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INZERCE

Rodinná ‰kolka DOMINO
Nad Hájem 3, Praha 4-Hodkoviãky
Tel.: (+420) 733 734 990–3
E-mail: info@skolkadomino.cz
Web: www.skolkadomino.cz

Pokud Vy i Va‰e dítû chcete od ‰kolky víc...

...pak právû pro Vás otevíráme dne 1. 9. 2009 rodinnou ‰kolku DOMINO
v Praze 4-Hodkoviãkách
DOMINO v sobû spojuje dva moderní pfiístupy, které jsou si vzájemnû blízké, Montessori
a Zaãít spolu. V praxi to znamená, Ïe ve ‰kolce jsou k dispozici 2 samostatné tfiídy
plnû vybavené a pfiizpÛsobené tûmto dvûma programÛm.
S dûtmi pracují kvalifikovaní, zku‰ení a v pfiíslu‰n˘ch metodách pro‰kolení
pedagogové, ktefií spolu úzce spolupracují, vedou dûti k vzájemné toleranci
a kamarádství. V na‰ich tfiídách pfiipadá jeden uãitel na 7–8 dûtí.
V obou programech probíhá v˘uka dvojjazyãnû v ãeském a anglickém jazyce.
Anglickou v˘uku zaji‰Èují rodilí mluvãí s pedagogickou praxí
a vstfiícn˘m pfiístupem k dûtem.
Pfiipravené programy jsou zamûfieny na rozvoj my‰lení, komunikace, tvofiivosti, pohybové
dovednosti, sebevûdomí, respektu vÛãi sobû a druh˘m, schopnosti spolupracovat, touhy
a lásky po poznání a vzdûlávání, a jsou urãeny pro dûti od 2 do 7 let.
Rodiãe si mohou vybrat program, kter˘ nejlépe vyhovuje jejich dûtem
a jim samotn˘m. Pokud si nejsou jisti, kter˘ z programÛ by byl pro jejich dítû
vhodn˘, rádi jim poradíme.
Ve ‰kolce nabízíme pfiipravené prostfiedí s mnoÏstvím kvalitních pomÛcek,
knihovnu s pestr˘m v˘bûrem anglick˘ch i ãesk˘ch kníÏek, speciální
místnost pro divadlo a dal‰í.

Na‰e ‰kolka si uvûdomuje ãasovou vytíÏenost dne‰ních rodiãÛ a proto je Vám k dispozici
od 8 do 17 hodin, a to vãetnû prázdnin.

Pfiijìte se k nám podívat v rámci dnÛ otevfien˘ch dvefií, které budou probíhat
poslední 2 t˘dny v srpnu (od 17. do 28. 8. 2009). Rádi Vás uvidíme a seznámíme
s na‰í ‰kolkou, a to od 9 do 16 hodin kaÏd˘ den.
SC-90630/1
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VáÏené ãtenáfiky, váÏení ãtenáfii,
toto „prázdninové“ vydání TuãÀáka opût pfiiná‰í
nepfieberné mnoÏství informací o dûní v Praze 4.
Dovolte mi, abych se zastavil u jednoho z témat,
které osobnû povaÏuji za nejdÛleÏitûj‰í a sv˘m
zpÛsobem pfielomové.
Asi pro Vás není pfiekvapením, Ïe zastupitelstvo
dalo zelenou pfiípravám na pfiemístûní úfiadu na
novou adresu do stávajícího objektu Polikliniky Budûjovická. Tomuto rozhodnutí pfiedcházela
intenzivní diskuze jak mezi zastupiteli, tak mezi
obyvateli a pfiedev‰ím lékafii, kter˘ch se rekonstrukce polikliniky dot˘ká. Chci v‰echny znovu ujistit,
Ïe jednou z podmínek stûhování radnice je zachování stávajícího rozsahu lékafiské péãe v poliklinice.
V diskuzi pfied rozhodnutím zaznívalo mnoho
tvrd˘ch ãísel – kolik metrÛ ãtvereãních budeme pro
svÛj úfiednick˘ t˘m potfiebovat, kolik kilometrÛ je
mezi tfiinácti budovami úfiadu, kolik milionÛ bude
muset úfiad roãnû platit a zda bychom to nemûli je‰tû celé zváÏit. Na nûco se ale zapomnûlo. Z diskuze
se vytratil obãan Prahy 4, kter˘ fie‰í své bûÏné starosti, a pro kterého to pfieci v‰echno dûláme. Nechci
podceÀovat dobré propoãty, ty jsou urãitû potfieba.
Nechci spekulovat o dobr˘ch úmyslech odpÛrcÛ
nového sídla. Chci Vám dát vizi, která dává smysl.
Vezmûme si pfiíklad jedné sympatické paní
z Braníku, která má v plánu vyfiídit nûkolik bûÏn˘ch
vûcí. Potfiebuje jít ke svému praktickému lékafii, poté si vyzvednout léky v lékárnû, zastavit se na po‰tû,
zajít na úfiad pfiihlásit se do poãítaãov˘ch kurzÛ pro
seniory a vyfiídit si nov˘ pas s biometrick˘mi údaji.
Asi si dokáÏete pfiedstavit jaké martyrium ji nyní
ãeká a bude ráda, kdyÏ to stihne bûhem jednoho
dne. Vize nové radnice chce tento stav koneãnû zmûnit. Jde lidem naproti a právû v˘‰e zmínûné
potfieby soustfiedí na jedno místo. UÏ v pfií‰tím roce
zde bude na jednom místû lékafi, lékárna, po‰ta
a samozfiejmû opravdu cel˘ úfiad. Objekt je navíc
u stanice metra a bude plnû bezbariérov˘.
Vûfiím tomu, Ïe Vám nová radnice pfiinese nejen
zv˘‰ení komfortu, ale u‰etfií mnoho ãasu pfii fie‰ení
bûÏn˘ch starostí. A tato argumentace má pro mû
je‰tû vût‰í hodnotu, neÏ v‰echny úvahy o ãíslech
v blízké i vzdálené budoucnosti.
Pfieji Vám spokojené proÏití letních mûsícÛ
a plánovan˘ch dovolen˘ch a tû‰ím se na vás opût
v záfií u dal‰ího ãísla TuãÀáka.
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KRÁTCE
Rada i zastupitelstvo Mâ Praha 4 nesouhlasily
s navrÏen˘mi zmûnami MHD na území mûstské ãásti
Praha 4, které pfiipravila spoleãnost ROPID. O zmûnách
v dopravû se tak bude nadále jednat.
■ Od 1. 1. 2009 byly spoleãností 4-Majetková, a. s.,
pfievzaty nebytové objekty spravované firmami
NAVATYP GROUP, a. s., AUSTIS, a. s. a dále nebytové
objekty a nebytové prostory, které byly v pfiímé správû
Mâ Praha 4. Od 1. 6. 2009 bytové domy a nebytové
prostory v nich spravované dosud AUSTIS, a. s.
Od 1. 9. 2009 bytové domy a nebytové prostory v nich
spravované dosud NAVATYP GROUP, a. s.
■ Základní ‰kola U Krãského lesa v Jáno‰íkovû
ulici pfiijme kuchafiky do provozu novû zmodernizované
kuchynû. Informace na tel.: 241 713 229, e-mail:
skola@zsukrcskeholesa.cz.
■ 1. 9. 2009 si OA Svatoslavova pfiipomene 20. v˘roãí
svého vzniku, které oslaví v pátek 9. fiíjna 2009 ve
sportovní hale Folimanka. Srdeãnû jsou zváni v‰ichni b˘valí i souãasní uãitelé, studenti i ostatní zájemci
z fiad vefiejnosti.
■ 12. a 19. záfií se uskuteãní in-line závody nejen pro
sportovní nad‰ence, ale pro v‰echny, koho tento sport
baví. Podrobné informace naleznete v záfiijovém vydání
TuãÀáka a na www.4-volnocasova.cz.
■ Rada Mâ Praha 4 doporuãila Mûstské radû hl. m.
Prahy s ohledem na finanãní krizi nezvy‰ovat daÀ z nemovitostí. Tento návrh byl pfiijat. Nebude se tak vydávat
obecnû závazná vyhlá‰ka stanovující místní koeficient
pro v˘poãet danû z nemovitosti, která byla navrÏena s rÛzn˘mi variantami v˘‰e koeficientu.
■ Cyklistické vyjíÏìky po Praze 4 a okolí se konají
kaÏd˘ mûsíc pod názvem „Galasovy cyklojízdy“.
Informace o programu získáte na webu galas.borec.cz,
nebo na tel. ãísle 608 024 418.
■ TYRKYS, ‰kola kultury podnikání v cestovním
ruchu, nabízí studentÛm stfiedních ‰kol ve ‰kolním roce
2009/10 zdarma pfiedná‰ku „Mlad˘ podnikatel“, která
je zamûfiena na podnikání fyzick˘ch osob. Termíny pfiedná‰ky si lze domluvit na tel. 602 204 123.
■ Od 1. 7. dochází k pfiejmenování autobusové zastávky „Fr˘bortova“ na „Filosofská“. Bude také zfiízena nová stálá zastávka „Plynárna Michle“ (pouze ve
smûru Chodovská), a to pro linky BUS ã. 136, 213 a 260.
■ Leto‰ní mistr âR Jakub Tesárek z oddílu KARATE
TESY Shotokan, o. s., vybojoval na nedávném mistrovství svûta druhé nejvût‰í svûtové organizace World karate
Confederation (WKC) ve Fort Lauderdale na Floridû
titul mistra svûta v disciplínû kata. V této organizaci je to
první titul v historii ãeského karate.

AKTUALIT Y

■

Dopravní uzavírky
a omezení
U Michelské ‰koly, uzavírka od 1. 7 do 31. 8.
2009 – práce na kanalizaci a rekonstrukci komunikace. ObjíÏìka po okolních místních komunikacích.
RuÏinovská v úseku ·túrova, pû‰í chodník
– asi 80 m smûr Bernolákova, uzavfiená vozovka,
oprava povrchu, 28. 7.–30. 7. 2009. ObjíÏìka po
okolních místních komunikacích.
Na Dolinách x Sinkulova, uzavfieno po polovinách, zjednosmûrnûní – jeden smûr Na Dolinách
od Podolského nábfieÏí, druh˘ smûr dolÛ odboãka
Na Zlatnici, Sinkulova, Na Dolinách, 29. 6.–12.
7. 2009. Nejedná se o uzavírku, ale pouze o dopravní omezení.
(vod)
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Více prostoru pro
„Domovinku“

Novou podobu denního stacionáfie v Braníku si pfii‰la prohlédnout zástupkynû starosty Ivana
StaÀková a fieditel Ústavu sociálních sluÏeb v Praze 4 Milo‰ Hájek.

Denní stacionář Ústavu sociálních služeb v Praze 4 (tzv. branická
„Domovinka“) pro osoby se sníženou soběstačností či se zdravotním
postižením byl na základě iniciativy MČ Praha 4 zmodernizován a rozšířen.
lienti a o‰etfiovatelsk˘ personál nyní
místo jedné místnosti vyuÏívají hned tfii.
Pro pracovnû-socioterapeutickou ãinnost, pro
odpoãinek je vyhrazen pokoj s pohodln˘mi
postelemi a nezbytnou souãástí je samozfiejmû
i jídelna. „KdyÏ se fiekne denní stacionáfi, ãlovûk si vût‰inou pfiedstaví v‰em známé, nepfiíli‰
útulné ústavní prostory. Na‰e zmodernizovaná
Domovinka naopak nyní pÛsobí aÏ rodinn˘m
dojmem. Vûfiím, Ïe se zde pfiedev‰ím na‰im
seniorÛm a seniorkám bude líbit,“ uvedla pfii
slavnostním otevfiení stacionáfie zástupkynû
starosty Ivana StaÀková (ODS).
Provozní doba denního stacionáfie je nyní

K

stanovena na 7–16 hod. (po–pá), ale v pfiípadû
zájmu je moÏné ji prodlouÏit. „Stacionáfi pomáhá pfiedev‰ím rodinám, kde dospûlí musejí
chodit do práce a nemohou se celodennû starat
o seniora, tedy vût‰inou o jednoho z rodiãÛ.
Ráno jej proto pfiivezou do stacionáfie a odpoledne si pro nûj pfiijedou, popfiípadû klienta
dovezeme aÏ domÛ,“ objasnil princip fungování „Domovinky“ fieditel Ústavu sociálních
sluÏeb v Praze 4 Milo‰ Hájek (âSSD).
Více informací vãetnû ceníku získáte na
tel. ã. 244 462 523 a na e-mailu:ps4@uss4.cz.
Od záfií by také mûly b˘t v provozu webové
stránky denního stacionáfie.
(md)

Novinky na Novodvorské
Obyvatelé sídliště Novodvorská a nejbližšího okolí se mohou těšit v průběhu příštího roku na značné vylepšení služeb a volnočasových aktivit
v jejich lokalitě.
ûstská ãást Praha 4 se totiÏ rozhodla na
Novodvorské ke dvûma investiãním
akcím. „Objekt b˘valého tepelného v˘mûníku
stra‰í Novodvorskou jiÏ dlouho a jeho rekonstrukcí se nám podafií dotvofiit blok objektu,
kter˘ jiÏ dnes slouÏí napfiíklad pro v˘dej cestovních dokladÛ ãi obãansk˘ch prÛkazÛ. Po
peãlivém zváÏení a zejména s ohledem na
skladbu obyvatelstva jsme s m˘m 1. zástupcem
Ing. Staníkem rozhodli o vybudování nov˘ch
lékafisk˘ch ordinací. DoÏeneme tím urãit˘
deficit, kter˘ v této oblasti panuje a pfiiblíÏíme
lékafie obyvatelÛm,“ fiíká starosta Pavel
Horálek (ODS).
Nyní probíhá v˘bûrové fiízení a v únoru
2010 by mûli první pacienty pfiivítat praktiãtí
lékafii, dûtsk˘ lékafi, oãní lékafi a dal‰í specialisté. V‰e se v‰ak odvíjí od zájmu lékafiÛ o tuto
lokalitu.
Druhou novinkou je v˘stavba Relaxaãního
centra Kosmos na místû b˘valého chátrajícího

M

kina. Své brány má otevfiít v kvûtnu pfií‰tího
roku. „Minul˘ rok probûhla vefiejná anketa, co
by si zde místní lidé pfiáli. Pokusili jsme se
skloubit nûkolik zámûrÛ dohromady a fie‰ením
je nakonec relaxaãní centrum. Nabídka bude
pestrá. Obãany jistû potû‰í solná jeskynû, která
bude pfiínosem zejména pro alergiky. Maminky ocení velmi Ïádan˘ bazének pro batolata.
Poãítáme s tím, Ïe kaÏdému novému obãánkovi na‰í mûstské ãásti vûnujeme urãit˘ poãet
plavenek. V plánu je i bazén pro matefiské ‰koly, dále pak sauna a relaxaãní programy, rehabilitaãní masáÏe a zábaly. Na‰ím zámûrem je,
aby dopoledne probíhal zv˘hodnûn˘ dotovan˘
program pro dûti a seniory z mûstské ãásti
Praha 4 a odpoledne byly sluÏby volnû pfiístupné ‰iroké vefiejnosti na komerãní bázi,“ vysvûtluje Pavel Horálek.
Oblíben˘ obchÛdek s galanterií, znám˘ pod
názvem „·vadlenka“, zÛstane zachován.
(md)
www.praha4.cz
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AKTUALIT Y

Konzultační hodiny
po prázdninách

Jak dál
s hřištěm Baarová?

