v˘jezd fiady tfiíd na ‰koly v pfiírodû.
aÏ do konce ‰kolního roku zÛstávají ve sv˘ch
pÛvodních budovách. V˘uka v obou ‰kolách
• V budovû Jáno‰íkova 1300 probûhl v lednu
pokraãuje a intenzivnûji probíhá spolupráce pfii
první spoleãn˘ zápis. Ve tfiech prvních tfiídách
pfiípravû dal‰ího ‰kolního roku.
v záfií pfiivítáme 69 dûtí, které se budou spolu
A co na‰i Ïáci jiÏ absolvovali, na co se mohou
se Ïáky 2. a 3. roãníkÛ uãit v budovû Jáno‰íkotû‰it a co nás v nejbliÏ‰í budoucnosti ãeká?
va 1300. Jejich star‰í spoluÏáci od záfií zaãnou
nav‰tûvovat budovu Jáno‰íkova 1320. Uãit se
• âtenáfii a pfiátelé kníÏek strávili spoleãnû
budou podle ‰kolního vzdûlávacího programu,
28. bfiezna ãást Noci s Andersenem, sledovali
kter˘ pfiipravují v‰ichni uãitelé a kter˘ respekvystoupení opravdového ãarodûje a spoleãnû
tuje v˘chozí podmínky obou ‰kol.
se úãastnili pasování prvÀáãkÛ na ãtenáfie.
• Na fotbalovém hfii‰ti se utkaly t˘my chlapcÛ • V dubnu probûhlo první setkání dvanáctiãlenpfii fotbalovém turnaji Poprask, kde svornû
né ‰kolské rady, je naplánováno i setkání zázískali první i druhé místo. Potkají se tedy pfii
stupcÛ klubÛ rodiãÛ, které fungovaly pfii obou
finálovém utkání je‰tû jednou.
‰kolách.
• Do konce ‰kolního roku je pfiipravena celá • Zfiizovatel ‰koly Mâ Praha 4 pfiipravuje
fiada plánovan˘ch akcí, na kter˘ch se setkají
úpravy budovy ‰koly Jáno‰íkova 1320 tak,
Ïáci, rodiãe i uãitelé obou ‰kol. V dubnu to
aby byly vytvofieny podmínky pro v˘chovu
budou ãarodûjnice v areálu Jáno‰íkovy 1320,
a vzdûlávání ÏákÛ ze ‰iroké oblasti Krãe.
v kvûtnu pak Jarní slavnosti v areálu
·kola zaãíná budovat spoleãnou cestu. Je to
Jáno‰íkovy 1300. V ãervnu se chystá v rámci
úkol nelehk˘, citliv˘ a ãasovû nároãn˘. PfiestoÏe
akce 4x4 letní hry Prahy 4 turnaj ve stolním
stojíme teprve na jeho poãátku, vûfiím, Ïe se
tenisu a Ïáci se zúãastní i dal‰ích sportovních
podafií spoleãnû jej úspû‰nû zvládnout.
disciplín. Aby závûr ‰kolního roku nebyl jen
ING. DAGMAR MALINOVÁ, ¤EDITELKA ·KOLY

S

Rekordní
počet dívek
na fyzikální
olympiádě
P

fiestoÏe fyzika nepatfií mezi dívãí domény,
leto‰ního 49. roãníku obvodního kola
fyzikální olympiády se v Praze 4 zúãastnil
rekordní poãet dívek, a to hned patnáct.
Dûvãata takto tvofiila témûfi 47 % úãastníkÛ.
Poãet dívek mohl b˘t je‰tû o jednu vy‰‰í,
kdyby neonemocnûla dívka osmého roãníku
pofiádající ‰koly. Obvodní kolo této soutûÏe
pofiádá tradiãnû Hobby centrum spoleãnû se
Z· Na Planinû, a to právû v prostorách této
‰koly. Z· Na Planinû je druhá nejstar‰í ‰kola
s roz‰ífienou v˘ukou matematiky a pfiírodních
pfiedmûtÛ v Praze s tradicí od roku 1980.
Leto‰ní zadání úloh bylo nadprÛmûrnû
obtíÏné. Vítûzem kategorie E se stal Vojtûch
âermák ze Z· Na Planinû a kategorii F vyhrál Jan Hrach z PJZ· Horáãkova. Kategorie
E se zúãastnilo 15 soutûÏících, z toho byli
tfii ze základních ‰kol, kategorie F pak 17
soutûÏících, z toho ze Z· dva. V˘sledky
najdete na www.planina.cz/fo/fo.htm.
MGR. ROSTISLAV JANâAR

PREVENCE JE ZÁBAVA
Módní
přehlídka
studentů P

V ZŠ Ohradní se za pomoci žáků devátých ročníků a paní učitelky
Ing. Anny Eichlerové uskutečnil tzv. Peer program. O co šlo?
eer program byl zamûfien na prevenci proti
drogám, alkoholu, cigaretám a ‰ikanû a byl
urãen pro Ïáky 4.–7. tfiíd v délce tfií vyuãovacích
hodin.
Studenti devátého roãníku jakoÏto lektofii
pracovali v nûkolika skupinkách, z nichÏ kaÏdá
mûla jedno téma, které si na zaãátku ‰kolního
roku vybrala a pilnû na nûm pracovala.
Dostali jsme od paní uãitelky volnou ruku,
a tak záleÏelo ãistû na nás, jak daná témata
zpracujeme. Hodiny jsme mûli pfiipraveny zábavnou interaktivní formou, za coÏ zãásti vdû-

ãíme na‰í ‰kole, která nám poskytla uãebny
vybavené interaktivními tabulemi, bez nichÏ by
nebyly hodiny tak pestré.
V na‰em vyuãování nechybûly ani ankety,
kvízy, rÛzné hry a samozfiejmû odmûny za
správnû zodpovûzené otázky. âtvrtou vyuãovací hodinu jsme zhodnotili, co se nám v celém
programu povedlo, co ne a co bychom pfií‰tû
chtûli urãitû vylep‰it. Více fotografií z této akce
mÛÏete zhlédnout na webov˘ch stránkách na‰í
‰koly: www.zs-ohradni.eu.
BÁRA KUNSTOVNÁ, 9.B

ako kaÏd˘ rok i letos si kaÏdá z maturujících tfiíd Obchodní akademie Svatoslavova
pfiipravila vystoupení na svÛj maturitní ples.
Tfiída 4.C netradiãnû zvolila módní pfiehlídku. Devût dívek a tfii chlapci pfiedvádûli na
ãerveném koberci v Lucernû modely spoleãensk˘ch ‰atÛ, které jim zapÛjãil Svatební
dÛm Kleinod Praha 4. Student Jan Nezveda
ples i módní pfiehlídku popsal v básni, kterou
sloÏil. Dal‰í módní pfiehlídka se uskuteãnila
v rámci projektu tfiídy 3.C MODENSCHAU.
Studenti tuto zábavnû pojatou pfiehlídku –
obãerstvení, vstupenky, tombolu, prezentaci
modelÛ – kompletnû pofiádali v nûmeckém
jazyce.
JANA ¤EHKOVÁ

J
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ANKETA

O nejošklivější místo Prahy 4
Anketa, kterou jsme chtěli získat od vás čtenářů podněty na místa v naší městské části, jež by si zasloužila vyčistit a upravit, se setkala s velkým zájmem. Dostali jsme od vás řadu dopisů, ať už klasických
či elektronických, mnohé s fotodokumentací či s mapkou přesně lokalizující inkriminovanou lokalitu.
V tomto čísle přinášíme přehled některých míst, na která jste nás upozornili. Radnice naší městské části
již v některých lokalitách zajistila úklid, v dalších případech se obrátí na majitele uvedených pozemků
a vyzve je k nápravě současného stavu. O výsledcích vás budeme průběžně informovat, abychom mohli
ukázat, jak se jednotlivé lokality změnily.
(red)

Stanice autobusů,
Kačerov

před úklidem...

Posílám vám pfiíspûvek do ankety o nejo‰klivûj‰í místo Prahy 4.
Jedná se o okolí autobusové
zastávky Kaãerov (smûr Na
Návr‰í). Myslím si, Ïe by se
mûlo místo vyãistit, protoÏe tudy
dennû prochází spousta lidí. Bylo
by vhodné umístit poblíÏ zastávky odpadkov˘ ko‰ na nedopalky
pro obãany, ktefií slu‰nû koufií
mimo zastávku.
HELENA KIELKOWSKÁ

Komentáfi radnice:

Místo je velice frekventované a bohuÏel zároveÀ slouÏí jako WC. Úklid se
provádûl v minulosti nepravidelnû, jednorázovû souãasnû s úklidem pfiilehlého
svahu. Vzhledem k situaci a ke snaze souãasného vedení radnice vûnovat více
úsilí ãistotû bylo i toto místo zafiazeno mezi lokality se zv˘‰en˘m dohledem
na ãistotu.

. .. p o ú k l i d u

Michle, ulice Nad Vinným potokem
(místo, kde ulice hraniãí s vrchem Bohdalec, tj. mezi ulicemi U Plynárny
a Pod Stárkou)
Pfii pohybu z ulice U Plynárny smûrem k ulici Pod Stárkou se jedná
o levou stranu ulice Nad Vinn˘m potokem, nejvíce postiÏena je ãást, kde vrch
Bohdalec hraniãí s tenisov˘mi kurty TJ MontáÏe Praha, Pod Stárkou 36/4.
Tato ãást ulice je svírána z obou stran kopci s lesním porostem, tedy dostateãnû skryta zrakÛm okolí, aby se stala ideálním místem pro „divokou“ skládku.
Mj. nedaleké sefiadi‰tû vlakÛ âesk˘ch drah poskytuje pachatelÛm pfiestupkÛ

před úklidem...
témûfi nekoneãné zásoby el. kabelÛ, jejichÏ izolace je po odcizení pálena nebo mechanicky odstraÀována a následnû konãí na
rÛzn˘ch ãástech Bohdaleckého lesa, nejãastûji v‰ak právû zde,
na v˘‰e popsaném místû.
ING. ODON CELLER, PRAHA 4
Komentáfi radnice:

JiÏ nûkolik let trpí tato ulice, navzdory tomu, Ïe je velmi
frekventovaná, siln˘m zneãi‰Èováním a vznikem ãern˘ch skládek.
Nákladní i osobní vozy se tu pfii zastávce pohodlnû zbaví jakéhokoliv odpadu a pokraãují v cestû. K úklidu dochází opakovanû
kaÏd˘ mûsíc a komunikace byla zafiazena mezi místa se zv˘‰en˘m
dohledem na ãistotu.
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ANKETA
Křižovatka ulic Sinkulova, Podolská,
Podolí
Do va‰í ankety o nejo‰klivûj‰í místo Prahy 4 vám zasílám fotografie objektu, kter˘ se nachází v Podolí na rohu ulic Sinkulova
a Podolská. PÛvodnû slouÏil jako zdravotnické zafiízení. JiÏ nûkolik
let je ale opu‰tûn. Postupnû chátrá a stává se pfiíbytkem bezdomovcÛ
a postrachem chodcÛ jdoucích okolo. Chodník je v zimû zásadnû
neudrÏován a do‰lo zde jiÏ k nûkolika váÏn˘m zranûním. Situace je
o to smutnûj‰í, Ïe objekt se nalézá na jednom z nejvíce exponovan˘ch míst v Podolí.
HELENA JANOTOVÁ

před úklidem...
Michle, ulice U Hellady
Jde o malé území kolem fiíãky Botiã v místû, kde je tato fiíãka svedena pod Ïelezniãní tûleso sefiadi‰tû âD. Dostaneme se sem ulicí
U Hellady, která je slepá a od její druhé poloviny do konce lemovaná divokou skládkou odpadÛ (kabely zbavené svého kovového jádra,
stavební suÈ a betonové desky, domácí velkoobjemov˘ odpad apod.).
Pfiitom se jedná o velmi cennou pfiírodní lokalitu se vzrostl˘mi
stromy a kefii, která mÛÏe po ‰etrném vyãi‰tûní (bez pouÏití tûÏké
mechanizace) slouÏit obyvatelÛm Michle k relaxaãním procházkám
a posezení v pfiírodû – mikropark. V bezprostfiední blízkosti se nachází nûkolik vysok˘ch panelov˘ch domÛ (ulice U Botiãe) a právû
dokonãen˘ projekt 5 bytov˘ch domÛ „NAD BOTIâEM“ (80 bytov˘ch jednotek) na druhém bfiehu fiíãky. Po odborném posouzení v˘skytu Ïiv˘ch obyvatel této lokality (rostlin a ÏivoãichÛ) se v‰ak mÛÏe ukázat potfieba vy‰‰í ochrany tohoto území a zfiízení biokoridoru.

před úklidem...

Ulice Sulická, U Krčského
nádraží, Velký háj, Krč

Pankrác,
ulice Jeremenkova

Dovoluji si zaslat pfiíspûvek do ankety o nejo‰klivûj‰í místo Prahy 4. Fotky které vám
posílám, jsem pofiídil jednou ráno, bûhem ranní procházky se psem. Tato „pûkná“ vizitka
lidské rasy se nachází v dolní ãásti Velkého
háje (mezi sídli‰tûm Novodvorská a JiÏní
Spojkou, blízko Sulické ulice – U Krãského
nádraÏí). Pevnû doufám, Ïe mÛj pfiíspûvek pomÛÏe k fie‰ení této Ïalostné situace a umoÏní
pfiíjemné strávení pobytu v pfiírodû.
OND¤EJ ROâEK

VáÏení, ráda bych vám popsala nejo‰klivûj‰í chodník – asi ne v Praze 4, ale
v oblasti Krãe a Podolí. Je to chodník vedoucí Jeremenkovou ulicí, jmenovitû horní
tfietinou, která zaãíná pod kfiiÏovatkou Na
StrÏi. DluÏno fiíci, Ïe tento chodník nebyl
nikdy elegantní, byl v‰ak aspoÀ rovn˘.
Teì je záplatovan˘ po nûkolikanásobném kopání a místy pfiipomíná vyschlé
fieãi‰tû. Pfii chÛzi musíte velmi bedlivû sledovat, kam ‰lápnete, protoÏe rovnou plo‰ku
lze tûÏko nalézt. V poslední dobû, kdy se
zv˘‰il provoz aut projíÏdûjících touto ulicí,
se obyvatelé neodváÏí parkovat svá auta
vedle chodníku, takÏe to fie‰í tím, Ïe je
zaparkují na chodníku. AÈ si chodec ve
zbylém prostoru kliãkuje. A fiekla bych, Ïe
ulice Nad Kolonií na tom není o mnoho
lépe.
ZDENKA K¤ÍÎOVÁ

Komentáfi radnice:
V oblasti Velkého háje, pfiedev‰ím v jeho spodní ãásti pfiiléhající k JiÏní spojce, sídlí pfieváÏnû stavební a dopravní firmy. Lokalita je zatíÏena vznikajícími ãern˘mi skládkami a celkovû
pÛsobí neutû‰en˘m dojmem. Na zaslaném snímku je zachyceno místo, které se nachází ve stfiední ãásti Velkého háje v úvozu b˘valé, dnes jiÏ nepouÏívané cesty, kam bûÏnû vozidla nezajíÏdí.
Místním ‰etfiením jsme
zjistili, Ïe se asi o 60
metrÛ níÏe nachází nûkolik pfiíbytkÛ bezdomovcÛ. Po provûfiení
uvedeného nepofiádku
je velice pravdûpodobné, Ïe pÛvodcem zneãi‰tûní jsou místní
„obyvatelé“. V souãasnosti probíhají v celém
úseku stavební práce,
jejichÏ souãástí je i likvidace pfiíbytkÛ bezdomovcÛ. Pfiedpokládáme, Ïe v budoucnu
k podobnému zneãi‰tûní uÏ nedojde.

. .. p o ú k l i d u
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před úklidem...

Křižovatka ulic
Jitřní a V Hodkovičkách,
Hodkovičky
Urãitû má Praha 4 dost nepohledn˘ch míst,
jedno z nich je tzv. domeãek na kfiiÏovatce
ulic Jitfiní a V Hodkoviãkách. Dezolátní
byl uÏ nûkolik let, v prosinci r. 2006 vyhofiel a propadla se ãást stfiechy… Zkrátka
stavba jako z hororu. Tak bych si pfiála,
aby zmizel!
ING. RADKA TRILâOVÁ, PRAHA 4
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SENIOŘI

Přijďte
se projít

Pozvánka na setkání u čaje

Nordic Walking, neboli severská chůze, je společenský sport, který
lze provozovat v každém věku bez požadavku na předchozí sportovní
zkušenosti či fyzickou kondici. Jde o speciální chůzi za pomoci hůlek,
nad kterou dohlíží certifikovaný instruktor. Tato chůze je vhodná jako
rehabilitace pro osoby po operacích kloubů dolních končetin, pro
osoby trpící nadváhou, ale hlavně jako prevence většiny problémů
spojených se stárnutím. Brání vzniku cukrovky, snižuje vysoký krevní
tlak a redukuje riziko vzniku srdečních onemocnění.
Mâ Praha 4 ve spolupráci s Nordic Walking Centrem Holky v pohybu pfiipravila
pro své seniory lekce Nordic Walkingu. První lekce zaãínají jiÏ 13. kvûtna a budou
probíhat 3krát t˘dnû aÏ do konce fiíjna, s v˘jimkou letních prázdnin.
■ V úter˘ od 14.00 hod.:
v Hodkoviãkách, cyklostezka podél Vltavy, sraz ul. VltavanÛ – u zahradnictví,
tram. zastávka NádraÏí Braník.
■ Ve stfiedu od 10.00 hod.:
na Pankrácké pláni – sraz ul. Pujmanové, autobusová zastávka Sídli‰tû Pankrác.
■ Ve ãtvrtek od 14.00 hod.:
v Krãském lese – sraz pod Thomayerovou
nemocnicí u restaurace U Labutû.
Tyto lekce mají obãané Prahy 4 nad 50 let zdarma, vãetnû zapÛjãení holí
a pfiípadného zapÛjãení mûfiiãe tepové frekvence. Více informací najdete na
www.praha4.cz, nebo www.holkyvpohybu.cz/Praha4, Eva Maliãová – 777 137 661.

Dobrovolnické centrum Lékofiice zve seniory na pravidelné
„setkávání u ãaje“ kaÏdé 1. úter˘ v mûsíci od 14 do 16 hodin
v klubovnû DC Lékofiice v pavilonu A1 Fakultní Thomayerovy
nemocnice v Krãi.
6. kvûtna: téma „Chronické rány, jejich prevence a léãba“. Pfiedná‰í
Vladimíra ·ípková, vrchní sestra Léãebny pro dlouhodobû nemocné
z Fakultní Thomayerovû nemocnice v Krãi.
Informace na tel.:
261 083 690, 603 248 039, Mgr. Zuzana Vaculíková

Do divadla za 20 Kč
Zástupkynû starosty Mâ Praha 4 Ivana StaÀková zajistila ve spolupráci
s Branick˘m divadlem pro seniory náv‰tûvu divadelního pfiedstavení.
Dne 3. 6. 2008 od 14.00 hodin vás zveme na pfiedstavení ·tika
k obûdu. Vstupenky budou za poplatek 20 Kã k vyzvednutí po 5. 5. 2008
u paní Mary‰kové na sociálním odboru, kanceláfi ã. 03 pfiízemí,
Táborská 378/44, Praha 4, telefon 261 192 484 a zároveÀ v Branickém
divadle. Poãet lístkÛ je omezen.

Poznávací zájezd
Klub seniorÛ Ústavu sociálních sluÏeb pofiádá 5. ãervna zájezd na zámek
Plasy, Krásn˘ DvÛr a do meditaãní zahrady v Plzni. Cena je 280 korun
pro ãleny, pro neãleny 310 Kã. Závazné pfiihlá‰ky spolu s úhradou jsou
pfiijímány v Klubu seniorÛ, Branická 43/55 od 23. dubna do 14. kvûtna
kaÏdou stfiedu od 14 do 15 hod.

Jídelny pro důchodce
Jak jsme v minulém čísle Tučňáka slíbili, přinášíme seznam jídelen pro seniory v Praze 4. Cena racionálního i diabetického oběda je 49 Kč (ve školních jídelnách je o pár korun vyšší), v částce není zahrnuta úhrada dovozu nebo donášky oběda do bytu klienta a podání oběda v jídelně pečovatelské služby.
SVATOSLAVOVA 27 – autobus č. 193
z Pankráce, tramvaj č. 18, zastávka Svatoslavova, tramvaj č. 11 z Michle
Dům s pečovatelskou službou (DPS)
MARIE CIBULKOVÉ 626/4 – metro C –
Pražského povstání, tramvaj č. 18, autobus
č. 148, 193
DPS BRANICKÁ 55/43 – autobus č. 196,

197, 198 zastávka Krčská, tramvaj č. 3, 16, 17,
21 zastávka Přístaviště
DPS PODOLSKÁ 208/31 – tramvaj č. 3,
16, 17, 21 zastávka Podolská vodárna, autobus č. 148
Ošetřovatelské zařízení JÍLOVSKÁ
432/11 – autobus č. 106, 196, 197, 198, 199,
zastávka Novodvorská sídliště

Školní jídelny ZŠ MČ Praha 4, které zajišťují stravování pro důchodce
Stravovací místo

Platba oběda

Způsob stravování

Doba výdeje

Kontakt

ZŠ Bítovská 1246/1
Praha 4-Michle

55,- Kč

1. do přinesených nádob
2. přímo v jídelně

11.30–12.00 hod.

261 264 062
pí. Hauptová

ZŠ Jitřní 185
Praha 4-Hodkovičky

52,- Kč

1. do přinesených nádob
2. přímo v jídelně

11.15–11.45 hod.

244 402 692
pí. Maierová

ZŠ Jižní IV.1750/10
Praha 4-Spořilov

52,- Kč

1. do přinesených nádob
2. přímo v jídelně

11.15–11.45 hod.

272 762 767
pí. Zemanová

ZŠ Mendíků 1000
Praha 4-Nusle

50,- Kč

do přinesených nádob

11.25–11.55 hod.

261 212 210
pí. Chadová

ZŠ Na Chodovci 2700
Praha 4-Spořilov

55,- Kč

1. do přinesených nádob
2. přímo v jídelně

11.00–11.45 hod.

272 011 883
pí. Štugelová

ZŠ Ohradní 49
Praha 4-Michle

55,- Kč

přímo v jídelně

11.30–11.45 hod.
13.45–14.00 hod.

261 109 528
pí. Chourová

ZŠ Školní 700
Praha 4-Braník

50,- Kč

1. do přinesených nádob
2. přímo v jídelně

11.00–11.40 hod.

244 460 164
pí. Antošová

ZŠ Táborská 45
Praha 4-Nusle

50,- Kč

1. do přinesených nádob
2. přímo v jídelně

11.30–12.00 hod.