Jak jsme již dříve informovali, po dobu letních měsíců nebudou konzultační hodiny pracovníků oddělení sociálních služeb zajištěny. Po prázdninách budou obnoveny v IC Spořilov (Hlavní 1402/141)a IC Novodvorská
(Novodvorská 151/1013) a uskuteční se ve dnech 17. 9., 22. 10., 19. 11.
a 10. 12., a to vždy od 13 hod. do 16 hod.
oãátkem roku, kdy je tradiãnû nejvût‰í
nárÛst ÏadatelÛ o pfiíspûvky poskytované
oddûlením sociálních sluÏeb, dojde k opûtovnému roz‰ífiení této sluÏby pro obãany mûstské
ãásti Praha 4.
O konkrétních datech a místech budete vãas
informováni prostfiednictvím ãasopisu TuãÀák.
Informace o moÏn˘ch pfiíspûvcích oddûlení
sociálních sluÏeb (napfi. pfiíspûvek na péãi, na

P

provoz motorového vozidla, na individuální
dopravu, na zakoupení kompenzaãních pomÛcek) a mimofiádn˘ch v˘hodách pro zdravotnû
znev˘hodnûné obãany mÛÏete získat také
prostfiednictvím telefonického kontaktu s pracovníky oddûlení (tel. ústfiedna 261 192 111)
popfi. e-mailem (pfiehled na webov˘ch stránkách www.praha4.cz).
(roÏ)

Milion na bezbariérové přechody
Městská část Praha 4 poskytla
Technické správě komunikací dotaci
jeden milion korun na úpravu místních přechodů na bezbariérové.
„

vûdomujeme si, Ïe je nutné pomoci
fyzicky handicapovan˘m spoluobãanÛm
odkázan˘m na pohyb na vozíku, ale tfieba
i maminkám s koãárky. Chtûli bychom jim
usnadnit cestu, aby se mohli jednodu‰eji dostat
tam, kam potfiebují,“ fiíká zástupce starosty
pro dopravu Martin Hudec (ODS).
Ve spolupráci s obãansk˘m sdruÏením
Asistence proto vznikl seznam devíti navrho-

U

van˘ch míst pro bezbariérové pfiechody, které
vytipovali sami vozíãkáfii a urãili i pofiadí dÛleÏitosti:
1. námûstí Bratfií SynkÛ
2. Lounsk˘ch, Îateck˘ch
3. Hurbanova
4. a 5. Na Pankráci
6. K V˘zkumn˘m ústavÛm
7. Nov˘ Spofiilov
8. Vzdu‰ná, Novodvorská, Zálesí
9. Pod Lysinami, Na Lysinách
AÏ bude milionová ãástka vyãerpána, bude
radnice Prahy 4 pokraãovat v investicích do
bezbariérov˘ch pfiechodÛ pfií‰tí rok.
(pil)

Poliklinika Budějovická
prochází zásadní rekonstrukcí
Již v lednovém čísle Tučňáka společnost Medicon avizovala, že se
rozhodla rekonstruovat a dostavět
areál polikliniky na Budějovické.
ekonstrukce a dostavba probíhá za plného
provozu v‰ech ordinací a dal‰ích zafiízení
tak, aby nebyla omezena péãe o pacienty.
Stávající ordinace nejsou ru‰eny, pouze se
z provozních dÛvodÛ prÛbûÏnû stûhují a pfiesouvají do jin˘ch prostor. Aktuální informace,
kde jak˘ lékafi sídlí, získají náv‰tûvníci na
recepci.
V˘sledn˘m efektem rekonstrukce bude nav˘‰ení kapacity stávajících oddûlení a poãtu
ordinací a budou zfiízeny nové lékafiské
ambulantní sluÏby: stomatologie, pohotovost
praktického lékafie, novû koncipované pneumologické oddûlení, oddûlení preventivní
kardiologie a preventivní medicíny. Bude
zfiízena oãní, ORL a gastroenterologická klinika a vznikne moderní pracovi‰tû jednodenní
chirurgie se 4 sály a 20lÛÏkov˘m stacionáfiem.

R

www.praha4.cz

Vizualizace budoucí
Budûjovická.

podoby

KRÁTCE

polikliniky

Na Budûjovickou se také pfiestûhuje mammologické pracovi‰tû.
Podrobnûj‰í informace o pfiestavbû a roz‰ífiení polikliniky se zájemci dozví z plakátÛ
a letáku Mediconu. Plakáty jsou umístûny
v interiéru polikliniky, letáky obdrÏíte v ãekárnách a ordinacích lékafiÛ na Budûjovické, ãi
v informaãních centrech Mâ Praha 4.
(md)

Do naší redakce dorazilo několik
dotazů ohledně budoucnosti školního hřiště Baarová. Podle informací z radnice Prahy 4 je hřiště
momentálně v rekonstrukci. Po
dokončení bude pro děti do 10 let
celoročně, celodenně (8–22 hod.)
a zdarma k dispozici.
ude mít svého správce, takÏe jiÏ nebude
docházet k tomu, Ïe se napfiíklad v dûtském
pískovi‰ti objeví neÏádoucí odpad.
Kromû toho zde vznikne sportovi‰tû, které
bude v zimním období kryto nafukovací halou.
V letním období bude sportovní plocha v dobû
v˘uky tûlesné v˘chovy slouÏit ‰kole a v dobû
mimo v˘uku (tj. asi od 16 hod.) bezplatnû vefiejnosti. V zimním období bude nafukovací
hala i mimo ‰kolní vyuãování slouÏit ‰kole.
Rekonstrukcí se zv˘‰í kvalita vybavení
hfii‰tû, zejména osazením kvalitních povrchÛ
(umûl˘ trávník, polyuretanov˘ povrch, polyuretanová a zámková dlaÏba) a instalací moderních hracích prvkÛ pro vût‰í i malé dûti.
O pfiesném datu dokonãení hfii‰tû v souãasné
dobû Mâ Praha 4 jedná s obãansk˘m sdruÏením Maranatha.
Ve‰keré stavební úpravy budou provedeny
za investiãního pfiispûní obãanského sdruÏení
Maranatha.
(md)

B

Informace o činnosti
„Mobilní úklidové jednotky“
Mobilní úklidová jednotka (MOJ)
zajišťuje týdenní frekvenci úklidů na
území MČ Praha 4. To je rozděleno
do pěti oblastí, z nichž každá je
uklízena jeden den v týdnu.
aÏd˘ sud˘ t˘den provádí MOJ úklid
i o víkendech, a to na stanoven˘ch místech
po celém území Mâ Praha 4. Úklid je zamûfien
pfiedev‰ím na sbûr a likvidaci odpadkÛ v okolí
frekventovan˘ch komunikací a dopravnû obsluÏn˘ch míst, odstraÀování vznikajících ãern˘ch skládek a dal‰í ãinnosti spojené s úklidem
vefiejn˘ch prostranství. „MOJ je vyuÏívána na
zaji‰tûní úklidÛ pfied akcemi pofiádan˘mi Mâ P4
a po jejich ukonãení. Dále MOJ pfiímo reaguje
na podnûty ze Zelené linky a v pfiípadû upozornûní v co nejkrat‰í dobû vyjíÏdí na místo a zjednává nápravu,“ vysvûtluje zástupce starosty
Václav Kri‰tof (ODS). Dále MOJ plní operativní úkoly zadané na základû pokynu starosty Mâ,
zástupcÛ starosty, vedoucího odboru OÎPAD,
nebo vedoucího oddûlení správcÛ oblastí.
Nad rámec své harmonogramem dané ãinnosti provedla MOJ za první pololetí roku 2009
celkem 115 operativních v˘jezdÛ. Zaãlenûním
MOJ do systému úklidu Mâ Praha 4 a pfiedev‰ím vyuÏitím její operativnosti v˘znamnû
klesl poãet stíÏností a podnûtÛ z fiad obãanÛ
na nepofiádek na území mûstské ãásti.
(dz)

K
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Praha 4 bude mít nové
sídlo úřadu na Budějovické
Úřad rozesetý po třinácti budovách. Pro handicapované a starší občany nebo
třeba i maminky s kočárky složitě dostupné kanceláře. Pro městskou kasu zbytečně vysoké výdaje za provoz. A pro pracovníky státní správy nevyhovující
pracovní podmínky. To je stručný výčet jen některých záporů současného sídla Úřadu MČ Praha 4.
bytov˘ch prostor. Za posledních 10 let tam bylo
investováno neuvûfiiteln˘ch 4,2 miliardy korun,“
vysvûtluje starosta Horálek.

Lékaři v poliklinice Budějovická
zůstanou

Star‰í obãané a maminky s koãárky jen obtíÏnû
zdolávali schody Úfiadu Mâ Praha 4.
astupitelstvo Prahy 4 proto na posledním
zasedání 24. 6. 2009 rozhodlo, Ïe si radnice
pro nové sídlo úfiadu na 35 let pronajme budovu
polikliniky Budûjovická. Pro návrh hlasovalo
32 zastupitelÛ, proti 5 a 3 se zdrÏeli. „Je to
dobré rozhodnutí. Souãasn˘ stav uÏ je neudrÏiteln˘. Úfiad sídlí v pÛvodnû bytov˘ch domech,
jejichÏ interiéry byly pfiebudovány na nebytové
prostory, ov‰em s minimálním sociálním zázemím. Navíc aÏ 30 % ploch jsou komunikaãní plochy (chodby), které se musejí udrÏovat, vytápût
a uklízet, coÏ je provoznû velice drahé. V nov˘ch
prostorách bychom jen na této poloÏce u‰etfiili asi
tfietinu souãasn˘ch nákladÛ,“ fiíká starosta Pavel
Horálek (ODS).

Z

Medicon jako jediný
splnil všechny podmínky
V˘bûrové fiízení bylo zahájeno pfied rokem
a v poslední fázi mûlo tfii úãastníky. Spoleãnost
Medicon jako jediná splnila v‰echna kritéria,
která radnice poÏadovala. „Podmínkou bylo napfiíklad, Ïe budova musí b˘t u stanice metra,
musí b˘t bezbariérová a s moÏností parkování,“
upfiesnil tajemník Prahy 4 Lanny Dudra.
Úãastníci v˘bûrového fiízení mohli nabídnout
koupi, pronájem nebo leasing.
Varianta stavby sídla úfiadu na vlastních pozemcích nebyla ve hfie, protoÏe mûstská ãást
nemá takové pozemky, které by vyhovovaly
umístûním a parametrÛm tak velkého úfiadu.
„Samozfiejmû by se nám nejvíce líbilo úfiad vlastnit, ale na to nemáme. Pronájem se tak zdá nakonec v mnoha ohledech nejv˘hodnûj‰í,“ dodává
starosta. âist˘ nájem bude ãinit zhruba 40 milionÛ korun roãnû, bez DPH. „Jde o váÏné ekonomické rozhodnutí. To si samozfiejmû uvûdomujeme. Ale je také dÛleÏité fiíci, Ïe tohle nepopulární
téma tu bylo dlouho odsouváno. Radnice dosud
upfiednostÀovala financování ‰kol, bytov˘ch a ne-
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Projekt roz‰ífiení a pfiestavby polikliniky
byl zahájen mnohem dfiíve neÏ radnice s v˘bûrov˘m fiízením vÛbec pfii‰la. „Polikliniku bychom
stûhovali tak jako tak. Souãasné zázemí lékafiÛ
uÏ je nevyhovující. Rekonstruovat ãelní budovu
jako zdravotnick˘ objekt je pro nás 2,5krát draÏ‰í
neÏ postavit nové kfiídlo, kde budou mít lékafii
v‰echno nové a ‰ité na míru,“ fiíká fieditel
Mediconu Ing. Radek Kliment.
V souãasné dobû pracuje v poliklinice 185 lékafiÛ. Po stûhování jich stejn˘ poãet bude dál pacientÛm k dispozici. AÏ se poliklinika roz‰ífií, jejich poãet se dokonce zv˘‰í na 350. Harmonogram pfiesunu je podle Mediconu dobfie naplánovan˘, aby neomezil provoz polikliniky a nezkomplikoval práci lékafiÛm. Tfiípatrová budova

vlevo od souãasného vchodu do polikliniky se
zv˘‰í o ‰est podlaÏí. „Nejdfiíve se dostaví toto
kfiídlo, kam se pak nastûhují lékafii. V první polovinû pfií‰tího roku by mûli b˘t v‰ichni ve sv˘ch
nov˘ch ordinacích a teprve pak se zaãne
rekonstruovat budova pro radnici,“ dodává Ing.
Kliment. „Odhadujeme, Ïe úfiad by se mohl zaãít
stûhovat asi na pfielomu roku 2010 a 2011.“

Vše pod jednou střechou
„Rozhodnû nejde o to, Ïe bychom vytlaãovali
lékafie. Nájemní smlouvu nepodepí‰eme dfiíve,
neÏ se pfiestûhují lékafii do nov˘ch prostor.
ZároveÀ poÏadujeme, aby zÛstala zachována
skladba lékafiské péãe,“ uvedl starosta Pavel
Horálek. Medicon pÛvodnû plánoval, Ïe administrativní budovu pronajme tfiem spoleãnostem.
Ov‰em varianta, Ïe by v celé ãelní budovû mohl
b˘t úfiad, se po vypsání v˘bûrového fiízení ukázala jako dobrá volba.
„Samozfiejmû je pro nás v˘hodnûj‰í mít jednoho nájemce. V pfiípadû Úfiadu Mâ Praha 4 by to
jen zv˘‰ilo komfort pro obãany,“ dodává Ing.
Kliment. Podle projektu by v celém objektu kromû lékafiÛ, lékárny a Úfiadu Mâ Prahy 4 mûla b˘t
napfiíklad také po‰ta, mûstská policie, czech
point, dûtsk˘ koutek a kavárna. „Pro obãany by se
tak mohla spousta vûcí zjednodu‰it. Vyjdou
z metra a najdou tady v podstatû v‰e pod jednou
stfiechou,“ fiíká starosta.

Nuselská radnice zůstává
hlavní reprezentativní budovou
„Na Budûjovické bude sídlit
kompletnû cel˘ úfiad. Radnicí pochopitelnû zÛstává krásná historická budova v Nuslích,“ fiíká starosta
Horálek. Novû zrekonstruovaná
nuselská radnice z roku 1909 tak
bude dál slouÏit obãanÛm napfiíklad pro svatby, vítání obãánkÛ
a jiné slavnostní akce. Kromû toho
zde budou zasedat zastupitelé.

Ostatní vedlej‰í a neopravené
budovy souãasného úfiadu se pravdûpodobnû zmûní v byty. „Je‰tû není jasné, jestli budou tyto prostory
prodány bez rekonstrukce, po rekonstrukci, nebo se pronajmou,“
Budoucí moderní sídlo polikliniky Budûjovická a Úfiadu vysvûtluje tajemník úfiadu Dudra.
Mâ Praha 4.
(pil)

Ano pro parkovací dům
V časopise Tučňák a na www.praha4.cz byla na začátku května vyhlášena opakovaná anketa k výstavbě parkovacího domu U Družstva Repa.
idé se mohli vyjádfiit k návrhu podzemního parkovacího domu, kter˘ by mûl b˘t
situován na místû zdevastované kotelny ve
vnitrobloku. Parkovací místa by byla nabídnuta
k prodeji pouze rezidentÛm z okolních domÛ
jako druÏstevní podíly. Souãástí v˘stavby by
byla úprava vnitrobloku s doplnûním zelenû.
A jak anketa dopadla? Po seãtení v‰ech
obdrÏen˘ch hlasÛ se 161 obãanÛ vyjádfiilo

L

ANO a 37 NE. „Jsem rád, Ïe se lidé rozhodli
moudfie. Parkovacích míst na území na‰í
mûstské ãásti je kritick˘ nedostatek a parkovací
dÛm je jednou z cest, jak uspokojit poÏadavky
rezidentÛ-motoristÛ,“ okomentoval v˘sledek
ankety zástupce starosty Martin Hudec (ODS).
Radnice nyní pfiikroãí k návazn˘m krokÛm,
jako je zadání studie, projektová pfiíprava, ocenûní stavebních nákladÛ apod.
(md)
www.praha4.cz
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Anketa k dopravě v ulici Ohradní
Automobilový provoz v ulici Ohradní je velice komplikovaný. Zaparkovaná
vozidla dělají z obousměrné komunikace v podstatě pohyblivou jednosměrku a pokud se řidiči nedohodnou, kdo bude pár desítek metrů couvat,
dochází k verbálnímu i fyzickému konfliktu.
lice Ohradní zkrátka není v níÏe uvedeném
úseku vhodná pro obousmûrn˘ provoz a situaci je proto nutné fie‰it. „V podstatû jsou na v˘bûr
dvû moÏnosti, které formou ankety obyvatelÛm
nabízíme. Vyparkujeme vozidla po jedné stranû
ulice znaãkami zákaz zastavení, ale tím se zv˘‰í
nedostatek parkovacích míst v této lokalitû.
A jsem pfiesvûdãen, Ïe nad tímto fie‰ením by místní urãitû nejásali,“ fiíká zástupce starosty Martin
Hudec (ODS). „Proto preferujeme druhou variantu – zjednosmûrnit Ohradní ze smûru od ulice
Baarova k ulici Na Kfiivinû a dále by se jednalo
opût o obousmûrn˘ provoz.“
MotoristÛm, kter˘m by se nelíbila ani tato
moÏnost, je nutné pfiipomenout znûní § 25
odst. 3 zák. ã. 361/2001 Sb., Ïe fiidiã smí zastavit
a stát jen tam, kde pfii stání vozidel zÛstane voln˘
alespoÀ jeden jízdní pruh ‰irok˘ nejménû 3 m
pro kaÏd˘ smûr jízdy a pfii zastavení musí
zÛstat voln˘ alespoÀ jeden jízdní pruh ‰irok˘ nejménû 3 m pro oba smûry jízdy... CoÏ je v ulici
Ohradní v podstatû neproveditelné a pokud ano,
tak velice nebezpeãné – poÏární ãi sanitní vozy
by nemusely vãas dojet na místo urãení!

U

Hlasovat mÛÏete dvojím zpÛsobem – buì
prostfiednictvím hlasovacího kupon z ãasopisu
TuãÀák, kter˘ odevzdejte v kterékoli infor-

ANKETNÍ OTÁZKA:
Souhlasíte se zjednosměrněním ulice Ohradní ze směru od ul. Baarova,
a to od čp. 1 do čp. 47 k ul. Na Křivině?
ANO
NE

✄

§ Soudní spor s SK Oáza §
V loňském roce provedla MČ Praha 4 revizi užívání pozemků a sportovních areálů,
které si od ní pronajímají sportovní kluby. Většinou se jedná o symbolické nájemné
a sportovní kluby se proto zavazují, že pozemky nebudou sloužit ke komerčním ziskům.
evize v‰ak ukázala, Ïe SK Oáza hrubû
poru‰ila nájemní smlouvu. „SK Oáza má od
Mâ Praha 4 od roku 1997 pronajaty pozemky za
cenu 11 Kã/m2/rok. Pfii inspekci jsme v‰ak zjistili, Ïe nûkteré pozemky byly bez na‰eho souhlasu
podnajaty tfietí osobû za trÏní cenu, coÏ je hrubé
poru‰ení smlouvy. Proto jsme v kvûtnu 2008 od
smlouvy odstoupili,“ vysvûtluje dÛvod dnes jiÏ

R

Permanentky
do O2 žlutých lázní
íky iniciativě starosty Pavla
Horálka se ve spolupráci
s vedením O2 žlutých lázní
podařilo zajistit pro zájemce
z městské části Praha 4 dotované roční permanentky do lázeňského Dětského koutku. Běžné
vstupné činí 1500 Kč, dotované
je o 50 % levnější. Nabídku využilo celkem 28 zájemců, kteří
si permanentky mohou vyzvednout denně od 9 do 18 hod.
v O2 žlutých lázních v Podolí.

D

www.praha4.cz

maãní kanceláfii Mâ Praha 4, ãi na recepci
u podatelen v Táborské ulici nebo elektronicky na www.praha4.cz v sekci „Doprava
a parkování“.
V obou pfiípadech je lhÛta na odevzdání
hlasÛ do 15. srpna 2009. V˘sledky ankety se
dozvíte v záfiijovém ãísle TuãÀáka a na
www.praha4.cz.
(md)

soudního sportu starosta Pavel Horálek (ODS).
âinitelé SK Oáza totiÏ v ãervenci 2008 podali
Ïalobu na urãení neplatnosti nájemní smlouvy.
„Zástupci Oázy ale jiÏ dvakrát nepfii‰li k soudu,
kter˘ se tím pádem prodluÏuje. Místo toho, aby
soud rozhodl, kdo má pravdu, snaÏí se zástupci
Oázy spor prodluÏovat a o mediálním po‰kozování radnice ani nemluvû. Vidím za tím urãit˘ sta-

vební zámûr, kter˘ se objevil na projednání
komise v˘stavby a dopravy,“ konstatuje starosta.
Není totiÏ jiÏ Ïádn˘m tajemstvím, Ïe existují
plány na ãil˘ stavební ruch pfiímo v areálu v blízkosti sportovi‰È. Stávající budovy, které patfií SK
Oáza, se mají zvednout o nûkolik pater a tím by
vzniklo témûfi 80 nov˘ch bytov˘ch jednotek.
„Zástupci SK Oáza sice tvrdí, Ïe se zámûrem nemají nic spoleãného, ale bylo by zvlá‰tní, aby nûkdo bez jejich souhlasu pfiipravoval nástavbu
v podobû bytov˘ch jednotek a administrativy na
jejich vlastních objektech. V kaÏdém pfiípadû
jsem navrhl zástupcÛm SK Oáza schÛzku, protoÏe nemáme sebemen‰í zájem po‰kozovat fiadové
ãleny klubu a sportovce.“
(md)

Informace pro držitele psů
Majitelé psů tímto upozorňujeme, že splatnost poplatků II. pololetí je nejpozději do 31. srpna. Jelikož se již mnozí z vás těší na chvíle odpočinku,
stává se, že v myšlenkách na dovolenou se na tuto povinnost zapomene.
roto je‰tû zopakujeme, jak˘m zpÛsobem lze
poplatek zaplatit. Poplatek lze platit bankovním pfievodem, v informaãních centrech, nebo
na po‰tû sloÏenkou typu A. V tûchto pfiípadech
platby je velice dÛleÏit˘ vá‰ variabilní symbol,
kter˘ je desetimístn˘ a zaãíná 9004…… (uveden
na dokladech o zaplacení z minul˘ch let) –
ãíslo úãtu: 19-2000832359/0800. (Pozor, zmûna
pfiedãíslí úãtu! Úãet 30015-2000832359/0800
bude platn˘ pouze do konce roku 2009.) Také
je moÏné poplatek zaplatit pfiímo v pokladnû
ÚMâ Praha 4, Táborská 350.

P

Pokud nûkdo nezná
svÛj variabilní symbol,
nebo bude-li potfiebovat
bliÏ‰í informaci, ãi si není
jist˘ v˘‰í leto‰ního poplatku (sleva na ãipování po
dobu dvou let v maximální
v˘‰i 350 Kã), mÛÏe kontaktovat správce poplatku
na telefonních ãíslech: 261 192 488, 261 192 434
nebo na e-mailu:vladimira.roschlova@praha4.cz,
eva.sedlakova@praha4.cz.
(ros)
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Soutěž o logo projektu Praha 4 Bezdrátová
V rámci projektu Praha 4 Bezdrátová, který nabízí bezplatné připojení k internetu pro občany Prahy 4, byla
vyhlášena soutěž o návrh loga projektu, které bude dotvořeno v souladu s novým logem Prahy 4. Přišly desítky
návrhů, z nichž příslušná komise vybrala tři nejzajímavější.

1. místo:

Martin Mužík
2. místo:
Dennis Dallen

3. místo:
Jan Vlach

Radní Prahy 4 pro informatiku Martin Plí‰ek (vlevo) a vítûz soutûÏe Martin MuÏík.
cenûní soutûÏící obdrÏeli zajímavé ceny, které jim pfiedal radní pro informatiku Martin
Plí‰ek (TOP 09). Na prvním místû se umístil
Martin MuÏík, kter˘ obdrÏel hlavní cenu – note-

O

book. Druh˘ Dennis Dallen získal PDA (osobní
digitální pomocník) a tfietí ocenûn˘ Jan Vlach
mÛÏe vyuÏít nov˘ externí disk.
Uvedená soutûÏ mûla také za cíl více zpopula-

rizovat uveden˘ projekt. K 23. 6. 2009 bylo
zaregistrováno 3458 uÏivatelÛ. Více informací
o projektu naleznete na portálu na adrese
www.praha4net.cz.
(rad)

Jak vyřešit hromadnou dopravu?
Tak trochu ranou do vazu nejen pro obyvatele Prahy 4 byla květnová informace o tom, že
Magistrát hlavního města Prahy podpořil prodloužení trasy metra A a odsunul na neurčito
přípravu výstavby trasy metra D. Přitom doprava na jihu hlavního města je již téměř na hraně svých
kapacitních možností, o čemž se denně přesvědčují desetitisíce cestujících...
ûkdy aÏ nedÛstojn˘mi
pfiepravními podmínkami
se nedávno zab˘valo i Zastupitelstvo Mâ
Praha 4, které schválilo materiál „Fungování
MHD na jihu hl. m. Prahy a návrh poÏadovaného budoucího v˘voje obsluÏnosti území“.
ZároveÀ uloÏilo Radû Mâ Praha 4, aby tento
materiál projednala i s Mâ Praha 5, 10, 11, 12,
Zbraslav, Libu‰ a Kunratice. „Je potfieba se
zmínûn˘mi mûstsk˘mi ãástmi najít spoleãnou
fieã, protoÏe nemá cenu prosazovat jen dílãí
dopravní fie‰ení, zvlá‰tû kdyÏ nás nûkteré
vûci trápí spoleãnû,“ fiíká zástupce starosty
Martin Hudec (ODS, na snímku).
Pfii rozboru stávající situace v MHD na území Prahy 4 bylo konstatováno, Ïe trasa metra
C je vytíÏena témûfi na 100 % a pfiípadné
zv˘‰ení kapacity by ‰lo jen na úkor bezpeãnosti i kvality cestování. Autobusová doprava
jiÏnû od JiÏní spojky je na hranû kapacity
a situace v okolí Thomayerovy nemocnice je
daleka dÛstojn˘ch standardÛ cestování. Podle
nedávno publikované studie Útvaru rozvoje
mûsta je úsek mezi zastávkami Nemocnice Krã
a Michelsk˘ les, co se t˘ãe poãtu cestujících
v autobuse, vÛbec nejzatíÏenûj‰í v metropoli!

N
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Jezdí zde autobusové spoje v prÛmûrném intervalu 26 sekund a dennû pfiepraví témûfi 82 tisíc
cestujících! Jako doãasná je chápána pfieprava
cestujících mezi Prahou 4 a 5 v autobusech
pfies Barrandovsk˘ most nebo pfies Prahu 2 a 3,
protoÏe vyvolává nadmûrné zatíÏení Ïivotního
prostfiedí a autobusy konãí v nekoneãn˘ch
kolonách témûfi po cel˘ den.
Lépe na tom není ani tramvajová doprava.
Linky po Modfianské nemají v souãasnosti
kapacitní pokraãování do centra Prahy a kfiiÏovatka na Palackého námûstí je i pfies preferenci
tramvajové dopravy vytíÏena ne na 100, ale na
120 %! „TotéÏ se dá fiíci i o spojení Karlovo
námûstí – I. P. Pavlova,“ podot˘ká Martin
Hudec. Zastupitelstvo Mâ Praha 4 proto poÏaduje po Hlavním mûstû Praze zahájit realizaci
návrhu koncepãního fie‰ení hromadné dopravy
s dÛrazem na kolejovou dopravu, a to v tûchto
bodech:
■ zaãít s v˘stavbou trasy metra D,
■ pfiipojit tramvaje z Modfian na trasu metra D,
■ propojit (nejlépe pfies tramvajov˘ most
Prahu 4 a 5),
■ propojit Pankráckou pláÀ, ul. Chodovská
a Prahu 10 i 11,

zapojit Ïeleznici do MHD – jmenovitû
nádraÏí a zastávky Krã, Kaãerov, MichleU plynárny, Vr‰ovice-Petrohradská, NusleOtakarova, Braník.
„Nesmíme zapomenout ani na realizaci
nov˘ch parkovi‰È P+R na jihu mûsta, které
by stáhly automobily dennû dojíÏdûjících
StfiedoãechÛ,“ uzavírá Martin Hudec.
(md)
■

Novinky e-mailem
a vkládání akcí do kalendáře
áte zájem dostávat aktuální informace
zvefiejnûné na internetov˘ch stránkách
Prahy 4? A nebo chcete pozvat spoluobãany
na vámi pofiádanou kulturní ãi sportovní
akci? Oboje je moÏné prostfiednictvím
internetov˘ch stránek mûstské ãásti Praha 4:
www.praha4.cz.
Odkaz „VloÏit vlastní akci“ najdete pod
kalendáfiem, odkaz „Odebírat novinky e-mailem“ je také umístûn v hlavním menu. Pro
obû sluÏby je nutná jednoduchá registrace, informace pak zaãnou proudit nejen do vámi
zadaného e-mailu, ale sami je mÛÏete do
kalendáfie na webu Prahy 4 i vkládat. (md)

M
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Stovky milionů korun
do našich škol
Na období letních prázdnin naplánovala MČ Praha 4 nebývale masivní
rozsah investičních akcí v 26 školách zřizovaných městskou částí. „Půjde
zejména o snížení energetické náročnosti budov za celkovou částku
přes 270 milionů, kdy část peněz čerpáme i ze Státního fondu životního
prostředí,“ uvedl starosta Pavel Horálek (ODS).
ŠKOLA

AKCE

Termín
zahájení

Objem
v tis.Kč

Termín
ukončení

8. 6.

54 000

3.10.

1. 7.

76 000

15. 11.

8. 7.

16 000

30. 9.

16. 6.

7 000

7. 9.

10. 7.

1 500

30. 8.

15. 7.

2 500

26. 8.

1. 7.

6 000

26. 8.

15. 7.

3 650

30. 9.

10. 7.
1. 7.
předpoklad
1. 8.
15. 7.

2 200
7 000

10. 9.
26. 8.

8 000

30.10.

500

26. 8.

8. 7.

6 000

24. 9.

15. 6.

14 000

15. 9.

8. 7.

4 500

19. 9.

8. 7.

10 000

19. 9.

8. 7.

8 000

26. 10.

1. 7.

2 500

30. 8.

26. 6.

4 000

30. 8.

15. 7.
1. 7.
1. 7.
1. 7.
8. 7.
1. 7.
10. 7.

300
4 000
4 500
4 500
3 000
4 500
1 000

20. 8.
30. 8.
30. 8.
30. 8.
30. 8.
30. 8.
30. 8.

Základní školy

ZŠ Nedvědovo nám.
ZŠ Plamínkové

zateplení, výměna oken a dveří, oprava
střechy, rekonstrukce topení, akce SFŽP
zateplení, výměna oken a dveří, oprava
střechy, rekonstrukce topení a gastro, akce SFŽP
zateplení fasády a střechy, výměna oken,
akce SFŽP
rekonstrukce pavilonu pro 2 třídy
mateřské školy
výměna podlahových krytin
rekonstrukce sociálního zařízení,
obložení tělocvičny, oprava střechy
výměna oken
repase a výměna oken, rozvody vody,
úprava výdejny jídel
sanace suterénu, oprava střechy
2. etapa výměny oken

ZŠ Táborská

oprava dvora a opěrné zdi

ZŠ Bítovská

oprava ležaté kanalizace

ZŠ Horáčkova
ZŠ Jeremenkova
ZŠ Jílovská
ZŠ Sdružení
ZŠ Ohradní
ZŠ Jánošíkova 1320
ZŠ Filosofská
ZŠ Mendíků

Mateřské školy
zateplení fasády a střechy, výměna oken,
rekonstrukce ÚT, akce SFŽP
MŠ Kukučínova
celková rekonstrukce pavilonu A
zateplení fasády a střechy, výměna oken,
MŠ Matěchova
regulace ÚT, akce SFŽP
zateplení fasády a střechy, výměna oken,
MŠ Mezivrší
rekonstrukce ÚT, akce SFŽP
zateplení fasády a střechy, výměna oken,
MŠ Sedlčanská
rekonstrukce ÚT, akce SFŽP
MŠ Družstevní ochoz úprava zahrady
výměna oken, zateplení fasády,
MŠ Jitřní
oprava vnějšího schodiště a terasy
MŠ Kaplická
oprava vnější kanalizace
MŠ Na Bučance
výměna oken a sanace vlhkosti
MŠ Na Lánech
výměna oken
MŠ Na Zvoničce
výměna oken
MŠ Hudečkova
oprava fasády, výměna oken, úpravy zahrady
MŠ Ohradní
výměna oken
MŠ Horáčkova
rekonstrukce topení a TUV
MŠ Jihozápadní

Svoz bioodpadu
Magistrát hlavního města Prahy
a společnost Pražské služby, a. s.,
přicházejí s nabídkou separace
významné složky komunálního odpadu s jejím následným využitím
formou kompostování.
edná se o sluÏbu sbûru a svozu odpadu ze
zahrad, údrÏby zelenû a z domácností. Na základû zv˘‰eného zájmu zaji‰Èuje spoleãnost
PraÏské sluÏby od 8. 6. svoz bioodpadu z domácností jiÏ na celém území hlavního mûsta Prahy.
„KaÏd˘ rok je na skládky ukládáno 2,5 milionu
tun odpadÛ, z toho 40 procent tvofií bioodpady.
Ty mohou b˘t vytfiídûny a zkompostovány.
PraÏané dnes mohou kompostovat na sv˘ch pozemcích nebo si objednat u PraÏsk˘ch sluÏeb
kompostejner, hnûdou popelnici na bioodpad.
Materiál se zpracovává v kompostárnách a je následnû vyuÏíván v zemûdûlství,“ fiíká radní hlavního mûsta Prahy pro oblast Ïivotního prostfiedí
Mgr. Petr ·tûpánek, CSc.
Pro shromaÏìování v˘‰e uveden˘ch odpadÛ
PraÏské sluÏby nabízejí speciální sbûrné nádoby
hnûdé barvy o obsahu 120 nebo 240 litrÛ, tzv.
kompostejnery. Kompostejnery jsou obsluhovány spoleãností PraÏské sluÏby, a. s., v pravidelné
ãetnosti 1x za 14 dní s tím, Ïe svoz bioodpadu
probíhá speciální svozovou technikou pouze ve
vegetaãním období, tzn. od 1. 4. do 30. 11.
kalendáfiního roku. Více informací u Ing.
Mikulky, tel. 284 098 359, 737 262 954. (red)

J

Přechody se vrátí
edávn˘m ru‰ením pfiechodÛ pfies tramvajové
tratû do‰lo k úplnému znemoÏnûní bezpeãné
chÛze pfies komunikace na námûstí Bratfií SynkÛ.
„BohuÏel, zfiizování nov˘ch a bezpeãn˘ch pfiechodÛ je podstatnû sloÏitûj‰í proces neÏ jejich
likvidace. Uvedené námûstí povaÏujeme za prioritu, jelikoÏ v souãasné dobû je zde velice nebezpeãná situace, stejnû jako na zru‰eném pfiechodu
pfied nuselskou radnicí. O zfiízení pfiechodÛ v‰ak
nerozhodují pracovníci na‰í radnice, ale pracovníci Magistrátu hlavního mûsta Prahy,“ uvedl
zástupce starosty Martin Hudec (ODS). Tûsnû
pfied uzávûrkou tohoto ãísla TuãÀáka pfii‰la
dobrá zpráva – TSK, jejíÏ pracovníci pfiechody
vybrousili, oznámila, Ïe na základû dohody mezi
úfiedníky magistrátu a ministerstvem dopravy
„zebry“ znovu obnoví.
(md)

N

www.praha4.cz

V˘jimeãn˘ malífi, grafik a ilustrátor Adolf Born nedávno
oslavil 79. narozeniny, a to
ve skvûlé kondici a s neutuchajícím humorem. Za mûstskou ãást Praha 4 ãestnému
obãanovi Prahy 4 pogratulovala zástupkynû starosty
Ivana StaÀková.