241 029 325
pí. Korytářová
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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 hlavní (historické) budově
Nuselské radnice, 2. patro, zasedací síň č. dveří 204.
ManÏelka podala návrh na rozvod s tím, s ohledem na jeho vûk, potfieby, osobnost
Ïe chce na‰eho 10letého syna do své péãe. a charakter, jeho schopnosti, vlohy a v˘vojové
¤ekla, Ïe mohu syna vídat kaÏd˘ druh˘ moÏnosti, zda stfiídání bydli‰È nebude ãinit nevíkend. S tím nemohu souhlasit. Na synovi úmûrné problémy, napfi. pfii docházce dítûte do
mi záleÏí, máme spolu velmi dobr˘ vztah ‰koly, zda to nevytrhne dítû z kolektivu kamaa spoleãné zájmy, a proto bych se rád rádÛ, neznemoÏní mu to úãast na zájmov˘ch
i nadále podílel na jeho v˘chovû. âetl jsem aktivitách apod. Stfiídavá v˘chova ze své podo moÏnosti stfiídavé v˘chovy dûtí obûma staty vyÏaduje ‰irokou souãinnost obou rodiãÛ.
rodiãi i po rozvodu. Za jak˘ch podmínek Tou souãinností pfiitom není jen prosté pfiedávábych mohl syna získat do stfiídavé v˘chovy? ní si dítûte, ale je nezbytné, aby se rodiãe i vzájemnû informovali o dÛleÏit˘ch záleÏitostech
Pfied rozhodnutím, kter˘m se rozvádí man- souvisejících napfi. se zdravotními komplikaÏelství rodiãÛ nezletilého dítûte, musí soud cemi, s problémy dítûte ve ‰kole, s jeho zájmoupravit práva a povinnosti rodiãÛ k dítûti pro v˘mi aktivitami apod., pfiiãemÏ rodiãe musí
dobu po rozvodu, zejména urãí, komu bude vzájemnû spolupracovat. Pokud rodiãe budou
dítû svûfieno do v˘chovy a jak má kaÏd˘ z rodi- mít odli‰né pfiístupy k v˘chovû dítûte, mÛÏe se
ãÛ pfiispívat na jeho v˘Ïivu. Novelou zákona stát napfi. to, Ïe dítû toho zaãne zneuÏívat ve
o rodinû v roce 1998 byl do ãeské právní praxe svÛj prospûch anebo Ïe se nûco dÛleÏitého ve
zaveden institut spoleãné a stfiídavé v˘chovy. v˘chovû opomene. JestliÏe soud nebude míst
Spoleãná v˘chova spoãívá v tom, Ïe oba rodiãe jistotu, Ïe rodiãe jsou schopni dostateãnû pfii
mají moÏnost dítû vychovávat ve stejném v˘chovû spolupracovat, nebude mít ani jistotu,
rozsahu, u stfiídavé v˘chovy jsou specifikovány Ïe tento zpÛsob v˘chovy bude pro dítû tím nejurãité ãasové úseky, bûhem nichÏ je dítû vycho- lep‰ím. Soud v tomto fiízení nefie‰í vzájemné
spory rodiãÛ, ale zji‰Èuje, které z moÏn˘ch
váváno vÏdy jedním z rodiãÛ.
Pfii rozhodování o stfiídavé v˘chovû dítûte fie‰ení je pro dítû v dané situaci to nejlep‰í. Celé
soud zvaÏuje ve‰keré dÛleÏité okolnosti, a to fiízení by tedy mûlo b˘t vedeno zájmy nezletilézejména schopnost a zájem rodiãÛ dohodnout ho dítûte, a pokud tyto zájmy nebudou pfii stfiíse a navzájem spolupracovat na v˘chovû dítûte, davé v˘chovû dostateãnû zaji‰tûny, nelze pfiedv˘chovnou zpÛsobilost, tj. schopnost a odpo- pokládat, Ïe soud stfiídavou v˘chovu nafiídí.
Stfiídav˘ typ v˘chovy není samozfiejmû
vûdnost rodiãÛ, stabilitu budoucího v˘chovného prostfiedí, vûk dítûte, jeho citovou orientaci vhodn˘ pro v‰echny dûti. Nehodí se pro dûti
a citové vazby na rodiãe, sourozence, prarodiãe handicapované, napfi. pro dûti s lehkou mozkoa dal‰í pfiíbuzné, pfiíp. na nové partnery rodiãÛ, vou dysfunkcí ãi poruchami soustfiedûní, neboÈ
osobnostní rysy rodiãÛ, hmotné zabezpeãení tyto dûti zpravidla zmûny nesná‰ejí dobfie a poze strany rodiãÛ vãetnû bytov˘ch pomûrÛ, tfiebují pevn˘ fiád. Stfiídavá v˘chova se nedoporuãuje ani u dûtí útlého ãi raného ‰kolního
vzdálenost bydli‰tû rodiãÛ apod.
Soud sleduje pfiedev‰ím, zda stfiídavá v˘cho- vûku. V pfiípadû ‰kolákÛ musí mít dítû zaji‰tûno
va bude v zájmu dítûte a zda je pro dítû vhodná náv‰tûvu stále stejné ‰koly. T˘ká-li se rozho-

dování dítûte star‰ího vûku, musí soud brát
v úvahu také názor a pfiání samotného dítûte.
Základními podmínkami, aby stfiídavá v˘chova dobfie fungovala, je tedy pfiedev‰ím, Ïe
rodiãe jsou emocionálnû zralí, dobfie spolu
komunikují a spolupracují, nehájí primárnû
svoje zájmy a nepopouzejí dítû proti druhému,
mají stejn˘ nebo podobn˘ pfiístup k v˘chovû
a zájem o ãinnost dítûte ve ‰kole a ve volném
ãase, dále Ïe dítû si samo pfieje Ïít s obûm
a rodiãi, je spokojené v domovech obou rodiãÛ,
které jsou blízko sebe tak, aby nemûnilo ‰kolu
a kamarády, dítû má rovnocenné postavení
v rodinû obou rodiãÛ, kde je uznávané a rodiãe
jsou ochotni zmûnit uspofiádání, pokud se
zmûní pfiání a potfieby dítûte.
Svûfiení dítûte do stfiídavé v˘chovy rodiãÛ
nesmí b˘t ústupkem jejich vzájemné rivalitû,
ale vyjádfiením kvalitního a pozitivního vztahu
rodiãÛ k dítûti. Rozhodnutí o stfiídavé v˘chovû
nezletilého dítûte by mûlo vycházet ze spoleãné
vÛle a dohody rodiãÛ, schopnosti spolu komunikovat a spolupracovat a nezapojovat dítû do
sv˘ch vzájemn˘ch problémÛ. Oba rodiãe by
mûli uznávat roli a dÛleÏitost toho druhého
v Ïivotû dítûte a pfied dítûtem projevovat pfiesvûdãení, Ïe i ten druh˘ je dobr˘m rodiãem.
Proto je stfiídavá v˘chova urãena pouze pro
zralé a zodpovûdné rodiãe, ktefií chápou, Ïe
ukonãení manÏelství není souãasnû ukonãením
rodiãovství.
JUDR. TATIANA P O U P O V Á

Přijímací zkoušky
do 6. třídy
ZŠ Na Planině v Praze 4-Krči vyhlašuje pro školní rok 2008/2009 přijímací řízení do 6. třídy s rozšířenou
výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Přijímací zkoušky
se budou konat ve středu 14. 5.
2008 od 8 hodin, zájemci se mohou
hlásit i k doplňkovým přijímacím
zkouškám do budoucích 7. a 8. tříd.
Bližší informace na www.planina.cz.
Mgr. Filip Novák

MLADÍ FOTOGRAFOVÉ,
ZAOSTŘETE!
Městská část Praha 4 v rámci své Koncepce protidrogové prevence a Plánu akcí v oblasti prevence sociálně
patologických jevů na rok 2008 vyhlašuje fotografickou soutěž Jak vypadá život bez drog.
této soutûÏi mají Ïáci 4.–9.roãníkÛ základních ‰kol zfiizovan˘ch
mûstskou ãástí Praha 4 fotoaparátem zachytit co nejhezãí a nejzajímavûj‰í pohled na zdrav˘ Ïivotní styl, na své okolí bez cigaret, alkoholu
a drog. SoutûÏící budou rozdûleni do dvou soutûÏních skupin, a to skupina
A – Ïáci 4.–6. roãníkÛ základních ‰kol a skupina B – Ïáci 7.–9. roãníkÛ
základních ‰kol. Pfiijaté fotografie budou vyhodnoceny, vystaveny v rámci
putovní v˘stavy na nav‰tûvovan˘ch místech Prahy 4 a tfii vítûzné fotografie
z kaÏdé kategorie budou oti‰tûny v podzimních ãíslech na‰ich novin. Autofii
v˘herních fotografií získají hodnotné ceny. SoutûÏní fotografie formátu
10 x 15 cm v obálce se soutûÏním heslem „Jak vypadá Ïivot bez drog“ se
jménem, vûkem a kontaktem na soutûÏícího budou pfiijímány v podatelnû
Úfiadu mûstské ãásti Praha 4 do 12. 9. 2008, kdy bude soutûÏ ukonãena.

V

Ředitelé škol Prahy 4 na lodi
U pfiíleÏitosti Dne uãitelÛ uspofiádala mûstská ãást Praha 4, zfiizovatel
matefisk˘ch a základních ‰kol na území Prahy 4, pro fieditele tûchto ‰kol
dne 1. dubna 2008 spoleãenské setkání spojené s plavbou po Vltavû
na lodi Danubio. Vyjádfiila tím své podûkování za kaÏdodenní péãi
o vzdûlání a v˘chovu na‰í nejmlad‰í generace.
MUDR. MICHAELA BARTÁKOVÁ, ZÁSTUPKYNù STAROSTY Mâ PRAHA 4
www.praha4.cz
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Harmonogram blokového čištění komunikací v roce 2008
datum čištění

ulice

úsek

datum čištění

ulice

8. 6. + 14. 9. 08

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

Křesomyslova – nám. Bratří Synků
Nuselská – Maroldova
Na Fidlovačce – Bělehradská

17. 6. + 9. 9. 08

Bystřická
Humpolecká
Jankovská
Krčská
Krchlebská
Neveklovská
NN 375
Pacovská
Senožatská
U Nových domů I.
U Nových domů II.
U Nových domů III.
Baarova
Jemnická
Telčská
U Michelské školy
U Pomníku
NN 2016
Družstevní ochoz
Družnosti
K Ochozu
Na Lepším
Na Výsledku I.
Na Výsledku II.
Rovnoběžná
Sdružení
U Družstva Ideál
U Družstva Repo
U Družstva Život
U Jezerky
U Slovanské pojišťovny
Zdaru
Zdařilá
Na Veselí
Na Úspěchu
Nad Jezerkou
Nad Studánkou
Pod Lázní
Soudní
Spolupráce
Svážná
U Družstev
U Čtyř domů
U Svépomoci
U Libušiných lázní
V Zálomu
V Občanském domově
Na Květnici
Nad Nuslemi
Pod Sokolovnou
Pod Vilami
Svatoslavova
V Luhu
V Podluží
Vladimírova
Kremnická
NN 4384
Púchovská
Roztylské náměstí
Trenčínská
Trnavská
Vrútecká
Zvolenská
Žilinská
Krajová
Na Dílech
Na Líše
Na Záhonech
Podle Kačerova
V Zápolí
Kačerovská
Mezipolí
Na Brázdě
Na Dědinách
Na Dílech
Na Lánech
Na Kačerově
Na Rolích
Na Novině
Na Úhoru
Na Úlehli
Nad Lesním divadlem
Němčická
NN 439
Novodvorská pouze 1/2
Dudínská
Herálecká I.
Humpolecká
NN 2036
NN 374
Obětí 6. května
Pacovská
Senožatská
Za Zelenou liškou
Na Křivině
NN 362 + 363
Ohradní
Pod Vršovickou vodárnou I.
5. května z centra
5. května do centra
Na Pankráci

2. 6. + 20. 8. 08

3. 6. + 21. 8. 08

27. 5. + 18. 8. 08
28. 5. + 25. 8. 08

29. 5. + 26.8. 08

4. 6. + 22. 8. 08

30. 5. + 27. 8. 08
6. 6. + 28. 8. 08

9. 6. + 29. 8. 08

10. 6. + 1. 9. 08

11. 6. + 2. 9. 08
12. 6. + 3. 9. 08

13. 6. + 4. 9. 08

16. 6. + 8. 9. 08
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Bělehradská – Nuselská

Čestmírova – Maroldova

18. 6. + 10. 9. 08

mimo průjezd Bělehradská – Nuselská

19. 6. + 11. 9. 08

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

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

25. 6.+ 12. 9. 08

Na Dolinách – Podolská
Podolské nábř. – U Vápenné skály

Dvorecké nám. – U Vápenné skály

20. 6. + 5. 9. 08

Zálesí – V Štíhlách

23. 6. + 15. 9. 08
Senohrabská – Na Chodovci

Hlavní – Choceradská
Senohrabská – Svojšovická
Branické nám. – Ke Krči
mimo úsek Branická – Ke Krči

24. 6. + 16. 9. 08

Jiskrova – Nad přívozem
Jiskrova – Bezová

26. 6. + 17. 9. 08
Zelinářská – Na Mlejnku
Branická – Ke Krči
zálivy ze zámkové dlažby pouze ručně
Vyskočilova – Antala Staška
Antala Staška – Olbrachtova
mimo parkoviště a 2 slepé úseky
Olbrachtova – Antala Staška

27. 6. + 18. 9. 08

mimo úsek Rabasova – Tilschové

30. 6. + 19. 9. 08
včetně 1 parkoviště

1. 7. + 22. 9. 08

15. 6. + 19. 10. 08

úsek
Bystřická – Za Zelenou liškou
Pacovská – Olbrachtova

Jankovská – Za Zelenou liškou
U Nových domů III. – Za Zelenou liškou

Baarova – NN 2016
U Pomníku – nájezd na 5. května

Na Jezerce – U Družstva Repo

U Družstev – Nad Studánkou

mimo 2 slepé konce

Svatoslavova – Pod Vilami
Pod Vilami – Táborská

Hlavní – Zvolenská

V Zápolí – Na Líše
Na Dílech – Na Novině

Na Úlehli – Kačerovská

Na Líše – Na Kačerově
mimo pronajatého parkoviště
Zálesí – Vrbova
Pacovská – Humpolecká
Za Zelenou liškou – Dudínská
včetně kruhového objezdu
spojka Pacovská – Dudínská
Za Zelenou liškou – Budějovická
Za Zelenou liškou – Herálecká I.
mimo parkoviště

Štětkova – Hvězdova křiž.Pankrác
Sdružení (NN 2207) – Kongresová
Na Strži – Náměstí hrdinů

www.praha4.cz
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MČ Praha 4 – velkoobjemové kontejnery
květen 2008

Deratizace

MČ Praha 4 – velkoobjemové kontejnery
červen 2008

Stanovi‰tû
Zavezení dne
Jivenská x Adamovská
05
Ctiradova x Meãislavova
05
Mezilesní x V Pláni
05
Halasova x U StrÏe
05
Mezivr‰í x Nad ·álkovnou
05
Pod Terebkou x Petra Rezka
05
Pekárenská – pod svahem
06
Nad Pískovnou x Pfiechodní
06
K V˘zkumn˘m ústavÛm
06
Vavfienova
06
U Pern‰tejnsk˘ch x DruÏstevní
12
Marie Cibulkove x U Jedliãkova ústavu
12
Na Lysinách
12
Zapadlá x Zelen˘ pruh
12
Jeremenkova x Sitteho
12
Rodvinovská x Budûjovická
13
Pod Vi‰Àovkou
13
Na Lysinû x Doudova
13
Vrbova (u garáÏí)
13
Pod Dálnicí ã. 1
13
DruÏstevní ochoz x Zdafiilá
14
Murga‰ova
14
Zelen˘ pruh x Za Pruhy (u parkovi‰tû)
14
Lopatecká x Doudova
14
Michelská x U Michel. ml˘na
15
Îilinská
15
Kotorská (u jeslí)
15
Korandova x Havlovického
15
Boleslavova x BoÏetûchova
19
Zachova x Nad Svahem
19
Humpolecká x Bystfiická
19
Nad Lesním div. x Nûmãická
19
Pod Krã. lesem x V Jehliãí
19
U Habrovky x U Krã. vodárny
19
Vzdu‰ná x Na Rovinách
20
Na Vrstvách x Pod Pekafikou
20
Podolská x K Vysoké cestû
20
Plamínkové (u Z· nebo u polikl.)
20
Jiskrova x Na Mlejnku
20
Podolská x U Kublova
20
Na Kvûtnici x Pod Sokolovnou
21
Klánova x U Vodotoku
21
Kamenitá
21
Branická x K Ry‰ánce
21
Jílovská (u Alberta)
21
SdruÏení x Nad Studánkou
22
Pod Vr‰ovickou vodárnou III.
22
Baarova x Telãská
22
Horáãkova X Bartákova
22
Sinkulova x Na Klikovce
22
Na Zlatnici x Na Podkovce
26
V Hodkoviãkách x Jitfiní
26
Pod Jalov˘m dvorem
26
Doudlebská
26
Nad Havlem x U Krã.nádraÏí
26
Bítovská
27
PsohlavcÛ x Vûkova
27
Sládkoviãova
27
Fillova x Rabasova
27
Mirotická x âimelická
27
Na Lí‰e x Na Novinû
28
Jihlavská (proti garáÏím)
28
Luke‰ova x Bohrova
28
Jihozápadní V. x JiÏní IX.
28
Na Chodovxci (u sep. nádob)
28
JiÏní XVI.
28
RuÏinovská x Kukuãínova
29
Choceradská x Senohrabská
29
Severov˘chodní IV. X Severní IV.
29
Viktorínova
29
Ohradní x Na Kfiivinû
29
Podolská x Nedvûdovo nám.
29

v Praze 4, 11 a 12

Stanovi‰tû
Zavezení dne
Jivenská x Adamovská
02
Ctiradova x Meãislavova
02
Mezilesní x V Pláni
02
Mezivr‰í x Nad ·álkovnou
02
Pod Terebkou x Petra Rezka
03
Pekárenská – pod svahem
03
Nad Pískovnou x Pfiechodní
03
Vavfienova
03
Halasova x U StrÏe
04
K V˘zkumn˘m ústavÛm
04
Na Lysinû x Doudova
04
Zelen˘ pruh x Za pruhy (u parkovi‰tû)
04
Mikulá‰e z Husi
04
Na Lysinách
05
Zapadlá x Zelen˘ pruh
05
Jeremenkova x Sitteho
05
U Pern‰tejnsk˘ch x DruÏstevní
09
Rodvinovská x Budûjovická
09
Pod Vi‰Àovkou
09
Pod Dálnicí ã. 1
09
Lopatecká x Doudova
10
Na Vrstvách x Pod Pekafikou
10
Vrbova (u garáÏí)
10
DruÏstevní ochoz x Zdafiilá
11
V Zálomu x Na Jezerce
11
Murga‰ova
11
Zachova x Nad Svahem
11
Korandova x Havlovického
11
Michelská x U Michel. ml˘na
12
Îilinská
12
Kotorská (u jeslí)
12
Humpolecká x Bystfiická
12
Nad lesním div. x Nûmãická
12
Boleslavova x BoÏetûchova
16
Pod Krã. lesem x V Jehliãí
16
U Habrovky x U Krã. vodárny
16
Podolská x K Vysoké cestû
16
Vzdu‰ná x Na Rovinách
17
Plamínkové (u Z· nebo u polikl.)
17
Jiskrova x Na Mlejnku
17
Podolská x U Kublov
17
Klánova x U Vodotoku
18
Kamenitá
18
Branická x K Ry‰ánce
18
Jílovská (u Údolní)
18
Na Kvûtnici x Pod Sokolovnou
19
SdruÏení x Nad Studánkou
19
Horáãkova x Bartákova
19
Sinkulova x Na Klikovce
19
Pod Vr‰ovickou vodárnou III.
23
Baarova x Telãská
23
Luke‰ova x Bohrova
23
RuÏinovská x Kukuãínova
23
Na Zlatnici x Na Podkovce
24
V Hodkoviãkách x Jitfiní
24
Pod Jalov˘m dvorem
24
Doudlebská
24
Nad Havlem x U Krã. nádraÏí
24
Bítovská
25
PsohlavcÛ x Vûkova
25
Sládkoviãova
25
Fillova x Rabasova
25
Mirotická x âimelická
25
Na Lí‰e x Na Novinû
26
Jihlavská (proti garáÏím)
26
Jihozápadní V. x JiÏní IX.
26
Na Chodovxci (u sep. nádob)
26
JiÏní XVI.
26
Choceradská x Senohrabská
30
Severov˘chodní IV. X Severní IV.
30
Viktorínova
30
Ohradní x Na Kfiivinû
30
Podolská x Nedvûdovo nám.
30

www.praha4.cz

Hlavní město Praha zajišťuje
i v letošním roce cyklickou
deratizaci v objektech a na
plochách, jejichž je majitelem,
a dále v přilehlých prostorách
a kanalizační síti. Postup prací
při deratizaci kontrolují pracovníci Hygienické stanice
hlavního města Prahy, na které
je možno se obracet s případnými dotazy.
21. 4.–12. 5. 2008 Háje, Opatov, Kunratice:
metro Háje, Galaxie, Kosmická, Klatovská,
U Modré ‰koly, Hviezdoslavova okolí, metro
Opatov, zel. plochy u metra, Litochlebské
námûstí, Ke Stáãírnû, sídli‰tû Litochleby,
Kvûtnového vítûzství, Donovalská okolí.
12. 5.–2. 6. 2008 Nusle, Michle, Pankrác, Krã,
Kunratice, Lhotka, Kam˘k – Táborská,
Nuselská, park Jezerka, Tyr‰Ûv vrch, okolí
Botiãe, Michelská, Ohradní, metro Kaãerov,
Pekárenská, U Plynárny, okolo sefiadi‰tû,
V Zápolí, Podle Kaãerova, metro Pankrác,
sídli‰tû Pankrác, Na Pankráci, Pujmanové,
námûstí HrdinÛ, Kavãí hory, Pankrácká pláÀ,
sídli‰tû Krã od V ·tíhl˘ch po Zálesí
a VídeÀskou, Pod Vi‰Àovkou, Krále Václava
IV., Za Parkem, K Libu‰i, K Verneráku,
Novodvorská od Vavfienovy po Mariánskou
+ sídli‰tû, Novodvorská od Mariánské po generála ·i‰ky + sídli‰tû, Durychova + okolí,
Lhotecká, U Kam˘ku + sídli‰tû.
2. 6.–25. 6. 2008 Cholupice, Toãná, Komofiany
– Podch˘‰ská, RaÏická + okolí, námûstí
A. Pacáka, Keltská + okolí, OkruÏní celé
sídli‰tû, Nad Teplárnou, U Soutoku,
Komofianská, Na Poustkách, K Nouzovu, Do
KoutÛ + celé sídli‰tû, koneãná autobusu.
25. 8.–15. 9. 2008 Modfiany, Libu‰, Písnice –
Tyr‰ova ãtvrÈ, Tylova ãtvrÈ, generála ·i‰ky,
Sofijské námûstí + celé sídli‰tû aÏ po Vazovova,
sídli‰tû Baba I., II., III., Na Beránku, Obchodní
námûstí, Meteorologická, Libu‰ská, Dobronická, V˘letní, Na Okruhu, V LuÏích + okolí,
Kunratická spojka, K Vrtilce, Putimská,
Ladislava CoÀka + okolí.
15. 9.–6. 10. 2008 Podolí, Braník, Hodkoviãky
– Podolské nábfieÏí, Nedvûdovo námûstí,
Podolská, Jeremenkova, Na Dolinách, Sinkulova, Na Hfiebenkách I., II., Dvorecké námûstí,
Ke Krãi, Vrbova, Branické námûstí, Branická
+ koneãná tramvaje, bfiehy Vltavy-kemp, Na
Mlejnku + okolí, Zelen˘ pruh + okolí,
V Hodkoviãkách, Údolní, Vavfienova, sídli‰tû
Hodkoviãky, Na Lysinách.
6. 10.–31. 10. 2008 Toto období bude vyuÏíváno na o‰etfiení problémov˘ch míst, kde musí
b˘t deratizaãní zásah nûkolikrát opakován.