100 let

79 let

Městská část Praha 4 gratuluje
Jedno století Ïivota
oslavil v dobrém
zdravotním stavu
JUDr. Josef Hajda.
Za Mâ Praha 4 jubilantovi popfiála
v‰echno nejlep‰í
zastupitelka Alice
Smetánková.
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ŠKOLST VÍ

Dělám víc, než musím

Každá škola má své hrdiny, talenty nebo i jinak výjimečné žáky. Radnice
MČ Praha 4 se proto rozhodla uspořádat první ročník projektu „Dělám víc,
než musím“, který by zviditelnil řediteli škol nominované děti.
lavnostní pfiedávání ‰erp „Osobnost ‰koly
2008/2009“ se odehrálo v zrekonstruovan˘ch prostorách historické ãásti Nuselské radnice. „Doba není pfiíli‰ naklonûna mezilidsk˘m
vztahÛm a chuti udûlat nûco pro druhé. Pokud
chceme, aby se to zmûnilo, musíme zaãít u nejmlad‰ích. Vy, reprezentanti ‰kol, nemusíte b˘t

S

právû nejlep‰ími studenty. Ale tfieba se cel˘
rok dobrovolnû staráte o kytiãky ve va‰ich
tfiídách a pomáháte tak Ïivotnímu prostfiedí.
A i takov˘ pfiínos si zaslouÏí ocenûní,“ fiekla
na úvod zástupkynû starosty Ivana StaÀková
(ODS).
Poté jiÏ následovalo slavnostní dekorování,

pfii kterém 40 ocenûn˘ch ÏákÛ a Ïaãek ze ‰kol
zfiizovan˘ch Mâ Praha 4 obdrÏelo kromû ‰erpy
i pamûtní list, knihu „Slavné stavby Prahy 4“
a celodenní vstupenky pro dvû osoby do
aquaparku v âestlicích.
„Rádi bychom v na‰em projektu pokraãovali, protoÏe si myslíme, Ïe i ‰koláci mohou
b˘t osobnostmi a pozitivními vzory pro druhé,“
podotkla na závûr Ivana StaÀková.
(md)
FOTO: ZDENùK K¤ÍÎ

Do Čech za hokejem
Zní to trochu jako příběh z novodobé pohádky, ale je
to skutečnost. Když na olympijských hrách v roce
1998 v Naganu naši lední hokejisté poprvé v historii
získali zlaté medaile, svým herním projevem natolik
uchvátili jednu japonskou rodinu, že se kvůli nejrychlejší kolektivní hře přestěhovala do České republiky!
odiãe Nozomi Kiribuchi prodali penzion a se sv˘mi tfiemi dûtmi
se vydali do na‰í zemû. „Moje star‰í sestra i bratr hokeji propadli
a táta tedy rozhodl, Ïe se pfiestûhujeme tam, kde se hraje nejlépe,“
popisuje dÛvod stûhování sympatická 16letá Japonka. Do âR pfii‰la
jako osmiletá a díky své píli jiÏ umí v˘bornû ãesky. S tuzemsk˘m
prostfiedím se vÛbec dobfie sÏila, a to vãetnû na‰ich tradiãních jídel jako
je napfiíklad smaÏen˘ s˘r. „Jen sladké obûdy mít nemusím,“ pfiiznává
po krátkém pfiem˘‰lení. „Táta nám také fiekl, Ïe kdyÏ Ïijeme v âechách,
které jsou známé svou váÏnou hudbou, aÈ se nauãíme na nûco hrát.
Brácha zvládá housle a já se sestrou klavír.“ JenÏe... Nozomi jde
ve ‰lépûjích sv˘ch sourozencÛ se v‰ím v‰udy. „Bratr hraje lední hokej

R
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Nozomi Kiribuchi pogratuloval pfiedseda ‰kolské komise Rady
Mâ Praha 4 Petr Kuchafi (âSSD).
za Slan˘, sestra za univerzitu nedaleko Minnesoty a já jsem letos
na levém kfiídle odehrála dorosteneckou ligu za Slavoj Zbraslav!“
‰okuje na první pohled kfiehká sleãna. „Chtûla bych sestru za mofie
následovat, protoÏe v Americe je nejlep‰í Ïenská hokejová soutûÏ,“
netají se nemal˘mi sportovními plány. O jejím sportovním nadání
se dozvûdûli i v jejím rodi‰ti a Nozomi uÏ má pozvánku na letní
soustfiedûní japonské reprezentace do 18 let. Tak jí drÏme palce.

www.praha4.cz
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Malování průchodu
e ãtvrtek 4. ãervna do‰lo u Základní
‰koly Na Chodovci k velké zmûnû.
Nevzhledn˘ prÛchod (spí‰e nevábná díra)
se zmûnil k nepoznání. Za pomoci Odboru
Ïivotního prostfiedí a dopravy Mâ Praha 4,
konkrétnû paní Pokorné, promûnili Ïáci
Z· Na Chodovci podchod v fií‰i zvífiat.
Od rána aÏ do odpoledne malovaly dûti
ze 7. aÏ 9. tfiíd pod vedením uãitelek
M. Novotné a J. Kocourkové. Práci jim
neusnadnilo poãasí. Bylo velmi chladno,
prÛvan v prÛchodu se mûnil ve velmi siln˘
vítr, beroucí plechovky s barvami i papíry
s pfiedlohami. Mladé malífie povzbuzovali
spoluÏáci i kolem procházející obyvatelé
sídli‰tû Spofiilov. S v˘sledkem jsou v‰ichni
velmi spokojeni. Moc si pfiejeme, aby v‰e
zÛstalo tak pûkné co nejdéle.
(z‰)

V

Osobnosti
školy 2008/09
ZŠ Bítovská:
Petr Půlpán
Tereza Bassová

žák 6. třídy
žákyně 9. třídy

ZŠ Na Chodovci:
Jakub Palus
Jan Palounek

žák 7. třídy
žák 8. třídy

ZŠ Filosofská:
Anna Davidová
Veronika Ehlenová

žákyně 9. třídy
žákyně 9. třídy

ZŠ Na Líše:
Tereza Matysová
Lucie Hartmanová

žákyně 9. třídy
žákyně 8. třídy

ZŠ Horáčkova:
Jan Hrach
Barbora Kutilová

žák 9. třídy
žákyně 7. třídy

ZŠ Na Planině:
Zora Novotná
Václav Hodina

žákyně 9. třídy
žák 9. třídy

ZŠ U Krčského lesa:
Jan Vláčil
Nozomi Kiribuchi

žák 5. třídy
žákyně 9. třídy

ZŠ Nedvědovo nám.:
Jan Holomek
Dominika Bachmanová

žák 9. třídy
žákyně 9. třídy

ZŠ Jeremenkova:
David Ulvr
Ferdinand Havlík

žák 5. třídy
žák 6. třídy

ZŠ Ohradní:
Jakub Filip
Lucie Šourová

žák 2. třídy
žákyně 9. třídy

ZŠ Jílovská:
Radim Homolka
Ondřej Hübsch

žák 9. třídy
žák 8. třídy

ZŠ Plamínkové:
Karolína Savincová
Jan Choutka

žákyně 7. třídy
žák 8. třídy

ZŠ Jižní IV:
Filip Bialas
Nela Kýrová

žák 4. třídy
žákyně 8. třídy

ZŠ Poláčkova:
Tereza Čapková
Petr Novák

žákyně 5. třídy
žák 6. třídy

ZŠ Kavčí hory:
Barbora Zdobnická
Vojtěch Kanát

žákyně 2. třídy
žák 9. třídy

ZŠ Sdružení:
Adam Šebek
Tereza Kanoute

žák 1. třídy
žákyně 1. třídy

ZŠ Křesomyslova:
Martin Moravec
Bulga Kikeeva

žák 4. třídy
žákyně 8. třídy

ZŠ Školní:
Barbora Čapková
Tereza Szkatulová

žákyně 4. třídy
žákyně 9. třídy

ZŠ Mendíků:
Lucie Žížalová
Marek Nikolič

žákyně 8. třídy
žák 2. třídy

ZŠ Táborská:
Veronika Bednáriková
Karolína Kreidlová

žákyně 8. třídy
žákyně 9. třídy

INZERCE

to vypadalo jako hra, ale následujíZachránila život Zpoãátku
cí okamÏiky se ve vtefiinû promûnily v boj

Ocenûní stateãné ‰kolaãce pfiedala zástupkynû starosty Ivana StaÀková.
www.praha4.cz

o Ïivot. „Mûli jsme plaveck˘ krouÏek a jedna
desetiletá holka ve vodû tak nûjak blbla. Z niãeho nic zaãala klesat ke dnu a já si zpoãátku
myslela, Ïe si dûlá legraci,“ popisuje zaãátek
dramatické události v prÛbûhu loÀského listopadu v bazénu Na Zeleném pruhu Barbora
Kutilová. „Kfiiãela jsem na ni, aÈ se vynofií, ale
ona nereagovala. Proto jsem se pro ni potopila
a odtáhla ji ke bfiehu.“ Neb˘t jejího vãasného
zákroku, mûlo by to pro malou ‰kolaãku, kterou
postihla mozková pfiíhoda, tragické následky.
Na‰tûstí uÏ je zase zpátky ve ‰kolní lavici
a Barbora se za své rychlé rozhodnutí doãkala
podûkování a ocenûní nejen od rodiãÛ zachránûné, ale i od ‰koly nominováním na Osobnost
‰koly 2008/2009.
(md)

SC-81585/7
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ČISTÁ PRAHA 4

Výsledky dotazníkového průzkumu
v Nuslích a na sídlišti Novodvorská
obãanÛ, která vede k nepofiádku a zneãi‰tûní.
Chtûjí proto prevenci, osvûtu, ale i postih tûch,
ktefií poru‰ují souÏití nepofiádkem a nedbalostí.
● ¤e‰ení nepofiádku okolo kontejnerÛ s odpadem vidí témûfi polovina respondentÛ v ãastûj‰ích svozech odpadu, témûfi 40 % pak ve
zvy‰ování povûdomí o nutnosti a pravidlech
tfiídûní.
● Polovina dotazovan˘ch projevila pfiání, aby
byl zfiízen oddechov˘ areál s mnoÏstvím laviãek a míst k odpoãinku. Témûfi v‰ichni majitelé
psÛ projevili zájem o zfiízení místa pro voln˘
pohyb a cviãení psÛ. Nejvíce je pociÈován
nedostatek moÏností pro volnoãasové vyÏití
dospívající mládeÏe, s odstupem následují
seniofii a mladé rodiny s nejmen‰ími dûtmi.

Vefiejné projednávání s obãany moderoval zástupce starosty Václav Kri‰tof.

Cílem radnice Prahy 4 je zlepšit
stav životního prostředí v městské
části. Proto loni odstartovala projekt nazvaný „Čistá Praha 4“, který
by měl přispět ke zvýšení kvality
života obyvatel.
„

áme v úmyslu zapojit obãany mûstské
ãásti, motivovat je k aktivnímu pfiístupu
pfii rozhodování o pfiemûnû vefiejn˘ch prostranství a pfiizvat je ke spolupráci na vytváfiení
pfiíjemnûj‰ího a ãist‰ího místa k Ïivotu pro
v‰echny. Ná‰ prÛzkum je jedním z prvních
krokÛ projektu,“ vysvûtlil zámûr dotazníkové
akce v Nuslích a na sídli‰ti Novodvorská
zástupce starosty Václav Kri‰tof (ODS).
Shrnující v˘sledky dotazníkÛ pak byly prodiskutovány na vefiejn˘ch setkáních s obyvateli
dan˘ch lokalit.

M

1. Vyhodnocení průzkumu
mezi obyvateli Nuslí

Podle 63 % respondentÛ se okolí za poslední
3 roky zmûnilo k lep‰ímu.
● Nejãastûj‰í problémy jsou s ãistotou sídli‰tû
a s parkováním. Nedostatek odpadkov˘ch ko‰Û
trápí pfiedev‰ím rezidenty v ulici PsohlavcÛ
a Vrbovû. Obecn˘m problémem je nepofiádek
u zastávek MHD.
● Jako v˘razn˘ problém vidí dotazovaní vandalismus, pfiedev‰ím sprejerství na fasády domÛ. Více jak polovinu obyvatel tíÏí psí
exkrementy na chodnících.
● Tfietina obãanÛ se domnívá, Ïe jsou kontejnery ãasto pfieplnûné a jsou pro ãastûj‰í svozy.
● Pfiedev‰ím star‰í obãané by uvítali zbudování
oddechového areálu s dostateãn˘m mnoÏstvím
laviãek k odpoãinku.
(md)
FOTO: ZDENùK K¤ÍÎ
●

● Jako hlavní problémy v okolí svého bydli‰tû
vnímají respondenti nepofiádek, problémy
s parkováním a dopravní zatíÏení.
● Více neÏ 80 % respondentÛ se shoduje, Ïe
problémem jsou neuklizené psí exkrementy.
To úzce souvisí s ãistotou a úklidem chodníkÛ,
to by se mûlo zlep‰it podle více neÏ dvou
tfietin dotázan˘ch. Témûfi 60 % respondentÛ
by rádo vidûlo prevenci a nápravu aktivit
vandalÛ.
● Lidé by také uvítali obnovu zelenû v blízkosti svého bydli‰tû a zamezení jejího se‰lapávání.
Hlasy získalo i budování mikroparkÛ a oplocen˘ch v˘bûhÛ pro psy.
● Jedním z váÏn˘ch problémÛ, které trápí
vût‰inu dotazovan˘ch, je neukáznûnost spolu-

Kam s azbestem?

2. Vyhodnocení průzkumu
mezi obyvateli sídliště
Novodvorská

Potřebujete-li se zbavit stavebního odpadu obsahujícího
azbest (včetně střešních krytin, asfaltových lepenek
atd.), můžete využít následující společnosti.

Název společnosti

Provozovna

MČ (obec)

PSČ

Telefon, email (příp. kontaktní osoba)

SITA CZ**

Ke Kablu 289

Praha 10

102 00

271 085 250

(email: infopraha@sita.cz)

Papkov, s. r. o,**

V Korytech 179

Praha 10

100 00

274 781 213

paní Tauchmanová

Assmann & syn – odpady

Teplárenská 5

Praha 10-Malešice

108 00

272 703 231, 602 319 992

AVE CZ

Pražská 38

Praha 15-Hostivař

102 00

296 339 945

EKOMEX, s. r. o.**

Kunětická 2

Praha 2

121 23

222 250 644, 603 441 788

KLIO, s. r. o.

Dolňanská 400

Praha 5-Zličín

155 21

602 158 872

pan Krnáč

Micron – Ing. Bohumil Švára

Beranových 130

Praha 9-Letňany

199 00

283 933 586

paní Pačesová

AHV – ekologický servis, s. r. o.

Svojšovice 40

Strančice*

251 63

603 255 077, 323 604 963

pan Lamačka
paní Ševčíková

pan Kohout

* u obce Říčany
** stavební odpady berou v jakékoliv množství pouze od právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání
Odpady obsahující azbest lze rovněž odevzdat na skládce nebezpečného odpadu v Benátkách nad Jizerou, kterou provozuje spol. AVE CZ s.r.o.,
tel.: 326 316 626, 326 316 627.
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CYKLISTIKA

SC-81805/2

AKCE/INZERCE
Leto‰ní, jiÏ 13. roãník
„ZávodÛ ÏákÛ praÏsk˘ch ‰kol v cyklistice“, ukonãil svou jarní ãást. V soutûÏi
tfiíãlenn˘ch ‰kolních
druÏstev „O pohár
starosty Prahy 4“ zatím vede základní
‰kola Hostivafi pfied
Z· Bítovská.
INZERCE

BUSHIDOKAI – PRAHA
MODERNÍ JU-JITSU / JUDO / SEBEOBRANA / FIGHTING / KARATE

NÁBOR NOV¯CH âLENÒ
dorost (10–15) – po a ãt od 16.30 do 18 hod., dospûlí – po a ãt od 18 do 20 hod.

Mezinárodní semináfie, závody celosvûtovû uznávané zkou‰ky aj.
TJ SOKOL PRAHA KRâ / Za Obecním úfiadem 7, Praha 4
Kontakt: prof. Joachim Spiegler, 6. dan Ju-Jitsu, tel.: 603 722 599
www.ju-jitsu.cz
SC-81958/2

SC-81760/2

SC-81731/2

SC-81162/2

ZAâÁTEK TRÉNINKÒ
dûti (5–10 let) – stfieda od 16.15 do 17.45 hod.

www.praha4.cz
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S TALO SE

Žiju stejně jako ty!
Druhý ročník festivalu bez bariér a hranic „Žiju stejně jako ty!“ v Centrálním
parku Pankrác, který veřejnosti ukázal, že i lidé se zdravotním postižením dokáží
daleko více, než si my zdraví dovedeme představit, nakonec jeden handicap
bohužel měl. A tím bylo přímo aprílové počasí včetně průtrže mračen...

Na slepecké dráze.

„Pofiádnû to rozjeì!“ naznaãovala zpûvaãka Tereza âernochová.
le ani rozmary poãasí nezastavily bohat˘
dvoudenní program. Kdo chtûl, mohl si
zdarma vyzkou‰et lezeckou stûnu, lukostfielbu,
vozíãkáfiskou a slepeckou dráhu, zvukovou stfiel-

A

SoutûÏ v potápûní na v˘drÏ.