TUČŇÁK

| 21

SPORT

Hokejista omezí chalupaření
Chcete mít doma malého hokejistu
nebo i hokejistku? Pokud říkáte
ano, zamiřte se svou ratolestí na
stadion HC Kobra Praha, kde v současné době probíhá nábor dětí
narozených v letech 2000–2004.
„Kluk ãi dívka mohou opravdu pfiijít jak se
fiíká z ulice. Tvrdím, Ïe Ïádn˘ uãen˘ z nebe nespadl a je na nás trenérech, abychom zájemcÛm
zajistili kvalitní v˘uku,“ fiíká ing. Petr Hána,
trenér HC Kobra Praha. Tréninkové jednotky
nejmlad‰í kategorie jsou proto zamûfieny na
v˘uku bruslení, koordinaci pohybu a herní
ãinnosti jednotlivcÛ i t˘mu.
V sezonû (od záfií do konce bfiezna) se trénuje ãtyfiikrát t˘dnû. „V poslední sezonû jsme
trénovali v pondûlí a ve stfiedu od 15.15 hod.
na ledû a v sobotu a v nedûli pfiibliÏnû od pÛl
osmé ráno. Dûti chatafiÛ a chalupáfiÛ dlouho
na trénincích nevydrÏely, ale uÏ jsme nûkolikrát rodiãe pfiesvûdãili, aby na víkend neodjíÏdûli z Prahy. Lední hokej je víkendov˘ sport,
jezdí se na zápasy a hrají se turnaje, a to
i v nejmlad‰í vûkové kategorii.“
V˘stroj malého hokejisty zpoãátku pfiíli‰
nezatíÏí rodiãovskou kapsu. „Helma nemusí

Fotbalové turnaje
pro mládež
ABC Braník je jiÏ tradiãním pofiadatelem jarních turnajÛ pro nejmen‰í fotbalisty.
VÏdy v kvûtnu se na travnatém hfii‰ti ABC
Braník konají turnaje Pinìa Cup a Mini
Arena Cup.
Opravdovou slavností fotbalu byl tfii roky
po sobû velk˘ mezinárodní fotbalov˘ turnaj
ARENA CUP. Tfii dny bojovalo 24 t˘mÛ
z 6 zemí o vítûzství v turnaji. I v této tradici
chce oddíl pokraãovat. NejbliÏ‰í akce jsou
následující:

b˘t hokejová, staãí cyklistická ãi lyÏafiská.
Dále jsou potfieba chrániãe kolen a loktÛ a na
ruce lze natáhnout palãáky. Klasická v˘stroj
se kupuje zhruba po dvou mûsících, aÏ na
základû zájmu dítûte pokraãovat v trénincích.
Pofiizovací cena se pohybuje od pûti tisíc korun, ale doporuãujeme zakoupit v˘stroj pouÏitou, neboÈ dûti z ní rychle vyrostou,“ radí Petr
Hána, kterému mÛÏete na telefon 604 992 525
zavolat o více informací.
(md)

1. kvûtna probûhne na travnatém hfii‰ti
3. roãník turnaje pfiípravek Pinìa Cup.
8. kvûtna se utkají nejmen‰í fotbalisté narození v roce 2002 na turnaji Mini Arena Cup.
Zúãastní se t˘my z celé republiky – Sparta,
Slavia, Ústí nad Labem, SIAD Most, Junior
Teplice a dal‰í.
24. kvûtna od 15 hodin probûhne na hfii‰ti
ABC Braník dûtsk˘ den pro ãleny i neãleny
oddílu.

Zkusíte závod pramic?
odácko-turistické oddíly ARGO zvou dospûlé i dûti na ‰est˘ roãník Branické regaty v sobotu
31. kvûtna ve 13.00 (lépe pfiijít s pfiedstihem). Pojede se netradiãní závod pramic na Vltavû
(od tram. zastávky PobfieÏní cesta pfiímo k fiece napravo od Ledáren). SloÏení ãlenÛ posádky nesmí
vûkem pfiesáhnout 90 let (nad 30 let se poãítá jako 30) a na lodi musí b˘t aspoÀ jedna Ïena. Poplatek
za registraci posádky 100 Kã. Zábavu, vybavení a obãerstvení zaji‰Èuje ARGO. BlíÏe na www.argo.in.

V

Krosaři, na start!
Athletic veterán club âR 1982 vás zve na
27. roãník Hodkoviãské „7“, kter˘ se uskuteãní s pfiispûním grantu Mâ Praha 4 v úter˘
3. ãervna 2008. Závodit se bude v bûhu na
7 kilometrÛ v devíti vûkov˘ch kategoriích
(muÏi roãník 1990 a star‰í, Ïeny roãník 1988
a star‰í) a ceny jsou pfiipraveny pro první
tfii závodníky a závodnice v kaÏdém bûhu.
Více informací získáte u fieditelky závodu
RÛÏeny Sochorcové – tel. 731 527 631, nebo
na e-mailu: valentova@hzs.mepnet.cz. (md)

Pošlete děti k vodě
Pokud máte zájem, aby va‰e dcera nebo
syn nav‰tûvovali plavecky vyhlá‰enou ‰kolu
klubu USK Praha na Nedvûdovû nám. v Praze 4, pfiijìte se informovat v tréninkov˘ch
hodinách po–pá 6,30–8 hod. a po, st, pá
13.30–15 hod. na plaveck˘ stadion v Podolí.
Informace také získáte u paní Passerové
(mobil 603 581 973), na e-mailu passerovi@volny.cz nebo na webov˘ch stránkách
www.sportservice.cz/usk. Dûti jsou pfiijímány
jiÏ od 3. tfiídy, kdy je‰tû nemusí mûnit ‰kolu.
(pa)

První t˘den v ãervnu se uskuteãní na hfii‰ti sportovní dopoledne plné her a soutûÏí pro
dûti z matefisk˘ch ‰kol Prahy 4.
ABC Braník také pofiádá nábor mal˘ch
fotbalistÛ (rok narození 1999–2003), a to
kaÏdé úter˘ a ãtvrtek od 15 do 18 hod. na
hfii‰ti Za Ml˘nem 12, Praha 4-Braník.
Informace na tel. ã. 603 141 926.
(md)
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DOPISY
VáÏená redakce,
dûkujeme za dojemnou péãi o seniory,
kter˘m bylo nabídnuto plavání v Podolí.
Nabídka byla tak lákavá, Ïe se mnoho seniorÛ tû‰ilo na vstupenky. Jaké bylo v‰ak
pro mnohé pfiekvapení, kdyÏ v uveden˘ den
na sociálním odboru nebyl k dostání v 10.30
hod. ani jeden lístek! Mûla tato akce b˘t jen
ukázkou toho, co by seniory potû‰ilo? Nebo
zcela novou aktivitou, kdy seniofii ráno vstanou, dojedou na odbor do Nuslí, vy‰lápnou
schody, aby si procviãili nohy, dozvûdûli se,
Ïe si nic nemohou koupit, a zase domÛ?
UÏ pfiem˘‰líte o dal‰í akci, která by vylákala seniory na vycházku do Nuslí?
LIBU·E K., PRAHA 4

S TALO SE

Sokolové
oslavili jubileum

VáÏená paní,
pfii pfiem˘‰lení, ãím lze v rámci na‰ich finanãních moÏností zpfiíjemnit Ïivot seniorÛm
v Praze 4, jsme do‰li k závûru, Ïe právû plavání by mohlo b˘t ideálním zpestfiením. BohuÏel
jsme nemûli pfiedstavu o tom, jak˘ ohlas tato
aktivita u na‰ich seniorÛ vyvolá, a proto jsme
v první fázi zakoupili 150 plavenek, coÏ je
obvykle dostateãné mnoÏství pofiizované na
seniorské akce. Plavenky v‰ak byly rozebrány
hned první den a zájem byl takov˘, Ïe jsme
narychlo nasmlouvali dal‰ích 150 plavenek,
abychom uspokojili seniory, ktefií na úfiad pfii‰li
ráno a ktefií se dle pokynÛ pracovnic sociálního
odboru zapsali do seznamu „ãekatelÛ“.
Vzhledem k v˘‰e uveden˘m skuteãnostem

mám dojednanou schÛzku s fieditelkou
Plaveckého stadionu v Podolí a spoleãnû probereme moÏnosti dlouhodobûj‰ího plavání pro
seniory na‰í Mâ za zv˘hodnûn˘ch finanãních
podmínek. Nejsem v‰ak schopna odhadnout
v˘sledek jednání, ale pokud to bude jen trochu
pro nás akceptovatelné, budeme se snaÏit tuto
aktivitu do budoucna zajistit. Zajisté se o tom
doãtete v ãasopise TuãÀák. I kdyby jednání nedopadla dle na‰ich pfiedstav, tuto akci zopakujeme na podzim. Do budoucna se budeme snaÏit najít optimální fie‰ení distribuce, nicménû
vzhledem k na‰im omezen˘m finanãním prostfiedkÛm na tyto akce se vÏdy vyskytne skupina ÏadatelÛ, které nebudeme moci uspokojit.
IVANA STA≈KOVÁ, ZÁSTUPKYNù STAROSTY Mâ P4

Začarovaný den
Jak jsme jiÏ v dubnovém TuãÀáku informovali, v matefiské ‰kole Táborská v Nuslích
se konal Zaãarovan˘ den. „Jakoby mávnutím kouzelného proutku se na‰e matefiská
‰kola zmûnila v zaãarovanou ‰kolku, plnou
her, tvofiiv˘ch prací a veselého cviãení.
Nechybûlo ani taneãní skotaãení, kdy králové Ïádali o tanec princezny, tanãili spolu pejsek s koãiãkou, zajíãek i beru‰ka a mnoho
dal‰ích postaviãek. Následoval prÛvod masek s vyhla‰ováním tûch nejlep‰ích, i kdyÏ

krásné a nápadité byly v‰echny. Sladkosti za
odmûnu a polárkov˘ dort byly teãkou za
krásn˘m dnem,“ uzavírá Hana Legiová
z M· Táborská. FOTO: ARCHIV M· TÁBORSKÁ.
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Rozšiřujeme profesionální tým
Rodinných finančních poradců!
Hledáme spolupracovníky se zájmem o:
obchod a finanční trh, seberealizaci a profesní
růst, rozvinutí komunikačních a prodejních
dovedností, nadprůměrné výdělky.
Nabídneme Vám:
- zázemí silné a prestižní finanční společnosti,
- finanční a lidskéou podporu při adaptačním
procesu (školení, fix+provize+bonus),
- flexibilní pracovní dobu,
- dobrý pracovní kolektiv.