Dobří sousedé

nici ãi potápûní na v˘drÏ. Milovníci pasivní zábavy
si zase vyslechli vystoupení Terezy âernochové,
Ondfieje Rumla, Bengas a dal‰ích umûlcÛ, nebo
zhlédli prezentaci organizací pracujících ve prospûch zdravotnû handicapovan˘ch, ukázky práce
Policie âR, Záchranné sluÏby hl. mûsta Prahy,
HasiãÛ Praha ãi asistenãních psÛ. A komu nechybûlo ‰tûdré srdce, mohl podle vlastního uváÏení
pfiispût do kasiãky pofiadatele akce – Nadaãního
fondu pro podporu zamûstnávání osob se zdravotním postiÏením.
„S cel˘m realizaãním t˘mem festivalu ,Îiju stejnû jako ty!’ jsem strávila na akci oba dva dny.
Zúãastnila jsem se osobnû mnoha aktivit, ale to
nebylo tak dÛleÏité, jako procházet cel˘m areálem
a pozornû sledovat, co zdravotnû postiÏení dokáÏí

nejen ve sportu, ale i v práci a ve volnoãasov˘ch
aktivitách. Dívat se, jak si umûjí uÏívat Ïivota
a s jak˘m zaujetím a nasazením vystupují na
pódiu, dívat se na bezprostfiední pfiátelské vztahy –
ano, staãilo docela prostû jen sledovat, aby ãlovûk
pochopil, Ïe skuteãnû Ïijí jako my. Pouze s urãit˘m
handicapem a o to více si zaslouÏí ne ná‰ soucit, ale
uznání, ocenûní a pomocnou ruku,“ zhodnotila akci
zástupkynû starosty Ivana StaÀková (ODS).
(md)
Foto: Zdenûk KfiíÏ

Ivana StaÀková (vlevo) a fieditelka spoleãnosti
B. P. T. Lenka Kohoutová.

rojekt „Dobfií sousedé“, kter˘ vznikl
z iniciativy zástupce starosty Václava
Kri‰tofa (ODS), je urãitou platformou pro
neformální setkávání obãanÛ se zástupci
radnice. „Setkání se pofiádají buì na základû
grantÛ udûlen˘ch mûstskou ãástí, nebo pro-

stfiednictvím akcí zorganizovan˘ch obecnû
prospû‰nou spoleãností 4-Volnoãasová. Vût‰inou jde o zábavná dûtská odpoledne v areálech
matefisk˘ch ‰kolek ãi na dûtsk˘ch hfii‰tích,“
vysvûtlil princip projektu Václav Kri‰tof.
Pro leto‰ní rok bylo zvoleno 8 oblastí, kde se
„Dobfií sousedé“ odehrají – a TuãÀák vám
pfiiná‰í fotografické ohlédnutí za akcemi na
Dobe‰ce a v M· Bezová a K Podjezdu.
(md)

Zpûvaãka Monika Absolonová nejprve pobavila v‰echny pfiítomné a poté se podepsala
do ‰kolní kroniky za bedlivého dohledu
fieditelky M· Bezová Ireny Michalcové a zástupce starosty Václava Kri‰tofa.

Dûtsk˘ den na Dobe‰ce, na jehoÏ realizaci poskytla Mâ Praha 4 grant, se vydafiil
nejen díky pfiíznivému poãasí, ale i hojné
úãasti dûtí a dospûl˘ch.

P
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S TALO SE

Jarní slavnost Na Fidlovačce
V parku Na Fidlovačce to i přes chladné a uplakané počasí žilo. Jarní pouť
přilákala malé i velké návštěvníky, kteří měli možnost vyzkoušet si
připravené atrakce, zajezdit si na koních, zhlédnout několik divadelních
představení a vyzkoušet si i netradiční disciplíny.
Foto: Zdenûk KfiíÏ

Senátor Tomá‰ Töpfer, zástupce starosty Martin Hudec a starosta Pavel Horálek (zleva)
se spoleãnû dobfie pobavili.

Kolotoã a houpaãky zpestfiily odpoledne pfiedev‰ím pfied‰kolákÛm.

Pfied obchodním centrem Arkády Pankrác se uskuteãnily ekologické hry
pro dûti. Projekt iniciovala Mâ Praha 4, vedení spoleãnosti Arkády
Pankrác a zástupci kolektivních systémÛ Asekol, Ekolamp, Elektrowin
a Ecobat. Na ‰koláky i pfied‰koláky ãekal bohat˘ program a mimo jiné
si vyzkou‰ely i obdobu hry âlovûãe, nezlob se! pod názvem „âlovûãe,
‰up do sbûrného dvora!“, kdy místo figurek hrály samy dûti.

Dûti se vydovádûly pfii „stfiedovûkém“ souboji.

ÎákÛm Z· MendíkÛ splnil starosta Pavel Horálek velké pfiání
a u pfiíleÏitosti Dne dûtí jim pfiedal dárek Mâ Praha 4 – stolní
fotbálek. Pfii náv‰tûvû ‰koly ho v‰ak zaujal historick˘ zemûpisn˘
glóbus z roku 1929. V hodinách zemûpisu bûÏnû pouÏívají Ïáci
‰kolní malé glóby, ale ná‰ „stafieãek“ s polomûrem 65 cm je raritou.
VyuÏíván je i pro v˘poãty v hodinách matematiky. Na jeho plo‰e 5 m2
se náv‰tûvníci pozastavují nad pÛvodními názvy státÛ jako napfi.
Habe‰, Siam, Kapsko ãi Koãinãina.
(jp)

4-Volnočasová přeje krásné prázdniny
kvûtnu a ãervnu pfiipravila 4-Volnoãasová, o. p. s., nûkolik dûtsk˘ch akcí. Velk˘ poãet
mal˘ch náv‰tûvníkÛ pfii‰lo na Balónkovou show pfied KC Novodvorská, dûti jsme pozvali
i na dûtská hfii‰tû Prahy 4 a do KC Spofiilov za klauny a bublinami nebo na pirátské pfiedstavení pfied OC Arkády. Vzduchem létaly
nejen balónky, ale i opravdov˘ horkovzdu‰n˘ balón, kter˘ za pfiispûní Mâ Praha 4
umoÏnil mal˘m odváÏlivcÛm prohlédnout si
KC Novodvorská z ptaãí perspektivy. Na
prázdniny jsme na‰e malé diváky definitivnû
propustili 25. 6. po Kouzelné cestû za zvífiátky na Novodvorské. Pfiejeme v‰em krásné
letní mûsíce!
(par)

V
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SENIOŘI

KROK PO KROKU aneb
jeden krok k pokroku II.
V březnu 2009 spustila MČ Praha 4 svůj historicky první kurz výuky práce
s počítačem pro seniory, kteří trvale žijí na území městské části Praha 4.
Zájem o kurz byl tak veliký, že připravených 1196 míst bylo naplněno
během několika dnů.
urzy probíhaly vÏdy
jedenkrát t˘dnû v odpoledních hodinách, ve
tfiinácti základních ‰kolách, jejichÏ fieditelé
s ochotou pomáhali pfii
realizaci kurzu. Vyuãujícími byli pedagogové
z jednotliv˘ch ‰kol. JiÏ od poloviny kurzu jsme
mûli moÏnost sledovat pokroky na‰ich studentÛ – seniorÛ, a to prostfiednictvím velmi mil˘ch
e-mailÛ, ve kter˘ch kladnû hodnotili celou akci
a chválili i své vyuãující. Ti si zaslouÏí opravdu veliké podûkování za vstfiícnost a úÏasn˘
pfiístup k na‰im seniorsk˘m studentÛm.
Po ukonãení kurzu jsme se v‰ichni spoleãnû
setkali v novû zrekonstruovan˘ch prostorách
historické ãásti radnice Mâ Praha 4 pfii
slavnostním pfiedávání pamûtních listÛ, které
z rukou starosty Pavla Horálka, zástupkynû
starosty pro sociální oblast Ivany StaÀkové
a zastupitelky Mâ Praha 4 Lucie Michkové
obdrÏeli v‰ichni studenti, ktefií kurz dokonãili.
Pfii tomto slavnostním setkání jsme mûli
velikou ãest setkat se s nejstar‰í úãastnicí
kurzu, seniorkou, které bylo v leto‰ním roce
neuvûfiiteln˘ch 90 let. Nám z mlad‰í generace
ukázala, jak aktivní mÛÏe b˘t senior i v takto
pokroãilém vûku. Celá akce se velmi povedla
a musím fiíci, Ïe to byl pfienádhern˘ záÏitek.
Mâ Praha 4 bude ve vzdûlávání sv˘ch
seniorÛ v oblasti v˘poãetní techniky nadále
pokraãovat. Kurz, kter˘ bude zahájen v fiíjnu
2009, je opût urãen hlavnû pro ty z Vás, ktefií
jste doposud nemûli moÏnost se s poãítaãem
seznámit a jste úpln˘mi zaãáteãníky.
Podmínkou úãasti v kurzu je trval˘ pobyt na
území Mâ Praha 4 a pobírání starobního
dÛchodu. Kurz bude trvat 10 t˘dnÛ, vÏdy
jedenkrát t˘dnû v odpoledních hodinách na
základních ‰kolách Mâ Prahy 4.
Co více dodat? Snad jenom – pojìte s námi
do toho! A jak se pfiihlásit? Udûlejte prosím
následující:

K

1) VyplÀte pfiiloÏenou pfiihlá‰ku.
2) Vyberte si jednu z uveden˘ch základních
‰kol, tu která je Va‰emu bydli‰ti nejblíÏe a do
které chcete na kurz docházet. ZakfiíÏkujte ji
prosím. Pokud potfiebujete i bezbariérov˘
pfiístup, vyberte si jednu ze ‰kol, které jsou
v pfiihlá‰ce uvedeny ãervenû.
3) Pfiihlá‰ku si vystfiihnûte.
4) Ve dnech 14.–16. 9. 2009 od 9 do 12 hod.
bude na Úfiadû Mâ Praha 4, Táborská 500
(obfiadní síÀ), probíhat REGISTRACE zájemcÛ
o kurz pro zaãáteãníky. Pfiijìte s vystfiiÏenou
a vyplnûnou pfiihlá‰kou. My si Vás zapí‰eme
podle pofiadí, v jakém k registraci dojdete a zde
Vám také pfiedáme dal‰í potfiebné informace
k povinnému zápisu na té základní ‰kole,
kterou jste si vybrali. Zápis na ‰kolách bude
probíhat následující t˘den, kam opût musíte
dojít osobnû.
UPOZORNùNÍ PRO ZÁJEMCE
O KURZY PRO POKROâILÉ:
Registrace do kurzÛ pro pokroãilé se koná
dne 18. 9. 2009 od 8 do 10.30 hod. na Úfiadû
Mâ Praha 4, Táborská 500 (obfiadní síÀ).
UpozorÀujeme, Ïe zde je poãet voln˘ch míst
opravdu nízk˘ a kurzy nebudou probíhat
na v‰ech zmínûn˘ch ‰kolách. Podrobnûj‰í
informace dostanete pfii registraci dne 18. 9.
2009.
DÒLEÎITÉ INFORMACE pro zaãáteãníky i pokroãilé:
Pfiedpokládáme, Ïe zájem bude velik˘. Nelekejte se prosím moÏné fronty pfii registraci,
která díky Va‰emu zájmu pravdûpodobnû
vznikne. Ti, co jiÏ kurz pro zaãáteãníky absolvovali, se samozfiejmû znovu do zaãáteãníkÛ
pfiihlásit nemohou. Jakákoliv jiná forma pfiihlá‰ení nebude platná. Neposílejte prosím pfiihlá‰ku po‰tou, nenoste pfiihlá‰ku na úfiad dfiíve,
ani telefonické pfiihlá‰ení není moÏné. Budou
zaregistrováni pouze ti, ktefií OSOBNù pfiijdou
v uvedené dny a ãasy na urãené místo (bod 4).

POâET MÍST JE OPùT OMEZEN
A BUDOU MÍT ·ANCI JEN TI NEJRYCHLEJ·Í. Po naplnûní kapacity nebudeme
dal‰í pfiihlá‰ky u registrace pfiijímat. Zájemci,
ktefií se do kurzu nedostanou, budou mít dal‰í
pfiíleÏitost na jafie 2010.
Ti z Vás, ktefií se z kapacitních dÛvodÛ
nedostali do prvního kurzu, budou muset
s pfiihlá‰kou pfiijít také. Jejich pfiihlá‰ky nebudou automaticky zafiazeny do kurzu od
fiíjna 2009.
LUCIE MICHKOVÁ, ZASTUPITELKA (ODS)
FOTO: ZDENùK K¤ÍÎ A RONALD HILMAR

Došlo e-mailem :-)
VáÏené a milé vedení Prahy 4,
jsem jedna z tûch, která také diplom
obdrÏela. Do kurzu jsme se s manÏelem
pfiihlásili po nabídce v TuãÀáku nûkdy
v zimû, a to bez nûjakého zvlá‰tního
nad‰ení. Tím chci fiíci, Ïe jsem k poãítaãÛm
mûla vztah zcela nulov˘. Zaãínala jsem
zcela od zaãátku a neumûla jsem pracovat
ani s my‰í (coÏ mi prvnû ukázal mÛj soused
v kurzu).
Chtûla bych touto cestou opravdu moc
a moc podûkovat v‰em, ktefií mají zásluhu
na tom, Ïe se tato témûfi gigantická akce
uskuteãnila a Ïe jsme byli pfii tom!
Internet je bájeãná vûc a obecní úfiad
Prahy 4 také!
S mnoha pozdravy absolventi kurzu
ZORA A MIROSLAV ONDRÁâKOVI
(HRDÍ OBâANÉ PRAHY 4)
VáÏená paní Michková,
vãera jsem byla mezi tûmi, ktefií se
zúãastnili slavnostního pfiedání pamûtního
listu absolventÛm poãítaãového kurzu pro
seniory. Bylo to opravdu vzornû pfiipravené
odpoledne, v‰ichni jsme mûli krásn˘ pocit,
Ïe jsme na sobû trochu pracovali a obávám
se, Ïe jsme aÏ s pfiíli‰ velkou samozfiejmostí
pfiijímali od Vás pochvalu a díky. Díky by
mûly pfiicházet spí‰e od nás za to, Ïe jste se
tak obûtavû postarali. Je mi líto, Ïe mû
nenapadlo vefiejnû Vám podûkovat, ãiním
tak dnes dodateãnû. Vyfiiìte, prosím, dík
ode mne i od mého manÏela Miroslava
Kunce i panu starostovi.
Dûkuji.
MILADA KUNCOVÁ

✄
P¤IHLÁ·KA DO KURZU Mâ Praha 4
Jméno: ..................................................................................
Trvalé bydli‰tû: ....................................................................
....................................................................
Telefon: ........................... Datum narození: ......................
ZakfiíÏkujte prosím základní ‰kolu, do které budete
docházet na poãítaãov˘ kurz:
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❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Z· Nedvûdovo námûstí 140
Z· Poláãkova 1067
Z· MendíkÛ 1000/1
Z· JiÏní 1750/10
Z· Plamínkové 1593/2
Z· ·kolní 700
Z· Ohradní 1366/49
Z· Jílovská 100
Z· SdruÏení 1080

❏
❏
❏
❏
❏

Z· Filosofská 1166/3
Z· Jeremenkova 1003
Z· Na Chodovci 54/2700
Z· Bítovská 1246/1
Z· Na Planinû 1393

❏
❏
❏

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

www.praha4.cz
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Diplomy a sladké pozornosti postupnû pfiedávali
zástupkynû starosty Ivana StaÀková, starosta Pavel
Horálek a zastupitelka Lucie Michková (zprava).

MoÏnosti pohovofiit si se starostou vyuÏilo velké mnoÏství seniorÛ.

V 90 letech zvládla e-mail!
Nejstarší účastnicí ze všech absolventů počítačových kurzů se stala
Ludmila Sladká (1919) z Krče.
oãítaãového kurzu v Z· Jáno‰íkova se
podle vlastních slov zúãastnila proto, aby
se vyrovnala sv˘m vnouãatÛm a pravnouãatÛm. „Na‰e rodina je spí‰e matematicky
zamûfiená, ale mnû nástroje a pfiístroje nikdy
nic moc nefiíkaly,“ svûfiila se. Pfiesto se
odhodlanû vrhla do zdolávání tajÛ a zákoutí
poãítaãového svûta. „Nejvût‰í problém jsem
mûla zapamatovat si v‰echny údaje, které
jsem sly‰ela poprvé v Ïivotû. Ani taháky mi
moc nepomohly, ale nakonec jsem základy
zvládla.“ Poãítaã, kter˘ dfiíve pouÏívala jen
jako klasick˘ psací stroj, je nyní jejím

P

spolehliv˘m parÈákem. „Jsem ráda, Ïe si mÛÏu
dopisovat se sv˘mi pfiíbuzn˘mi v Nûmecku
a ve ·v˘carsku. Dfiíve jsem napsala dopis
a musela jsem poãkat, aÏ mi ho nûkdo z rodiny e-mailem ode‰le. Dnes si to obstarám sama.
A i pfiijímání po‰ty, zrovna nedávno mi ze
zahraniãí poslali fotku mého pravnouãka. Také
jsem potfiebovala najít na internetu vlakové
spojení a povedlo se,“ pochlubila se paní
Sladká, která v leto‰ním roce oslavila hned
dvû kulatá jubilea – 90. narozeniny a 70 let
Ïivota v Krãi.
K obûma událostem dodateãnû gratulujeme!