SC-80296/1

SC-80163/1

Kontaktujte nás:
Monika Kirchnerová
Tel.: 732 161 936, 271 001 936
monika.kirchnerova@mpss.cz
nebo přímo na pobočkách
Modrá pyramida

SC-80621/1

Sokol Nusle oslavil 120. v˘roãí svého
zaloÏení a v rámci oslav byly ze základního
kamene sokolovny vyzvednuty dokumenty
– mimo jiné i barevn˘ pamûtní list na vydûlané kÛÏi – a pfiedvedeny pfiítomn˘m hostÛm. Ti poté spoleãnû podepsali Poselství,
které bude spoleãnû s dal‰ími listinami
ze souãasnosti pfiiloÏeno k pÛvodním
dokumentÛm. Na snímku pfiebírá starosta
jednoty br. PhDr. Jifií Rejzek (vlevo) plaketu s vûnováním od zástupce starosty
Mâ Praha 4 Mgr. Václava Kri‰tofa.
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Veřejná zeleň má nového správce
Je asi zbytečné rozepisovat se o tom, že nejen naše obydlí tvoří prostor, ve kterém žijeme. Každý den se pohybujeme po městské části
Praha 4 a právě ta spolu s bytem nebo domkem dává obsah pojmu,
kterému se vznešeně, a přesto naprosto přesně říká „domov“.
13 men‰ích firem, které mûly mezi sebou rozdûleno území Prahy 4. Jen pro bliÏ‰í pfiedstavu
– jedná se o plochu vût‰í, neÏ je 350 fotbalov˘ch hfii‰È…
Co si od toho slibuje radnice Prahy 4?
Zefektivnûní provozu a nákladÛ na údrÏbu
vefiejné zelenû, zjednodu‰ení komunikace mezi
obãany, úfiadem a provádûjící firmou, zv˘‰ení
operativnosti pfii fie‰ení podnûtÛ a stíÏností.
Zku‰enosti – a nutno dodat, Ïe zku‰enosti na
v˘bornou – jsou s firmou ROSSY service
v mûstské ãásti Praha 10, kde se stará nejenom
o mûstskou zeleÀ, ale i o úklid chodníkÛ.
Pfiejeme firmû ROSSY service, aÈ se jí
v mûstské ãásti Praha 4 dafií. Víme, Ïe zmûna
z 13 dodavatelÛ na jednoho nebude jednoduchá
ani pro ROSSY service, ani pro kontrolory
úfiadu. Seznámit se ze dne na den se v‰emi

INZERCE

Obnova alejí

Dopravní omezení
Budějovická – Za Zelenou liškou
(22. 4.–12. 5. 2008)
Zábor je proveden za provozu v levém jízdním pruhu ve
smûru z centra. Ulice Za Zelenou li‰kou mezi Budûjovickou a Humpoleckou je uzavfiena. Objízdná trasa je
vyznaãena.
Budějovická, v úseku Vyskočilova–Vokáčova
(13. 5.–5. 6. 2008)
V záboru stavby bude v˘chodní polovina stfiedního
pásu, pro parkování bude vymezeno podélné stání pro
asi 50 vozidel v západní polovinû stfiedního pásu komunikace, která je uÏ rekonstruovaná.
■

oblastmi a rajony, ve kter˘ch se nachází vefiejná zeleÀ, není jednoduché. Tak buìme v‰ichni
nápomocni, staráme se pfieci o ná‰ spoleãn˘
„domov“…
LANNY DUDRA, TAJEMNÍK Mâ PRAHA 4

dÛvodu havarijního stavu topolov˘ch
alejí na Spofiilovû poÏádala Technická
správa komunikací jménem vlastníka pozemkÛ, Magistrátu hlavního mûsta Prahy, o povolení ke kácení obou alejí. Dendrologick˘ posudek potvrdil velmi ‰patn˘ stav dfievin a nutnost
zákroku. ÚMâ Praha 4 se pfiiklání k fie‰ení, Ïe
kácení bude provedeno na etapy podle stavu
jednotliv˘ch stromÛ, jedinci v „lep‰í formû“
by byly o‰etfieni a na stanovi‰ti je‰tû nûkolik
let ponecháni. V˘sadba nov˘ch stromÛ bude
poté realizována v ulicích Boãní I a II.

Z

SC-80582/1

ak jako si mûníme barvu stûn v bytû, kupujeme nov˘ nábytek a opravujeme fasády,
starají se pfiedstavitelé mûstské ãásti o to, aby
Ïivotní prostfiedí v Praze 4 bylo pûkné. âisté
silnice a chodníky jsou spolu s údrÏbou a realizací mûstské vefiejné zelenû hlavními body
zájmu v‰ech obãanÛ i náv‰tûvníkÛ Prahy 4.
V˘raz „vefiejná zeleÀ“ by sv˘m v˘znamem
spí‰e snesl zmûnu na „na‰e zahrada Prahy 4“.
Od kvûtna leto‰ního roku nastává velká
zmûna. O údrÏbu vefiejné zelenû v Praze 4
a o úklid chodníkÛ v zeleni se bude pfieváÏnû starat specializovaná firma
ROSSY service,
s. r. o., která bude
peãlivû kontrolována. Nahradí tak

T

ZEDNICKÉ A OBKLADAâSKÉ PRÁCE

Tel.: 602 504 105

SC-80577/1

rekonstrukce, elektroinstalace
bytová jádra

www.ceskydomov.cz
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Salon Dana

Výroba plastových oken a dveří

nabízí cvičení na rekondičních stolech

Kde nás najdete:

10 hodin za 990,- Kč

J. Kociána 1095
272 001 Kladno

Nádražní 313
Praha-Mnichovice

Tel.: 312 527 415
Fax: 312 520 831
E-mail:
info@regno.cz

Tel./fax: 312 666 660
Mob.: 608 103 076
E-mail:
kladno@regno.cz

Tel./fax: 323 604 151
Mob.: 777 633 388
E-mail:
mnichovice@regno.cz

POBOČKY: Louny, Plzeň, Sokolov, Cheb,
Roudnice n/L, Ředhošť, Ústí n/L a Žatec
Poskytujeme kompletní servis včetně montáže, demontáže, likvidace a zednických prací.
Výrazné množstevní slevy • Vyrábíme z profilů Trocal • 16 let na trhu • www.regno.cz

ZELENÁ LINKA – 800 261 919 – VOLEJTE ZDARMA

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

Pro štíhlou postavu,
odstranění bolestí zad a kloubů.
Dále nabízíme rolletic masáž
na odbourání celulitidy.
Praha 4, Na rovinách 16
Tel.: 244 473 184

w w w. d a n a s a l o n . c z
SC-80419/1

Chrá‰Èany 43, 252 19 Rudná u Prahy
Tel./fax: 312 665 149 - mobil: 602 645 881
www.eurogaraze.cz • info@eurogaraze.cz

SC-80135/1

Trojanova 335
274 01 Slaný

SC-72182/1

SC-71846/1

SC-80257/1

INZERCE

OPTIMI, spol. s r.o.
Dubečská 4/74, 100 00 Praha 10
tel.: 274 818 721, fax: 274 822 827
info@optimi.cz, www.optimi.eu

SC-71848/1

MONTÁŽE PROVÁDÍME PO CELÝ ROK!

ZDARMA VOLEJTE 800 101 005

D O V E Z E N É V K O N E â N É Ú P R AV ù O K A M Î I T ù K P O U Î I T Í
Ïelezobetonové garáÏe • kompletnû vybavené • vysoké kvality
dvojgaráÏe, fiadové garáÏe, garáÏe zapu‰tûné do svahu, podzemní garáÏe

ANGLIČTINA, ŠPANĚLŠTINA
18 let zkušeností, zařazení do vyhlášky MŠMT

zahájení každých 6 týdnů
výuka 5x, 3x, 2x, 1x týdně

SC-80422/1

lze kombinovat s NJ, FJ, ŠJ

Kurzy AJ od 19. 5.

SC-71888/2

Pomaturitní studium AJ

Prázdninové kurzy Aj a ŠpJ v Praze - červenec, srpen
Studium v zahraničí

UČEBNY U METRA FLORENC a VYŠEHRAD

Jazyková škola Elvis, Žateckých 12, Praha 4
Tel./fax: 241 405 628, tel.: 241 409 001, O2: 602 350 632

www.elvis.cz

SC-71941/1

SC-72104/2

SC-80400/1

SC-80411/1

T-Mobile: 731 570 807, elvis@elvis.cz,

SC-80258/1

Firemní a individuální výuka

www.praha4.cz
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DIVADLA

Spravedlivější granty
Miliony korun na kulturu byly z magistrátního rozpočtu letos rozděleny podle nového
grantového systému, který vznikl na základě kritiky velké části umělecké obce. Jeho hlavní
předností je, že díky němu na dotace dosáhnou stovky dalších subjektů.
I tak se ale oz˘vají kritici, ktefií v˘‰i pfiidûlen˘ch
dotací zpochybÀují. Na
kulturní scénû ale pÛsobí
i ti, ktefií systém povaÏují za spravedliv˘. Jedním
z nich je i fieditel Divadla na Jezerce Jan Hru‰ínsk˘,
kter˘ patfiil mezi kritiky pÛvodního grantového
systému.

Památn˘ byl vá‰ pfiímûr, Ïe o penûzích dfiíve
rozhodovalo „Bratrstvo koãiãí pracky“…
Ten pfiímûr nebyl pfiehnan˘. Je pfiíznaãné, Ïe
stejní lidé, ktefií kdysi tvrdû kritizovali socialistick˘ systém pfiíspûvkov˘ch organizací, se jej nyní za
kaÏdou cenu snaÏí udrÏet. Vlastnû se jim nedivím.
Zvykli si Ïít ve „zlatém vajíãku“ a nechtûjí riskovat, Ïe o své v˘hody pfiijdou. Nedivím se magistrá-

tu, Ïe nechce udrÏovat nefungující organismy jen
proto, Ïe pÛsobily uÏ za socialismu.
Pfiinesl nov˘ systém podle va‰eho názoru
spravedlnost a objektivní pravidla?
Souãasn˘ grantov˘ systém je podle mého názoru dobr˘m v˘chodiskem, i kdyÏ kompromisním.
Jsem pfiesvûdãen, Ïe volná umûlecká soutûÏ je
zároveÀ tou nejlep‰í zárukou kvality.