Někteří z našich absolventů se nemohli z osobních důvodů slavnostního setkání zúčastnit. Pamětní listy pro
tyto absolventy jsou připraveny k vyzvednutí na Úřadu městské části Praha 4 – odbor školství, č. dveří 319, paní
Mlezivová.
www.praha4.cz
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Více fotografií na www.praha4.cz
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Plavání pro seniory opět od září
V roce 2009 zajistila městská část Praha 4 pro své seniory 7 tisíc dotovaných vstupenek do Plaveckého stadionu Podolí. „Projekt měl nečekaný
úspěch. Plavenky se prodávaly od poloviny února a už na konci dubna byly
všechny rozebrány,“ říká starosta Prahy 4 Pavel Horálek (ODS).
adnice Prahy 4 proto rozhodla, Ïe na
podzim bude znovu seniorÛm plavenky
dotovat. Zástupkynû starosty pro sociální
oblast Ivana StaÀková (ODS) okamÏitû zaãala s fieditelkou Plaveckého stadionu Podolí
Ing. Monikou Bezdûkovou o této variantû
jednat a v˘sledkem je zaji‰tûní dal‰ích 6000
kusÛ dotovan˘ch vstupenek do Plaveckého
stadionu Podolí! „Je naprosto zfiejmé, Ïe na‰i
seniofii si plavání velice oblíbili, coÏ dokazuje jejich neutuchající zájem o tuto aktivitu
a velmi kladné ohlasy. A tak jsme udûlali
v‰echno proto, abychom jim plavenky mohli
znovu nabídnout,“ informuje zástupkynû
starosty pro sociální oblast Ivana StaÀková.

Vstupenky v cenû 15 korun (bûÏné vstupné
je 85 korun) jsou urãeny pro osoby star‰í 60 let
a s trval˘m pobytem na území Mâ Praha 4.
Seniofii si 2 ks plavenek na osobu a mûsíc mohou od 14. 9. kupovat v informaãních centrech
Mâ Praha 4, vyjma IC Kunratice.
Tentokrát ale bude v záfií seniorÛm zdarma
vystaven na informaãních centrech Prahy 4
i plaveck˘ prÛkaz. Pfii následném nákupu plavenek se kaÏd˘ zájemce musí tímto prÛkazem
prokázat a budou mu v nûm oznaãeny pfiíslu‰né kolonky.
S platn˘m plaveck˘m prÛkazem v ruce mÛÏe kdokoliv z osob seniorovi blízk˘ch nebo
z okruhu jeho pfiátel pro nûj zakoupit mûsíãnû

Poplujte
s námi

Přihlaste se na rehabilitační cvičení

R

Na září připravila městská část
Praha 4 pro své seniory plavbu
po Vltavě, která se v uplynulých
letech setkala s velmi pozitivními
ohlasy.
rojíÏìka parníkem se uskuteãní 3. záfií
od 14 hod. Parník Odra PraÏské paroplavební spoleãnosti, a. s., vyplouvá jako jiÏ
tradiãnû z Ra‰ínova nábfieÏí a v‰ichni úãastníci
se mohou tû‰it na nev‰ední a zajímavé scenerie
v‰em tak znám˘ch míst, které právû pfii pohledu z paluby lodi pfiekvapí svou v˘jimeãnou
krásou.
Z míst, jeÏ budeme pfii plavbû míjet, jistû
stojí za zmínku Tanãící dÛm, jehoÏ v˘stavba
pfied lety vzbudila velmi rozporuplné reakce
vefiejnosti, Umûlecká beseda Mánes se starou
Vodárenskou vûÏí, majestátní budova Národního divadla, KarlÛv most, panoráma Hradãan,
areál b˘val˘ch Sovov˘ch ml˘nÛ, Vy‰ehrad
a Podolí. Dvouhodinovou plavbu zpfiíjemní
harmonikáfi a nebude chybût ani malé obãerstvení.
Poãet vstupenek je omezen kapacitou lodi,
která je 90 míst. Vstupenky se budou prodávat od 3. srpna na sociálním odboru
ÚMâ Praha 4, kanceláfi 03 u paní Mary‰kové
za cenu 40 Kã. Budou se prodávat zájemcÛm
tak, jak budou pfiicházet aÏ do vyprodání.

P

2 vstupenky. „Doufáme, Ïe tato zmûna usnadní
situaci seniorÛm, pro které je sloÏité dostavit se
pokaÏdé osobnû pro plavenky na informaãní
centra. ZároveÀ by tato zmûna mûla znemoÏnit
zneuÏívání plavenek,“ fiíká zástupkynû starosty
Ivana StaÀková.
„Chceme na‰im seniorÛm popfiát pevné
zdraví, aby moÏnost plavání v Plaveckém stadionu Podolí, které pro nû mûstská ãást Praha 4
zajistila, mohli vyuÏít co nejvíce,“ dodává
starosta Pavel Horálek.
(pil)

MČ Praha 4 ve spolupráci s Plaveckým stadionem Podolí připravuje
pro naše seniory (věk nad 60 let, trvalé bydliště na území MČ Praha 4
podmínkou) novou aktivitu, a to rehabilitační cvičení.
viãení bude vedeno odborn˘mi fyzioterapeuty a mûlo by probíhat po dobu
5 t˘dnÛ, vÏdy po hodinû, v novû zfiízené tûlocviãnû v areálu podolského bazénu. Cviãení
s náfiadím (stuha, tyã, na balonech apod.) bude
zamûfieno na pohybové problémy seniorského
vûku, bolesti pátefie a na protahování. Seniorky
a seniofii by mûli moÏnost se posléze osprchovat v prostorách rehabilitace. Cena bûÏné
hodiny je 60 Kã.
Mâ Praha 4 v‰ak z 50 % cenu zadotuje,
takÏe seniofii zaplatí jen 30 Kã/hod., celkem
tedy 150 Kã za 5t˘denní kurz. Vzhledem

C

k tomu, Ïe tuto aktivitu chceme rozebûhnout
od fiíjna leto‰ního roku, potfiebujeme znát
pfiibliÏn˘ poãet zájemcÛ, abychom mohli naplánovat kurzy. Proto Ïádáme v‰echny seniorské zájemce o toto cviãení v rozsahu 5 t˘dnÛ
za cenu permanentky 150 Kã (5 x 30 Kã):
oznamte nám svÛj zájem do konce SRPNA buì
na e-mail: ivana.stankova@praha4.cz, nebo na
telefonní ãíslo 261 192 104.
Podrobnûj‰í informace ohlednû plánovaného
rehabilitaãního cviãení pfiineseme v záfiijovém
ãísle TuãÀáka.
IVANA STA≈KOVÁ (ODS), ZÁSTUPKYNù STAROSTY

●

Akce je urãena v˘hradnû obãanÛm star‰ím
60 let a s trval˘m bydli‰tûm v Mâ Praha 4.
V pfiípadû malého poãtu pfiihlá‰en˘ch si
mûstská ãást vyhrazuje právo akci zru‰it.
(roÏ)
www.praha4.cz

V˘let historickou tramvají po hlavním mûstû, kter˘ pro své seniory uspofiádala Mâ Praha 4,
se jako obvykle velice vydafiil. K pfiíjemné atmosféfie pfiispûl i hudebník hrající na akordeon
a malé obãerstvení.

TUČŇÁK
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Školní rok 2008/2009 je již minulostí
VáÏení,
poslední den ‰kolního roku, 30. ãerven, je
za námi. V‰echna vysvûdãení byla rozdána
a naposledy zvonil ‰kolní zvonek. Îáci opustili
‰kolu, zaãaly prázdniny.
Na území mûstské ãásti Praha 4 tak skonãil
‰kolní rok pro jednu stfiední ‰kolu, dvacet
základních ‰kol a dvacet devût matefisk˘ch
‰kol, jejichÏ zfiizovatelem je na‰e mûstská
ãást.
Nejv˘znamnûj‰ím byl poslední den ‰kolního
roku pro 933 ÏákÛ 9. roãníkÛ základních ‰kol
a 50 maturantÛ ze Stfiední odborné ‰koly sluÏeb
v ulici K Sídli‰ti. Tito Ïáci a studenti budou

na svoji ‰kolu uÏ jen vzpomínat. Rozlouãili se
se sv˘mi kamarády i uãiteli, ktefií je nûkolik let
provázeli touto etapou jejich Ïivota.
·kolní rok 2008/2009 skonãil, proto bych
chtûla na závûr podûkovat v‰em zamûstnancÛm, uãitelÛm a fieditelÛm na‰ich ‰kol za
jejich obûtavou, nároãnou a odpovûdnou práci
pfii vzdûlávání dûtí, ÏákÛ a studentÛ. VáÏení
pedagogové, jste hlavními postavami vzdûlávání a s Va‰imi schopnostmi, odhodláním a trpûlivostí stojí a padá úspûch Va‰í ‰koly. Jsem
si toho vûdoma a zlep‰ování podmínek pro Va‰i
nároãnou a dÛleÏitou práci vnímám jako svÛj
dÛleÏit˘ úkol.

Do budoucích dnÛ
prázdnin a dovolen˘ch si popfiejme,
abychom se v‰ichni
ve zdraví opût setkali
a mûli vzpomínky na
pûkné záÏitky.
Pfieji v‰em pûkné
prázdniny a dovolené
a tû‰ím se na shledanou v novém ‰kolním
roce 2009/2010.
IVANA STA≈KOVÁ,
PRAHA 4

ZÁSTUPKYNù STAROSTY MùSTSKÉ âÁSTI

Festival mateřských škol „Čtyřlístek“
V Kulturním centru Novodvorská se ve dnech 19.–20. 5. uskutečnila přehlídka mateřských škol – dětský festival
„Čtyřlístek“. Děti z mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4 měly možnost ukázat rodičům,
prarodičům i široké veřejnosti, co umí a co rády dělají.
a festivalu úãinkovalo 416 dûtí z 26
matefisk˘ch ‰kol a program „matefiinkové akademie“ byl pestr˘. Dûti tanãily,
cviãily a zpívaly v‰em pro radost. Ukázaly, jak
mají rády zvífiata, co je baví a jak tráví jaro,
léto, podzim a zimu ve sv˘ch vesel˘ch
‰kolkách. Odmûnou pro v‰echny organizátory
této akce byly rozzáfiené tváfie dûtí a úsmûvy
v‰ech, ktefií se na festival pfii‰li podívat.
(js)

N

Oranžový den ZŠ Plamínkové
Zářivě oranžovou náladu měli v úterý 7. dubna všichni žáci i pracovníci ZŠ
Plamínkové.
oto datum se totiÏ stalo v˘znamn˘m
kaÏdoroãním svátkem ‰koly s názvem
ORANÎOV¯ DEN – DEN Z· PLAMÍNKOVÉ, neboÈ na tento den pfiipadá v kalendáfii
nejen Svûtov˘ den zdraví, ale navíc i dal‰í
v˘znamn˘ den – Den vzdûlanosti. A jednoduch˘m v˘poãtem Zdraví + vzdûlanost = Z·
Plamínkové jsme dospûli k rozhodnutí zaloÏit
novou tradici v historii ‰koly a vûnovat kaÏdoroãnû toto datum netradiãním vzdûlávacím
aktivitám.
A proã OranÏov˘ den? ProtoÏe barvy ‰koly
jsou odvozené od nejoblíbenûj‰í ‰kolní spor-

T
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tovní pomÛcky – jejíÏ pouÏívání charakterizuje
na‰i ‰kolu uÏ 40 let – basketbalového míãe.

V‰ichni jsme se tedy
pfiebarvili na oranÏovo
a cel˘ den jsme absolvovali tematicky zamûfiené
vzdûlávací akce, které si
Ïáci mohli vybrat podle sv˘ch zájmÛ. Mohli
tak nav‰tívit nejrÛznûj‰í v˘ukové hodiny, ve
kter˘ch se zpracovávala oranÏová témata (v˘tvarné dílny) ãi se pracovalo s oranÏov˘mi pomÛckami.
Poté poÏili oranÏov˘ obûd, udûlali spoleãnou
oranÏovou fotografii, soutûÏili v celo‰kolní
oranÏové vûdomostní soutûÏi a na závûr dne
absolvovali exhibiãní utkání ÏákÛ s pracovníky
‰koly v na‰em druhém profilovém sportu – ve
florbalu (oba t˘my samozfiejmû nastoupily
v dresech v kombinaci s oranÏovou).
MGR. IVAN TUâEK, ¤EDITEL ·KOLY
www.praha4.cz
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eTwinning ZŠ Jílovská
Jednou z novinek ve výuce anglického jazyka v naší ZŠ Jílovská pro letošní
školní rok bylo uskutečnění česko-italského projektu Let's Be Friends.
rojekt je realizován pod
zá‰titou celoevropsky uznávané organizace eTwinning,
která coby úspû‰n˘ systém pro
vyhledávání a navazování partnersk˘ch kontaktÛ mezi ‰kolami na mezinárodní úrovni
zefektivÀuje v˘uku cizích jazykÛ a klade dÛraz na mezipfiedmûtové vztahy a na rozvoj
sociálních kompetencí, ãi podporu IT gramotnosti.
Na projektu se podíleli vybraní Ïáci z 8. a 9. roãníkÛ, ktefií se pod vedením Mgr. Petry

P

Úãastníci projektu eTwinning.

Kretové spfiátelili se sv˘mi vrstevníky z malebného renesanãního mûsteãka Vicenza na severu
Itálie. S nimi pak celoroãnû na‰i Ïáci anglicky
vypracovávali sérii prezentací. Mûli tak co nejlépe charakterizovat âeskou republiku a její
kulturní specifika. Za zmínku stojí napfiíklad
témata: Praha, âeská kuchynû, Slavní âe‰i,
âeská historie, ãi âeské umûní. Ani Italové
ov‰em nezÛstávali pozadu a na oplátku na‰im
ÏákÛm zasílali podobnû zpracované kapitoly se
zamûfiením na svoji zemi. Jako doplÀková aktivita k projektu probíhalo mezi ãesk˘mi a italsk˘mi Ïáky pravidelné emailování v angliãtinû.
Závûreãnou teãkou za cel˘m projektem byla
internetová video-konference, pfii které si Ïáci
po pfieklenutí poãáteãní trémy vzájemnû popovídali, vymûnili si své dojmy z projektu a také
si domluvili spolupráci na pfií‰tí rok.
V‰em zúãastnûn˘m dûkujeme a tû‰íme se na
dal‰í pokraãování.
MGR. PETRA KRETOVÁ

PJZŠ Horáčkova pomáhá
Když člověk žije v dostatku, měl by pamatovat i na to, že jiní lidé možná
takové štěstí nemají. Na tohle nezapomínají děti, rodiče, ani učitelé na
PJZŠ Horáčkova a každý rok pořádají dobročinné akce s různým
zaměřením. Ten letošní výčet je obzvlášť bohatý.

Îáci 2.A Z· Poláãkova nav‰tívili Klub seniorÛ v ulici Svatoslavova, kde byly vyzdobeny prostory klubu jejich obrázky. Zde jim
zazpívali, zahráli na flétnu a zarecitovali
básnû. Na konci pfiedstavení si spoleãnû
obû generace zazpívali píseÀ Ach synku.
Atmosféra byla velice pfiíjemná a tû‰íme se
na dal‰í setkání.
M. HENDRYCHOVÁ

Rozloučení se školním rokem
na Kavčích horách
konãily ‰koly v pfiírodû a ozdravné pobyty dûtí na‰í základní i matefiské ‰koly,
maturanti dostali svá maturitní vysvûdãení…
·kolní rok dospûl ke svému konci a nastaly
prázdniny. Po roce práce je tfieba se hezky
rozlouãit, a tak se nejen dûti, rodiãe a uãitelé,
ale tfieba i b˘valí Ïáci ‰koly a dal‰í hosté se‰li
11. 6. na Zahradní slavnosti, která se konala
na nádvofií ‰koly, terase a ve ‰kolní jídelnû.
Trochu se sportovalo, hodnû se povídalo, leckdo z rodiãÛ vyzkou‰el ‰ikovnost sv˘ch rukou
v keramické dílnû, pobavili jsme se pfii vystoupení dûtí ze ‰kolní druÏiny i pfii country
taneãku, kter˘ pfiedvedli témûfi v‰ichni Ïáci
z druhého stupnû. Grilovalo se, paní kuchafiky
napekly perník, a tak se i jedlo a pilo. Nûkdo si
i zatanãil a k tomu v‰emu nám hrála skupina
Discobolos.
Je‰tû nás ãekalo vyhlá‰ení nejaktivnûj‰ích
dûtí v celoroãní soutûÏi Îák roku a otfiení slz
pfii slavnostním vyfiazení deváÈákÛ. Pak uÏ jen
to vysvûdãení a hajdy na prázdniny.
(jz)

S
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Sbírka br˘lí pro Afriku.
kvûtnu 2008 ‰kola sesbírala 365 kusÛ br˘lí
v rámci akce Br˘le pro Afriku a pfiedala je
organizaci SIRIRI, která zaji‰Èuje pomoc
chud˘m zemím. MoÏná právû na‰e br˘le
umoÏní studovat nûkomu, kdo by jinak kvÛli
‰patnému zraku nemohl a br˘le jsou pro
nûj nedostupné. V záfií 2008, kdyÏ skonãila
platnost padesátníkÛ, nosily dûti do ‰koly jiÏ
neplatné mince. Peníze pak vûnovaly rodiãÛm
nevidomého spoluÏáka, aby mu z nich zaplatili asistentku na ‰kolu v pfiírodû.
Na podzim a na jafie se na‰e ‰kola jiÏ tradiãnû úãastnila „srdíãkového dne“, kdy Ïáci prodávali magnetická srdíãka pro obãanské sdruÏení Îivot dûtem. V únoru pak shromaÏìovaly

V

dûti ‰kolní aktovky pro ostravské romské dûti.
Obãanskému sdruÏení Vzájemné souÏití jsme
pfiedali 35 aktovek, tedy vybavení pro témûfi
dvû tfiídy prvÀáãkÛ.
Poslední akcí tohoto ‰kolního roku byly
âarodûjnice na konci dubna 2009. Letos byly
spojeny s tradiãním prodejem dobroãinn˘ch
koláãÛ. âást penûz jiÏ ponûkolikáté putovala
dvûma adoptovan˘m indick˘m dûtem, zbytek
‰kola vûnovala dûtské onkologii v Motole.
Celkem dûti získaly na dobroãinné úãely více
neÏ 53 000 korun a to je úctyhodn˘ v˘sledek.
Ale je‰tû cennûj‰í neÏ peníze je jistû to, Ïe se
na‰i Ïáci uÏ od dûtství uãí myslet na druhé.
MGR. MILENA JAKOUBKOVÁ
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Rok na Filosofské
Pedagogický sbor se s vysokým nasazením snažil celý školní rok
předávat žákům vědomosti a dovednosti, které využijí nejen v dalších
letech studia, ale i v běžném životě.
ûnovali jsme se dûtem i v 25 rÛzn˘ch
krouÏcích v rámci Centra volného ãasu,
napfiíklad konverzace v Aj, ve Fj, paliãkování, orientální tance, informatika, florbal,
odbíjená a keramika. O tom, Ïe na‰e práce
mÛÏe b˘t hodnocena kladnû, svûdãí fiada
úspûchÛ mlad‰ích i star‰ích ÏákÛ v soutûÏích
a olympiádách, které pfiekroãily v mnoha
pfiípadech i obvodní úroveÀ. Takov˘m pfiíkladem mÛÏe b˘t úãast na‰eho Ïáka Dominika
Mikolá‰e v celostátním kole pûvecké soutûÏe
Karlovarsk˘ skfiivánek, v˘sledky srovnávacích
testÛ Kalibro a Scio a v˘sledky pfiijímacího
fiízení na stfiední ‰koly.