ZÍSKEJTE ZLEVNĚNÉ VSTUPENKY!
Od zaãátku kvûtna do konce roku si obãané Prahy 4 mohou koupit zlevnûné
vstupenky na vybraná pfiedstavení Divadla Na Jezerce. Pfiedstavení budou mít
na plakátech u pokladny divadla oznaãení Den pro Prahu 4. „Vy‰li jsme vstfiíc
znaãnému zájmu divákÛ, Ïijících v Praze 4, jimÏ finanãní situace nedovoluje
pravidelnou náv‰tûvu divadla. Zlevnûné vstupné je proto ãásteãnû dotováno,
a to z grantového programu na‰í mûstské ãásti v celkové ãástce 350 tisíc
korun,“ uvedl pfiedseda grantové komise Pavel Caldr. Vstupenky se 30% slevou

jsou vydávány v pokladnû divadla po pfiedloÏení obãanského prÛkazu, v pfiípadû ‰kolních pfiedstavení bude potvrzena hromadná objednávka.
A na která zlevnûná pfiedstavení se mÛÏete v prÛbûhu kvûtna tû‰it?
nedûle 11. 5.
Prokletí nefritového ‰korpióna
úter˘ 13. 5.
Mandragora
pátek 16. 5.
Petrolejové lampy
úter˘ 27. 5.
Takov˘ Ïertík
(md)

Premiéra Komorní Fidlovačky

ŽENA V ČERNÉM
nglick˘ thriller Îena v ãerném, jehoÏ
premiéra je naplánována na 29. 5. od
19.30 hod., zaãíná celkem nadûjnû: Postar‰í
muÏ (Arthur Kipps) sepsal svÛj Ïivotní pfiíbûh
a rád by jej zvefiejnil. Doufá totiÏ, Ïe by se
tímto zpÛsobem mohl osvobodit od „démonÛ“,
ktefií ho uÏ léta pronásledují. Proto poÏádá
o pomoc profesionálního herce, kter˘ pak v retrospektivním dûji pfievezme jeho identitu.
Vracíme se do doby, kdy Kipps jako mlad˘
talentovan˘ právník odjíÏdí z Lond˘na do zapadlého kouta Anglie, aby se zúãastnil pohfibu
zesnulé klientky a v opu‰tûném domû Na

A

Úhofiích blatech vyfiídil i její pozÛstalost.
Autentick˘ Kipps dostane za úkol interpretovat
postavy, s nimiÏ se v té dobû setkal. Diváci se
postupnû stávají spoluúãastníky dramatick˘ch
událostí, které i díky sugestivní zvukové kulise
podnûcují jejich fantazii. KrÛãek po krÛãku se
odkr˘vá dûsivé tajemství ponurého sídla uprostfied bezedn˘ch moãálÛ, jemuÏ se obyvatelé
sousedního mûsteãka uÏ odedávna vyh˘bají.
Îena v ãerném, kterou Artur Kipps poprvé
spatfií pfii smuteãním obfiadu, vzbudí v první
chvíli jeho soucit. Tehdy ov‰em je‰tû netu‰í,
jak˘ neblah˘ osud mu toto setkání pfiinese...

Do Branického divadla
snadno a se slevou
Obě tyto výhody nabízí nově zřízená objednávková služba na webových
stránkách Branického divadla (www.branickedivadlo.cz).
Do dvou pracovních dnÛ (podle naléhavosti ter„Zku‰ební pÛlrok dokazuje, Ïe jde o velmi
mínu) je kontaktován na‰í peãovatelkou o diváky,
vítanou, pÛvodnû doplÀkovou sluÏbu, která se
jsou mu nabídnuta aktuálnû nejlep‰í místa
v souãasnosti stává jednou ze sluÏeb záa moÏnosti úhrady. Vût‰ina divákÛ volí právû to
kladních,“ fiíká fieditelka divadla Mgr. Jifiina
nejjednodu‰‰í: zaplatit do 7 dnÛ na ná‰ bankovní
Pachlová. „Donedávna byl divák nucen si po
úãet a vyzvednout vstupenku aÏ 30 minut pfied
telefonické rezervaci do 7 dnÛ vstupenky fyzicky
zaãátkem pfiedstavení.“
vyzvednout v pokladnû divadla nebo mu byly po
A perliãka na závûr: nedávno si pfies internet
dohodû zaslány po‰tou. Dnes mu cesta do divadla
objednal vstupenky b˘val˘ bubeník skupiny Elán
ãi na po‰tu odpadá. Na na‰ich webov˘ch stránZ. BaláÏ. „Jaké bylo na‰e pfiekvapení, kdyÏ nám
kách si vybere program, eventuálnû slevu, o ktesdûlil, Ïe Ïije v Austrálii, Ïe pfiiletí aÏ pfied pfiedrou má zájem (50 % studenti, dûti a dÛchodci,
stavením M. Donutila a zda bychom mohli platbu
branické abonmá, dárkové karty apod.), vyplní
vyfiídit aÏ pfii jeho náv‰tûvû. Samozfiejmû jsme
objednávku se zpûtn˘m kontaktem a pouh˘m
mu rádi vyhovûli,“ uzavírá Jifiina Pachlová. (md)
kliknutím ode‰le na na‰i rezervaãní adresu.
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PÍSNIČKY
Z KOUZELNÉ ŠKOLKY

NA DOBEŠCE

agdalena Reifová s Petrem Vackem
a s doprovodem kapely Spla‰il se kÛÀ
na‰ífi pfiiváÏí 6. kvûtna dûtem hodinu plnou
písniãek, zábavy, tance, her a pfiekvapení.
Dûti dÛvûrnû znají Majdu i její písniãky z televizního pofiadu Kouzelná ‰kolka, kde jí
pomáhá skfiítek Franti‰ek. Petr Vacek, populární herec z praÏské Ypsilonky, s Majdou
a dûtmi spolupracuje uÏ dlouhá léta. Pofiad je
sestaven z písniãek skladatelky Hany
Navarové, ãlenky divadla Sklep. Jako textafi
se na nich podílí pfieváÏnû znám˘ básník,
textafi a kabaretiér Jan VodÀansk˘.

M

O P R AVA : V dubnovém čísle Tučňáka jsme uvedli, že Divadlo Sklep
získalo grant ve výši 350 000 Kč,
správná částka je 200 000 Kč. Branické
divadlo získalo 350 000 Kč.

www.praha4.cz

K U LT U R N Í P Ř E H L E D Y – K V Ě T E N 2 0 0 8

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 19.00 My se vlka nebojíme
– hudební pohádka
6. út 17.00 Majda a Petr:
Písniãky z Kouzelné ‰kolky
7. st 19.30 Filmov˘ klub - Obãan Havel
13. út 19.30 Konzervatofi Jaroslava JeÏka
– Muzikál
14. st 19.30 Filmov˘ klub
– Nenápadn˘ pÛvab burÏoazie
15. ãt 19.30 Literární veãer s Olgou Walló
19. po 19.30 Besídka 2008 Divadlo Sklep
20. út 19.30 Besídka 2008
21. st 19.30 Besídka 2008
22. ãt 19.30 Ml˘ny Divadlo Sklep
23. pá 20.00 Sopoty – koncert
25. ne 19.30 Konzervatofi Jaroslava JeÏka
– Koncert
26. po 18.00 Veronika Wünschová – Kruhy
– vernisáÏ
27. út 19.30 Jifií Hubaã - Generálka aneb
zpívej, abys nemusel breãet
– Divadlo Rity Jasinské
28. st 19.30 Filmov˘ klub
Îivoty tûch druh˘ch
Víkendové dílny
17. so 10 – 13 Tiskání na textil
se Zuzanou Krajãoviãovou

www.branickedivadlo.cz
Branická 411/63, 147 00 Praha 4-Braník,
fax: +420 244 462 813
POKLADNA DIV. + TEL.:
REZERVACE: +420 244 462 779
PO–âT 15–18 hod.
HROMADNÉ OBJEDNÁVKY:
PO–PÁ 10–14 hod. a PÁ 8–12
MOBIL (pouze SMS): +420 731 227 544
FAX: +420 244 462 813
V obou pfiípadech uvádûjte tel. spojení!

5. po 19.00 VÍ· P¤ECE, ÎE NESLY·ÍM,
KDYÎ TEâE VODA
12. po 19.00 PRÁZDNINY SNÒ
13. út 19.00 âOCHTAN VYPRAVUJE
14. st 19.00 OTEV¤ENÉ MANÎELSTVÍ
15. ãt 19.00 VùRNÍ ABONENTI
18. ne 19.00 S TVOJÍ DCEROU NE
19. po 19.00 TO BYL TEDA SILVESTR!
20. út 19.00 CAVEMAN
21. st 19.00 P¤ÍLI· DRAHÁ MATHILDA
22. ãt 19.00 LÁSKA, SEX A ÎÁRLIVOST
23. pá 19.00 HRADI·ËAN – koncert
(Branická premiéra)
24. so 16.00 VÍ· P¤ECE, ÎE NESLY·ÍM,
KDYÎ TEâE VODA
25. ne 19.00 GENERÁL – RADO·INSKÉ
NAIVNÉ DIVADLO (SK)
26. po 19.00 GENERÁL – RND
27. út 19.00 SMÍ·ENÉ (PO)CITY
28. st 19.00 CESTOU NECESTOU
– Miroslav DONUTIL
29. ãt 19.00 KDYÎ TY, TAK JÁ TAKY,
MILÁâKU.
30. pá 17.00 SETKÁNÍ DJW – ZADÁNO

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

Galerie:
Jifií Bárta
5. po 17.00 KONCERT ÎÁKÒ
KONZERVATO¤E JANA DEYLA
V PRAZE A KONZERVATO¤E
PARDUBICE.
6. út 15.00 BRÁNICKÁ MUZIKA – úterní!
14. st 17.00 KRÁLOVSTVÍ DIVOâINY
V EVROPSKÉM BEZPEâÍ
15. st 14.00 OSOBNOSTI KULTURY
MLADOBOLESLAVSKA
20. STOLETÍ
19.00 VLADIMÍR VÁCLAVEK
– PÍSNù NEPÍSNù – KONCERT
22. ãt 17.00 Z RADLIC NA ZÁPAD
23. pá 16.30 STUDENTSK¯ KONCERT
26. po 15.00 BRÁNICKÁ MUZIKA
27. út 18.00 KAVÁRNA POETIKA: Jed v rÛÏi
– ver‰e Vladimíra Janovice
28.-29. st + ãt
10.00–17.30 TRADIâNÍ BAZAR OBLEâENÍ
28. st 16.30 TRIO IUVENTA
30. pá 16.30 KONCERT PROF. J.·TùPÁNA
A PROF. M.WIESNEROVÉ

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

5. po
6. út
7. st
9. pá
11. ne

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

12. po
13. út
14. st
15. ãt
16. pá
18. ne
21. st
23. pá
25. ne
26. po
27. út
28. st
29. ãt

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

SKLENKA SHERRY
KUM·T
LÁSKY PANÍ KATTY
KUM·T
PROKLETÍ NEFRITOVÉHO
·KORPIÓNA
SKLENKA SHERRY
MANDRAGORA
KUM·T - zadáno
MANDRAGORA
PETROLEJOVÉ LAMPY
KUM·T
SKLENKA SHERRY – zadáno
LÁSKY PANÍ KATTY
ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
PETROLEJOVÉ LAMPY
TAKOV¯ ÎERTÍK
KUM·T
KAVIÁR NEBO âOâKA – zadáno

V modfie oznaãen˘ch dnech uvádíme pfiedstavení se zlevnûn˘m vstupn˘m v rámci akce
Den pro Prahu 4 (více na str. 28)

Všechny subjekty čerpají podporu
z grantového programu MČ Praha 4.
www.praha4.cz

Novodvorská 151, Praha 4, tel.: 241 494 341
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

1. ãt 15.00 ·UMA¤ NA ST¤E·E
– J. Stein, J. Bock, S. Harnick
2. pá 19.30 HÁDEJ, KDO P¤IJDE… – A. Kern
3. so 15.00 NOC BLÁZNÒ – L. Nowra
4. ne 19.30 HABAëÚRA – M. Cooney
5. po 19.30 BLBOUN – G. Feydeau
6. út 19.30 HOSTINEC U KAMENNÉHO STOLU
– K. Poláãek, O. Vávra, P. ·imák
7. st 19.30 MUÎ Z LA MANCHY
– D. Wasserman, M. Leigh, J. Darion
8. ãt 15.00 NERU·IT, PROSÍM – R. Cooney
9. pá 19.30 POSLEDNÍ DOUTNÍK – B. Ahlfors
10. so 15.00 HLEDÁ SE MUÎ. Zn: BOHAT¯!
19.30 (Thoroughly Modern Millie)
D. Scanlan-R. Morris – J. Tesori
12. po 10.30 MALOVANÉ NA SKLE
– E. Bryll, K. Gärtnerová
12. po 19.30 A JE TO V PYTLI!
(Tom, Dick and Harry)
– Ray Cooney, Michael Cooney
13. út 19.30 âAJ U KRÁLOVNY – E. Vilarová
14. st 19.30 POSLEDNÍ DOUTNÍK
15. ãt 19.30 HÁDEJ, KDO P¤IJDE…
16. pá 19.30 HLEDÁ SE MUÎ. Zn: BOHAT¯!
17. so 15.00 MUÎ Z LA MANCHY
18. ne 15.00 MALOVANÉ NA SKLE
19. po 10.30 MALOVANÉ NA SKLE
19. po 19.30 ·UMA¤ NA ST¤E·E
20. út 19.30 NOC BLÁZNÒ
21. st 19.30 BALADA PRO BANDITU
– M. Uhde, M. ·tûdroÀ
23. pá 19.30 NERU·IT, PROSÍM
24. so 19.30 DIVOTVORN¯ HRNEC
26. po 10.30 DIVOTVORN¯ HRNEC
26. po 19.30 HABAëÚRA – M. Cooney
27. út 19.30 HÁDEJ, KDO P¤IJDE…
28. st 19.30 KOUZLO DOMOVA
– W. S. Maugham
29. ãt 19.30 NOC BLÁZNÒ
30. pá 19.30 âAJ U KRÁLOVNY
31. so 19.30 JULIE, TY JSI KOUZELNÁ!