V

A nyní již konkrétně naše TOP:
■ Srovnávací testy Scio – anglick˘ jazyk –
7. a 8. roãník. V˘sledky byly v˘borné, oba roãníky vysoce pfievy‰ovaly úroveÀ vícelet˘ch
gymnázií. ·kola se zafiadila mezi 10 % nejúspû‰nûj‰ích testovan˘ch ‰kol.
■ Poprvé jsme se zapojili do mezinárodního
testování Aj – CEFLA, ve kterém Ïáci získají certifikát a informace o skuteãném stavu
jazykov˘ch znalostí.
■ Jsme ãlenem Asociace cambridgesk˘ch
‰kol v âR.
■ Na víceletá gymnázia odchází 13 ÏákÛ
z 5. tfiíd a 17 ÏákÛ ze 7. tfiíd, coÏ je 40 % v‰ech
ÏákÛ, ktefií podali pfiihlá‰ky na víceletá
gymnázia.
■ LyÏafiského v˘cvikového kurzu se poprvé
zúãastnil instruktor snowboardingu.
■ ·koly v pfiírodû si uÏili Ïáci 1.–7. tfiíd
a také 8.A, 9.A a 9.C.

Společně na škole v přírodě
V posledních dvaceti letech sílí tendence
integrovat zdravotnû postiÏené lidi do spoleãnosti. Ne vÏdy jsou tyto snahy úspû‰né.
Letos v kvûtnu se na ‰kole v pfiírodû v Nov˘ch

Hutích na ·umavû se‰ly tfii tfiídy Z· Filosofská
(deváÈáci a páÈáci) a 2 tfiídy Z· speciální
ChotouÀská z Prahy 10. Pfii t˘denním pobytu
si mohla jít kaÏdá ‰kola vlastní cestou, ale
dopadlo to pfiekvapivû jinak. V okamÏiku, kdy
dûti ze Z· Filosofská zjistily, Ïe sdílí chatu
s dûtmi postiÏen˘mi autismem a mentální retardací, zaãaly se o tato postiÏení zajímat. Díky
spontánnosti dûtí z ChotouÀské s nimi snadno
navázaly kontakt, a pak uÏ nic nebránilo tomu
rozjet maraton spoleãn˘ch akcí. První se do
spoleãn˘ch akcí zapojili Ïáci deváté tfiídy, kdyÏ
pro dûti z ChotouÀské pfiipravili soutûÏ Caruso
show a soutûÏ Miss, v níÏ úãinkovali chlapci
pfievleãení za dívky. To povzbudilo i Ïáky
pát˘ch tfiíd a ti se pak uÏ spoleãnû s deváÈáky
zapojili do divadelního veãera, kdy zahráli
postiÏen˘m dûtem sedm pohádek. Následoval
spoleãn˘ v˘let na Boubín, táborák a závûreãná
diskotéka. Pro v‰echny zúãastnûné byla tato
‰kola v pfiírodû hlubok˘m záÏitkem a obohacením. Co k tomu je‰tû dodat – snad jen to, Ïe
tato integrace se povedla na jedniãku. Více
takov˘ch akcí!
■ Ve ·D pofiádáme spoustu akcí s rodiãi,
napfiíklad âertiádu, Andûlsk˘ rej, Snûhulákov˘ den nebo Havaj party. Jezdíme i na
v˘lety, napfiíklad do Chuchelského háje ãi do
malé lesní zoo na Zbraslavi. V rámci zájmové
ãinnosti vyuÏíváme nejrÛznûj‰í techniky pfii
vytváfiení netradiãních v˘robkÛ, v rámci
rekreaãní ãinnosti vyuÏíváme ‰kolní zahrady
k aktivnímu odpoãinku (pohybové a míãové
hry) a tím vedeme dûti ke zdravému Ïivotnímu
stylu. Doporuãujeme webové stránky na‰í
‰koly www.zsfilosofska.cz
■ V˘mûnn˘ zájezd do Francie. JiÏ 15 let
spolupracujeme se základní ‰kolou v Roche
la Moliere, malém mûsteãku nedaleko SaintEtienne. Pfiíprava zájezdu zaãala jiÏ na podzim,
protoÏe nejdfiíve spolu Ïáci navazují písemn˘

kontakt, aby se vzájemnû poznali. Letos byla
pfiíprava nároãnûj‰í, neboÈ ãlenem francouzské
skupiny byl tûÏce nemocn˘ chlapec, kter˘ se
pohyboval na invalidním vozíku. Na‰e dûti
a jejich rodiny poskytly sv˘m francouzsk˘m
kamarádÛm pfiíjemné rodinné prostfiedí a pfiipravily bohat˘ kulturní program. âe‰tí ‰koláci
strávili v Roche la Moliere poslední kvûtnov˘
t˘den. Bûhem pobytu nav‰tívili ‰kolu College
Louis Grüner, Lyon, Saint-Etienne a okolí
Roche la Moliere. Program, kter˘ pfiipravila
francouzská strana, byl velice atraktivní.
V˘mûnn˘ zájezd byl velk˘m pfiínosem pro
v‰echny zúãastnûné nejen po stránce jazykové,
ale i poznávací a v˘chovné.
■ Expedice Karakoram 2009 je akãní t˘mová soutûÏ ÏákÛ 2. stupnû Z· a studentÛ S·, která se uskuteãnila v Lanovém centru PROUD
v Praze, Brnû, Ostravû a Olomouci. Hlavním
mottem soutûÏe byla t˘mová práce, pfiekonávání vlastních moÏností, rozvíjení odvahy
a logického my‰lení. Na‰i Ïáci si pfii soutûÏi
vedli velice dobfie a v celkovém souãtu mezi
praÏsk˘mi ‰kolami obsadili medailové pozice.
■ Vánoãní jarmark byl pfiíleÏitostí, kdy tfiídy
s velk˘m nasazením vym˘‰lely, tvofiily a prezentovaly svá díla, která navodila atmosféru
Vánoc a samozfiejmû úspû‰nû pÛsobila na
rodiãe i dal‰í náv‰tûvníky. V˘sledkem jejich
snaÏení byla finanãní ãástka, která byla po
dohodû rozdûlená do tfiídních fondÛ, na charitu
(adopce na dálku, sponzorování zvífiat) a na
úhradu nákladÛ spojen˘ch s konáním ‰kolní
Akademie.
■ Akademie se stala na‰í tradiãní akcí. K na‰í
radosti nad ní pfievzal zá‰titu pan starosta
Ing. Pavel Horálek. Akademie je vrcholem
celoroãní práce ÏákÛ, uãitelÛ a vedoucích
krouÏkÛ, prezentace jejich úspûchÛ a zájmÛ
v rÛzn˘ch oborech.
●

Tento ‰kolní rok konãí, ale uÏ teì zaãínáme pfiem˘‰let o tom pfií‰tím. Jak˘ bude, co
pfiinese? Jedno víme jistû: budeme spolu se
Ïáky pracovat na tom, aby to byl rok bohat˘
nejen na pfiísun vûdomostí, ale i záÏitkÛ
a zku‰eností.
PAEDDR. VÁCLAVA MA·KOVÁ, ¤EDITELKA ·KOLY

Mateřská škola
Sedlčanská
zabojovala
oncem mûsíce kvûtna probûhlo finále
4. sportovních her M· Prahy za úãasti
mal˘ch sportovcÛ M· Sedlãanská, ktefií jako
vítûzové oblastních her reprezentovali matefiské ‰koly Prahy 4.
I kdyÏ jsme mûli za soupefie dal‰ích 16 druÏstev, podafiilo se nám obhájit úÏasné 6. místo
z loÀského roku. Dûti prokázaly bojového
ducha a vÛli poprat se o co nejlep‰í v˘sledek
a za to jim patfií velik˘ dík.
(sed)

K
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Akce „Čtyřlístek zdraví“
Odbor školství a kultury připravil pro žáky základních škol
celoroční projekt nazvaný „Čtyřlístek zdraví“.

P

ofiadatelem soutûÏe je mûstská ãást Praha 4.
Stejnû jako ãtyfilístek, tak i projekt má
ãtyfii díly:

na do dvou ãástí – povídka
a fotografie. Vyhlá‰ení vítûzÛ probûhne v fiíjnu 2009.

1) Nekouřím

2) Znám

Interaktivní besedy pro Ïáky 5.–7. tfiíd základních ‰kol o ‰kodlivosti koufiení. Na besedy
navázalo vyhlá‰ení literární a fotografické
soutûÏe „Lep‰í je nekoufiit“. SoutûÏ je rozdûle-

V úter˘ 9. 6. probûhl znalostnû brann˘
závod v Krãském lese v blízkosti rybníka
LabuÈ. Závodu se zúãastnilo celkem 80 ÏákÛ ze
16 na‰ich základních ‰kol. Bûhem závodu byla
dÛleÏitá nejen rychlost
a pohotovost, ale pfiedev‰ím znalosti z ãeského jazyka, matematiky, vlastivûdy, pfiírodopisu, dûjepisu, první
pomoci, dopravní v˘chovy a tûlesné v˘chovy. Îáci soutûÏili
v pûtiãlenn˘ch druÏstvech sloÏen˘ch z dívek a chlapcÛ ze 3. aÏ
7. tfiíd. První místo obsadili Ïáci ze Z· Plamínkové, na druhém

místû skonãili Ïáci Z· U Krãského lesa a na
tfietím místû Ïáci ze Z· Na Chodovci. VítûzÛm
poblahopfiála a pfiedala pûkné ceny a diplomy
zástupkynû starosty mûstské ãásti Praha 4
Ivana StaÀková.

3) Neubližuji
Interaktivní besedy o ‰ikanû pro Ïáky 4.–8.
tfiíd základních ‰kol Prahy 4, které probûhnou
od záfií do listopadu 2009.

4) Umím
Jde o pûveckou a recitaãní soutûÏ, která se
uskuteãní v listopadu 2009 s mottem „Jak nejlépe umí‰ interpretovat známého zpûváka ãi
hudební skupinu“. SoutûÏ je urãena pro jednotlivce i skupiny. DoplÀkov˘m programem
budou scénky pfiipravené Ïáky základních ‰kol.
(js)

Nejlep‰í úãastníci branného závodu.

Pátrání po bustě T. G. Masaryka
hotovil ji za peníze získané divadelními
pfiedstaveními Ïactva spofiilovsk˘ obãan
akad. sochafi J. Jifiíkovsk˘. Sochafii toho jména
byli na Spofiilovû dva – bratfii Josef (*4. 2.
1892 – † 10. 11. 1950) a Jan (* 7. 5. 1906).
Ze zápisu tedy není patrné, kter˘ z bratfií bustu
zhotovil. Po nastolení Protektorátu kdosi
ze zamûstnancÛ ‰koly bustu TGM sejmul
a v dobû okupace ukryl.
V roce 1947 byla v hale ‰koly umístûna
pamûtní deska spofiilovsk˘m spoluobãanÛm
– obûtem 2. svûtové války podle návrhu
(dal‰ího místního obãana) Ing. arch. Aloise
E. BroÏe. Vedle desky byla zhotovena i konzole, na kterou byla umístûna z úkrytu vynesená busta TGM. Nûkdy na poãátku padesát˘ch
let se na její místo dostala busta Julia Fuãíka,
ale osud busty TGM je od té doby zahalen
tajemstvím – nevíme, zda byla zniãena, pfiedá-

Z
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Pomozte nám hledat

V roce 1938 (podle školní kroniky dne 7. 3.) byla u příležitosti nedožitých narozenin T. G. Masaryka
umístěna v prostorách školy na Spořilově jeho busta.
na napfiíklad do depozitáfie nebo se, stejnû jako
za okupace, na‰el odváÏlivec, kter˘ ji ukryl.
V kronice ‰koly se dochovala fotografie
busty TGM. Je moÏné, Ïe je busta od J. Jifiíkovského v archivu nûkteré galerie, v depozitáfii ãi jinde. V pfií‰tím roce, u pfiíleÏitosti
oslav 160. v˘roãí narození TGM a 65. v˘roãí
ukonãení 2. svûtové války, bychom bustu TGM
rádi znovu instalovali na (v souãasné dobû
prázdnou) konzoli v budovû ‰koly. Pokud by
do té doby nebyla nalezena, rádi bychom na‰li
zpÛsob, jak pfiípadnû vytvofiit její kopii.
Prosíme proto v‰echny obyvatele Prahy 4
– pokud víte nûco dal‰ího o osudu zmínûné
busty, ozvûte se na fieditelství ‰koly. Budeme
vdûãni za jak˘koliv podnût a pomoc pfii na‰em
pátrání.
MGR. ET BC. DANIEL KAISER,
fieditel Z· JiÏní IV, 1750/10, Praha 4
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PEL-MEL

Vítání občánků
Naše nejmladší spoluobčany přivítali
v průběhu dvou měsíců zástupce starosty Martin Hudec a zastupitelky
Alice Smetánková a Věra Příhodová.
Poděkování patří Střední odborné
škole služeb pod vedením paní učitelky Měřínské a MŠ Táborská, MŠ
Točitá, MŠ Bezová a MŠ Hudečkova
za příjemná vystoupení dětí.
■ Vítání ve ãtvrtek 21. kvûtna. Pfiivítáni byli:

Luká‰ Rindt, Vojtûch Pokorn˘, Lucie a Veronika
Steinovi, Martin Rube‰, Andrea Mörwicková,
Ema Hálková, Tereza Holubová, Natalie Petra
Oravcová, David Hyky‰, Hugo Chaloupka, Sofie
Jarolímová, Eli‰ka Jaro‰ová, Ema Jelínková, Jan
Jeníãek, Tereza Jefiábková, Agáta Jírovcová,
Lucie Kadlecová, Jan Kavan, Juliana Kindlová,
Jakub a Ondfiej Koneãn˘ch.

Ester Teysslerová, Nela Truhláfiová, Veronika
Turcsányiová, Eli‰ka Vachalová, Luká‰ VáÀa
a Markéta Vaníãková.
■ Vítání v úter˘ 9. ãervna. Pfiivítáni byli:

■ Vítání v úter˘ 26. kvûtna. Pfiivítáni byli: Eva

■ Vítání v úter˘ 23. ãervna. Pfiivítáni byli:

Anna Radovana Jandová, Radek Doãkal, Adéla
Havlíková, Lucie Hejtmánková, Filip Hefimánek,
Ondfiej Hlaváãek, Daniel Hlibok˘, Andûla
Apjárová, Luká‰ Bílek, Lucie HloÏková, Luká‰
Hora, Theodor Horák, SoÀa Horejsková, Ale‰
Chaloupka, Barbora Jindrová, Václav Jirásek, Jan
a Tereza Juráskovi, Tadeá‰ Jufiica, Katefiina
Kadleãková, Nikola Kalábová a Vojtûch Klime‰.
LUCIE ¤E¤ÁBKOVÁ,
ODDùLENÍ PR A VOLNOâASOV¯CH AKTIVIT

Korousová, Samuel Kot˘nek, Adrian Král,
Martin Krátk˘, Valent˘na Krejãová, Alex Kubala,
Aneta Kuchtová, Agnes Kulvajtová, Jakub Dusík,
Apolena LouÏecká, Nela Mare‰ová, Hana
Mohamed, Tereza Mrázková, Kry‰tof Franti‰ek
Müller, Kry‰tof Müller, Ondfiej MuÏík, Carina
Napoleao dos Reis, Tereza Neuschlová, Tereza
Nocarová a Natálie Olbertová.