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

7. st
9. pá
13. út
14. st
15. ãt
16. pá
17. so
19. po
20. út
21. stfi

19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
10.30

22. ãt
23. pá
24. so
26. po
28. stfi
29. ãt

19.30
19.30
15.00
19.30
19.30
19.30

31. so 19.30

MÒJ BAJEâN¯ ROZVOD (G. Aron)
NEJLEP·Í KAMARÁDKY (P. Weiss)
SEX V ·ESTÉM PAT¤E (J. Patrick)
T¤I DE·TIVÉ DNY (R. Greenberg)
VENU·E NOSÍ XXL (N. LaBute)
MÒJ BAJEâN¯ ROZVOD
MISTROVSKÁ LEKCE (T. McNally)
SEX V ·ESTÉM PAT¤E
MÒJ BAJEâN¯ ROZVOD
ÎENA V âERNÉM
– vefiejná generálka
ÎENA V âERNÉM – pfiedpremiéra
NEJLEP·Í KAMARÁDKY
ÎENA V âERNÉM – pfiedpremiéra
SEX V ·ESTÉM PAT¤E
MOT¯LI (L. Gershe)
ÎENA V âERNÉM – premiéra
(S. Mallatratt – S. Hill)
VENU·E NOSÍ XXL

www.kcn.cz
4.5., 11.5., 18.5., 25.5. ne 15.00
Taneãní odpoledne – DD COMBO Oldfiicha DoleÏala
6. út 19.00 Toskánsko a Elba
Cestovatelská diashow - Adventura
13. út 19.00 Tibetem do Nepálu
Cestovatelská diashow – Adventura
14. st 19.00 La Diva TRAVESTI SHOW
moderuje Libor Baselides
15. ãt 19.30 POUTNÍCI – Bluegrassov˘ koncert
20. út 19.00 Madagaskar
cestovatelská diashow - Adventura
24. so 15.00 KLOKÁNEK tentokrát SWINGUJÍCÍ
Koncert pro Fond ohroÏen˘ch dûtí dává
Ondfiej Havelka a jeho Melody Makers
24. so 19.30 OPùT NùCO STARÉHO
AV·AK FUNGL NOVÉHO
Koncert - Ondfiej HAVELKA
a jeho MELODY MAKERS
27. út 19.00 Vietnam
cestovatelská diashow – Adventura
27. út 19.00 Absolventsk˘ koncert studentÛ
popového oddûlení praÏské konzervatofie
29. ãt 19.30 Franti‰ek NEDVùD s kapelou
30. pá 19.00 Jako za mlada – diskotéka
Dal‰í pokraãování vzpomínkov˘ch
diskoték Oldies

V ¯ S TAV Y
4.- 31. 5.

V˘tvarn˘ stfiedeãní klub
Vlasty Wasylukové
koláÏ, fotografie, kresba, malba
Studio Aréna otevfieno dennû 13–17 hod.

5. – 30. 5.

Pûtice
v˘stava fotografií pûti autorÛ
Hala v 1. patfie otevfieno dennû 9–18 hod.

DùTSK¯ PROGRAM
v KC Novodvorská
4. ne
11. ne
18. ne
21. st
25. ne
28. st

14.00
14.00
14.00
10.00
14.00
17.00

O ãarodûjné krãmû
Maxipes FÍK
Princezna s dlouh˘m nosem
Na sala‰i draci jsou
Bez práce nejsou koláãe
Hrátky za ‰kolou aneb DùTSK¯ DEN
s Václavem Upírem Krejãím

Hlavní 101, Praha 4-Spofiilov, tel. 241 494 341
www.kcn.cz

5. po 19.00 PELOPONÉZ
cestovatelská beseda M. Vedral
14. st 19.00 PAVEL BOBEK A MALINABAND
jako host Robert KfiesÈan
21. út 19.00 LIBYE
– Cestovatelská beseda M. Vedral
27. út 19.00 Ivo JAHELKA – Písniãky zpod taláru
DùTSK¯ PROGRAM v KC Spofiilov
10. so 15.00 VODNICKÁ POHÁDKA – Jak vodník
Hromajzlík pfiemohl zlou JeÏiÏábu
17. so 15.00 PRASÁTKA A VLK
O tom, jak si tfii prasátka stavûla dÛm...
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Přivítali jsme nové občánky

å Blahopřání å
VE ČTVRTEK 24. 4. 2008
OSLAVILI MANŽELÉ
LIBUŠE A HUBERT MAXOVI
Z PRAHY 4
DIAMANTOVOU SVATBU.
SRDEČNĚ GRATULUJÍ
A MNOHO ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ
DO DALŠÍCH SPOLEČNÝCH LET
PŘEJÍ DĚTI
LIBUŠE, HUBERT A PETR S RODINAMI.

DUBEN: Magdaléna Klouãková, Lucie Hovorková, Kamila Hfiebíãková, Franti‰ek JabÛrek,
Filip Jakubík, Petr Jelínek, Lucie Jelínková,
Amálie Johnová, Adam Kalika, Natálie Kapilová,
Tadeá‰ Kohout, David a Filip Korbelovi,
Dominika Koudelová, Ema Kri‰tofová, Daniel
Korupa, Klára Kune‰ová, Veronika Kuprová,
Viktorie Lahnerová a Vanessa Lauberová.
V minulém ãísle TuãÀáka nedopatfiením vypadl seznam nov˘ch obãánkÛ, ktefií byli pfiivítání
12. února 2008 ãlenkou Zastupitelstva Mâ Praha 4 Vûrou Pfiíhodovou. Pfiivítáni byli: Barbora
Scholzová, Eva ÎiÏková, AlÏbûta Adamírová,
Nikol Ahmed, Vojta Bach, Bruno Bárta, Nicol
Basile, Oliver Pfierovsk˘, Jan Jarolímek, Jakub
·imánek, Jana Blechtová, Anna Kalistová, Matûj
Zezula, Lucie Ba‰istová, Nikol Biznárová,
Nikola Bláhová, Mariana Blechová, Ondfiej BroÏ,
Tereza Burdová, Václav Bure‰, Nikolas âermák,
Tereza âervená, AlÏbûta âíÏková, Lothar âornej,
Adam Deml a ·imon Dezort.
Radnice dûkuje za spolupráci Zdravotní ‰kole
5. kvûtna pod vedením paní profesorky Brádkové
a M· Bezové za krásné dubnové vystoupení dûtí.

INZERCE

Základní ‰kola, Praha 4, Jílovská 1100
·kola s roz‰ífien˘m vyuãováním
matematiky, pfiírodovûdn˘ch pfiedmûtÛ,
informatiky a cizích jazykÛ
pfiijímá pro ‰kolní rok 2008/2009
Ïáky do 6. tfiídy
s roz‰ífienou v˘ukou matematiky
a pfiírodovûdn˘ch pfiedmûtÛ
a se zamûfiením na v˘poãetní techniku.
Pfiihlá‰ky podávejte do stfiedy 28. 5. 2008
na adresu ‰koly:
Základní ‰kola Jílovská 1100,
142 00 Praha 4-Braník.
Pfiijímací fiízení se uskuteãní
ve ãtvrtek 5. ãervna 2008
a v úter˘ 17. ãervna 2008 (náhradní termín).
Den otevfien˘ch dvefií:
stfieda 21. kvûtna 2008 od 15 do 18 hod.
Podrobnûj‰í informace podáme na tel.: 241 493 212,
e-mail: skola@zsjilovska.cz, www.zsjilovska.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE
SC-80533/1

MALÍ¤I, LAK¯RNÍCI, ÚKLID

Ing. JAN MELŠ

SC-80554/1
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tel: 603 253 938, fax: 244 466 040, mail: jan.mels@atlas.cz

SERVIS PRAČEK

SC-72230/1

Lakýrnické práce lze provést i v dílně
Praha 4, Nad Lesním divadlem 1354
Tel.: 241 493 633, 603 501 166

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

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

SC-80415/1

MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ VČ. ÚKLIDU

SC-80102/1

SC-72192/1

Firma ŠIML

SC-80355/2

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

SC-80261/1

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

SC-72175/2

SC-72154/1

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

Tel.: 721 386 777

SC-80619/1

B¤EZEN: Nella Antonie Mecerová, Johana
Medonosová, Anna Minafiíková, Jan a Eli‰ka
Motzová, Vojtûch Nechuta, Petr Dryják, Aneta
Neuberová, Filip Novák, Jakub Novák, Vojtûch
Novotn˘, Tomá‰ Oberhauer, Julie Opatrná,
Aneta Pa‰tiková, Adam Pavlovsk˘, Nela
Pechová, Jan Peichl, Pfiemysl Pilch, Lucie
Pokorná, Tereza Rálková, Filip Riedl, Nela
Run‰tuková, Olina ¤ezáãová, Ella Salkiniová,
Jakub Sedláãek, Jan Skácel, Ondfiej Slepiãka,
Ondfiej Smejkal, Luká‰ Smrãek, Nikola
Snopková, Susanna Soltan, Dominik Stach,
Vivien Davidová, Filip Stieber, Tereza ·ebková,
Svatava ·imeãková, Alexej ·paãek, Antonín
·paãek, Zuzana ·plíchalová, Alex ·tûrba,
Martina ·ulcová, Marek ·veÀha, Berenika
Tichá, Ondfiej Novák, Eunika Valentová, Alena
VaÀková, Kristina KuÈáková, Jakub Langer,
Emílie Konãelíková, Vlastimil Vík, Jan Ví‰ek,
Jan Vondru‰ka, Joná‰ Vorel, Natálie Weberová,
Evelína Wohlgemuthová, Emily Zachová, Eli‰ka
Zárybnická, Sára Zemanová, ·imon Zhánûl,
Barbora a Tereza Zlatníkovi, Tereza Adámková
a Jan Bajer.

Ke gratulantům se připojují
i členové rady Městské části Praha 4.

SC-80579/1

Na přelomu března a dubna se na radnici v Táborské ulici konala řada
tradičních vítání nových občánků naší městské části. Novorozence vítali zástupce
starosty Martin Hudec a zastupitelky Alice Smetánková a Věra Příhodová.

SC-80284/1

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

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

www.praha4.cz

SC-80548/2
SC-80203/2

SC-80304/2

SC-80121/2

www.praha4.cz

TUČŇÁK

| 31

SC-80518/1