Max HouÏviãka, Katefiina Kumstová, Krist˘na
Málková, Matûj Kru‰ina, Franti‰ek Vesel˘,
Magdaléna Vlasáková, Tomá‰ Vojtûch, Jifiina
Vondráková, Vítek Bohdan, Franti‰ek Voborník,
Theodora Komárová, Eli‰ka Zahálková, Michal
Zelenka, Jakub Zeman, Mikulá‰ Zima, Jakub
Îalud, Luká‰ Îdánsk˘, Krist˘na Bakosová,
Veronika Anna Beránková, Jindfiich Bílek
a Roxana Adelaida Brázdová.

■ Vítání ve ãtvrtek 28. kvûtna. Pfiivítáni byli:

■ Vítání ve ãtvrtek 11. ãervna. Pfiivítáni byli:

Miluška a Antonín Lukášovi

Václav Truhláfi, Miloslav Pokorn˘, Adéla
Pospí‰ilová, ·imon Postler, Krist˘na Ra‰ínová,
Natalie Reichová, Adéla Rottová, Martin Rypota,
Tereza Simotová, Jan Jakub Zámeãník, Oto
a Veronika Sobotovi, Sára Svobodová, Patrik
·arf, Natálie ·a‰ková, âenûk ·Èastn˘, Jaromír
·tûpánek, Jakub ·paãek, Ela ·tolbová, Adrien
·trunc, Eli‰ka Valterová, Tereza Tetíková,

Anna Bubeníãková, Tereza BÛchová, Amélia
Bush, Barbora Medfiická, Barbora Menzelová,
Adéla Doãkalová, Jifií Dolansk˘, Eli‰ka Dubská,
Berta Du‰ková, Adéla Dvofiáãková, Pavel
Dvofiák, Klára Dvofiáková, Vojtûch Fiala, Ondfiej
Frolík, Sasha Goddardová, Ediz Güler, Johana
Hacklová, Sofie Hafoudhová, Max Haman
a Vojtûch Havel.

z Prahy 4

ABC Braník pořádá
letní fotbalový kemp
pro fotbalisty narozené
v roce 1999–2004

Vikova oslavila 15 let existence

Kde: areál hřišť ABC Braník
Adresa hřiště: Za Mlýnem 12, Praha 4
Spojení autobusem – linky č.: 196, 197, 198,
199 na zastávku Ve Studeném či Vrbova
a poté podchodem pod Jižní spojkou
Kdy:
17. 8.–21. 8. 2009
PROGRAM KEMPU
10.00
sraz účastníků
10.15
seznámení s obsahem tréninku
10.30–12.00 tréninková jednotka
12.30
oběd
13.30–14.30 tréninková jednotka
15.00
ukončení tréninkového dne
Cena za jeden tréninkový den
250 Kč
Cena za 5 dní
1100 Kč
Cena včetně pitného režimu a oběda.
Informace: Irena Šimůnková, 603 141 926,
info@sportnaabicku.com
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Dne 18. července 2009
oslaví manželé

Z L A T O U S VA T B U
Do dalších společných let
jim hodně štěstí přejí syn Jiří s manželkou,
dcera Jana s manželem,
vnoučata Adéla, Jan, Jakub, Michaela
a pravnučka Nikolka.

Pobočka Městské knihovny v Praze č. 25 – Vikova – si letos připomíná
patnáctý rok svého fungování. Uvedení do provozu se dočkala v pondělí
31. května 1994 jako náhrada za zrušenou pobočku v ulici Antala Staška,
jejíž fond, čítající cca 25 tisíc svazků, Vikova přebrala.
íky vzornû doplÀovanému fondu, odbornému a laskavému knihovnickému personálu,
stejnû jako sv˘m strategick˘m umístûním v centrální ãásti zástavby v jiÏní ãásti Pankrácké plánû
a dobrou dostupností vefiejnou dopravou si rychle získala okruh pravideln˘ch ãtenáfiÛ, kter˘ se
neustále roz‰ifiuje.
Na podzim 2006 pak byla poboãka automatizována, ãímÏ ve‰la ve známost mezi fiadu ãtenáfiÛ sítû praÏské Mûstské knihovny vlastnících
elektronick˘ ãtenáfisk˘ prÛkaz, pozdûji i Opencard. âtenáfii oceÀují zejména její komorní
charakter a snadnou dostupnost jinde mnohdy
beznadûjnû vypÛjãen˘ch knih. Knihovna spravuje pfies 28 tisíc knihovních svazkÛ, z toho
bezmála dva tisíce audiálních.
V roce 2008 ji nav‰tívilo 20 tisíc ãtenáfiÛ, ktefií

D

si vypÛjãili bezmála 85 tisíc svazkÛ. Poboãka
Vikova si pfiipomnûla 15 let své existence pfiátelsk˘m setkáním knihovnic a ãtenáfiÛ.
Po pfiivítání, kter˘m zástupkynû poboãky
Helena Pencová podûkovala za pfiízeÀ zejména
stál˘m ãtenáfiÛm, si náv‰tûvníci vyslechli hudební vystoupení ÏákÛ ZU· Lounsk˘ch. V netradiãním podání zaznûly skladby Johanna Sebastiana
Bacha, Ludwiga van Beethovena ãi Wolfganga
Amadea Mozarta, které dodaly celému setkání
sváteãní atmosféru.
Poté vedoucí Obvodní knihovny pro Prahu 4,
11 a 12 Miriam Suchá pfiítomné seznámila s problematikou dostupnosti knihovních sluÏeb v této
ãásti mûsta. „Praha 4 je jedinou mûstskou ãástí
nemající obvodní spádovou knihovnu,“ uvedla
Miriam Suchá.
(jr)
www.praha4.cz

**TU‰ĹçK_07-08-final 26.6.2009 9:48 Str‡nka 25

INZERCE

Témûfi 500 soutûÏících a 1000 fotografií se úãastnilo jarní soutûÏe
www.ceskydomov.cz o dovolené CK Blue Style a o desítky dal‰ích
denních a t˘denních cen. A jarní soutûÏ má své vítûze, kter˘m
gratulujeme. SoutûÏní hlasy v poãtu témûfi dvou set tisíc(!) nás
pfiesvûdãily o tom, Ïe chcete v soutûÏi pokraãovat, a dostáváte
tedy „je‰tû jednu ‰anci“ vyhrát dal‰í dovolenou prostfiednictvím
SMS pokraãování. Informace pfiiná‰ejí tradiãnû regionální zpravodajské
servery projektu www.ceskydomov.cz.
Skoro pûtistovka soutûÏících ze v‰ech
regionÛ celé republiky (registrovan˘ch soutûÏících bylo pfiesnû 462) se úãastnila v minul˘ch dvou mûsících jarní soutûÏe projektu âesk˘
domov. Ten sdruÏuje regionální ti‰tûná a on-line
periodika z krajÛ, mûst a obcí na‰í zemû a poutavou a pfiívûtivou formou seznamuje ãtenáfie se
zprávami z „jejich ulice“. Jako podporu ãtenosti
a také podporu náv‰tûvnosti regionálních webÛ
pofiádalo vydavatelství Strategic Consulting
dvoumûsíãní fotosoutûÏ o ãtenáfisky nejlíbivûj‰í
fotografii z dovolené. Celkov˘ poãet pfiihlá‰en˘ch platn˘ch fotografií ãinil 866. ¤ada z vás se
rozhodla vstoupit do soutûÏe aÏ v jejím prÛbûhu
a v tomto rozhodnutí pomohl fakt, Ïe ztrátu
v celkové sumû hlasÛ vyrovnaly na‰e denní a t˘denní hodnotné ceny. Hlasujícíh pak bylo témûfi
dvû stû tisíc.

Zvědavou surikatu volilo
téměř deset tisíc hlasů
Vítûznou fotografií se stává zvûdavá surikata
z pera – pardon, z objektivu – pana Milana
Trousila a fakt, Ïe jí dalo hlas 9710 hlasujících.
Pan Trousil získává zájezd od CK Blue Style
v hodnotû 50 tisíc korun. 9164 hlasÛ rozhodlo,
Ïe Lubomíra Domanská získala za své Ïertovné
zrcadlo zájezd od stejné cestovní kanceláfie v cenû 30 tisíc korun. A doslova „pár“ hlasÛ pak

rozhodlo o tfietím místû: s 9145 hlasy skonãila
Zuzana Ulrichová. V‰ichni v˘herci obdrÏeli
o sv˘ch v˘hrách od pofiadatele informaci, jak
si je mohou vyzvednout. To platí i pro sedm
desítek dal‰ích v˘hercÛ dal‰ích denních
a t˘denních cen. V‰em v˘hercÛm gratulujeme
a zároveÀ zveme k pokraãování fotosoutûÏe, ve
které lze získat dal‰í dovolenou tím, Ïe budete
posílat své oblíbené fotografii esemesky. Kdo
podpofií svou nejoblíbenûj‰í fotku, pomÛÏe
jejímu autorovi k dovolené od CK Blue Style za
30 tisíc korun a navíc rozhodne, kdo získá dal‰í
ceny – tfieba luxusní wellness víkend ãi záÏitky
z Divokého západu. Ze svého mobilu mÛÏete
odeslat libovoln˘ poãet SMS ve tvaru „CD
LETO X“ (ãti CDmezeraLETOmezeraX, kdy
X vyjadfiuje ãíslo fotky 1–866). SMS zpráva
stojí 6 Kã vã. DPH, technicky zaji‰Èuje firma
MobilBonus, s. r. o. Podrobná pravidla najdete
na www.ceskydomov.cz.
SC-90511/12

SC-90336/2

SC-81462/2

SC-90525/3

www.praha4.cz

TUČŇÁK

| 25

**TU‰ĹçK_07-08-final 26.6.2009 10:44 Str‡nka 26

LIDÉ KOLEM NÁS

Posiluj, kultivuj a sjednocuj!
ãinnosti, které se dnes zdají naprosto samozfiejmé:
instituce ‰kolního lékafie, záznam o zdravotním v˘voji
a stavu dítûte, zvlá‰tní tûlesná v˘chova pro tûlesnû
oslabené Ïáky, zdravotní, bezpeãnostní a branná v˘chova, v˘cvik v plavání a lyÏování, ‰koly v pfiírodû
nebo odborné do‰kolování uãitelÛ. Po roce 1949 byl
tento moderní systém zaveden i do sítû dobrovolné
tûlesné v˘chovy. A vycházelo se z nûj i v Bulharsku,
Jugoslávii, Maìarsku, NDR a Estonsku.
Pfiedpokládám, Ïe va‰e publikaãní ãinnost byla velice intenzivní...
Stovky ãlánkÛ a desítky publikací. Tematika, které
jsem se vûnoval a které se vûnuji dodnes, vyplynula
z mé pedagogické profese. Z aktivity sportovní,
pokusné, v˘zkumné, normotvorné a metodické. Na poãátku jsem se vûnoval hlavnû tématÛm tûlov˘chovn˘m a sportovním, pozdûji obecnû pedagogick˘m
a v dÛchodu problematice vefiejné a spoleãenské.

Jaroslav Kozlík pfiijímá gratulaci
od zástupce starosty Václava Kri‰tofa.

Žije již velice dlouho v Praze 4 na Nedvědově náměstí a 22. května oslavil neuvěřitelné 102., slovy: STODRUHÉ!, narozeniny. Vysoký, štíhlý, rovný muž, kterému
byste určitě nehádali ani osmdesátku, doc. PaedDr. JAROSLAV KOZLÍK, CSc.
ynikající sportovec, pedagog, autor mnoha odborn˘ch ãlánkÛ a publikací, celoÏivotní vyznavaã
sokolsk˘ch ideálÛ. A hlavnû – rovn˘ a pfiím˘ ãlovûk
se zájmem o souãasné dûní, s obrovskou snahou na‰í
spoleãnosti pomoci.

V

Pane Kozlíku, jak proÏíváte souãasnost?
Îiji stále pomûrnû intenzivnû, hlavnû díky své zálibû
v pfiem˘‰lení, porovnávání a burcování. Rád bych,
abychom jako sokolové pomohli zastavit a pfiekonat
mravní propad spoleãnosti. Mám rád a také vyhledávám lidi, od kter˘ch mohu naãerpat energii pro obrodu
a reformu programu Sokola. Hrozím se toho, jak pfies
úÏasn˘ pokrok vûdy a techniky proÏíváme zhoubn˘
propad morálky preferováním hmotn˘ch statkÛ pfied
hodnotami duchovními a mravními. A také lehkomysln˘m zanedbáváním citové a mravní v˘chovy. U dûtí se
setkávám hodnû s honbou za lacin˘m vítûzstvím, za
bezpracn˘m úspûchem, za získáním moci. Dûti tak
jiÏ od pfied‰kolního vûku touÏí po penûzích, majetku,
módním obleãení, v˘stfiednosti... Zkusme domyslet,
kam mÛÏe s tímto trendem na‰e spoleãnost dojít.
Uvûdomme si, Ïe jakákoliv extrémnost naru‰uje rovnováhu ãlovûka a tím i celé spoleãnosti. Tímto jednáním
ztrácíme smysl pro správnou míru a harmonii.
Cítím v tom hodnû pesimismu. Proã?
ProtoÏe ãlovûk, kter˘ zaÏil sedm revoluãních zmûn
spoleãnosti, dvû svûtové války, období pravdy i velik˘ch lÏí, získal hodnû Ïivotních zku‰eností. A na svût
kolem sebe i na Ïivot v nûm se uÏ dívá trochu jin˘ma
oãima neÏ ten, kter˘ toto v‰echno neproÏil.
Pfiesto je‰tû vûfiíte v nápravu souãasné spoleãnosti.
Co radíte?
Vychovávat, vzdûlávat, ‰ífiit osvûtu a nezanedbávat
prevenci. ZdÛrazÀuji ale také pracovitost a ‰etrnost.
VÏdyÈ i lidová moudrost praví: „V práci a ‰etfiení je
na‰e spasení.“ Zaãít musíme nejdfiíve ale kaÏd˘ sám
u sebe – sebepoznáním, sebehodnocením, sebenápra-
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vou, pfiekonáním sv˘ch vlastních nectností a zlozvykÛ.
Já sám jsem dospûl k tomuto Ïivotnímu heslu:
„Kulturnû Ïij a produktivnû pracuj s druh˘mi a pro
druhé. Buì stfiídm˘ a pfiitom na sebe nároãn˘, abys
byl schopen a ochoten více spoleãnosti dávat, neÏ od ní
pfiijímat!“ A mojí Ïivotní filozofií je heslo: „Posiluj,
kultivuj a sjednocuj!“ Musím je‰tû pfiipomenout, Ïe
postoj ãlovûka k Ïivotu utváfií hlavnû prostfiedí dítûte
v pfied‰kolním vûku.
Co nejvíce ovlivnilo vá‰ v˘voj?
Pfiedev‰ím asi veliká bída a hrozn˘ hlad a strach za
1. svûtové války. Jako desetilet˘ jsem zaÏil siln˘ pocit
zodpovûdnosti, kdyÏ jsem se musel postarat o tfii mlad‰í
sestry – otec byl v zajetí v Srbsku a matka tûÏce
nemocná. Tím jsem se nauãil i samostatnosti. Mimofiádn˘ vliv na mÛj v˘voj mûlo urãitû i období mého
kantofiení na pokusn˘ch ‰kolách ve Zlínû (1933–1945).
Tam jsem byl v úzkém kontaktu s vedoucími osobnostmi firmy BaÈa i mûsta Zlín – pÛsobil jsem jako
osobní cviãitel J. A. Bati a jako vychovatel dvou synÛ
D. âipery, generálního fieditele firmy BaÈa a zároveÀ
starosty mûsta. Díky tomu jsem dokonale poznal tamní
správní, hospodáfisk˘ a sociální systém. Zlín byl pro
mne obrovskou ‰kolou Ïivota. Moje dal‰í pÛsobi‰tû,
V˘zkumn˘ ústav pedagogick˘ v Praze (1945–1972),
se pro mne ale stalo tvrd˘m boji‰tûm. V˘sledkem
tohoto boje byla tfii kárná fiízení, zákaz publikaãní
ãinnosti a zbavení funkce vedoucího redaktora ãasopisu
„Tûlesná v˘chova mládeÏe“.
Jak˘ byl vá‰ nejvût‰í pracovní úspûch?
Ten je vlastnû spojen se Zlínem. Po nástupu na
Pokusnou ‰kolu mne Okresní ‰kolská reformní komise
povûfiila vypracováním moderního systému tûlesné
v˘chovy – a také jeho ovûfiením v praxi. Obojí se
zdafiilo i díky vydatné pomoci firmy BaÈa.
Po 2. svûtové válce jsem byl povolán do Prahy,
abych zlínsk˘ model aplikoval do ‰kol v celém státû.
I to se podafiilo. Do uãebních osnov byly zaãlenûny

Dostalo se vám za takto obsáhlou ãinnost vefiejného
uznání?
Ale ano, moje práce byla ocenûna fiadou vyznamenání, titulÛ a medailí sportovních, ‰kolsk˘ch i vojensk˘ch. Z oblasti vojenské byla nejv˘znamnûj‰í
„Medaile trocnovského hrdiny“ z r. 1947, z pedagogické „Komenského plaketa“ z r. 2007 a ze sportovní
„Sokolská sportovní legenda“ také z r. 2007.
Co vÛbec znamenal sport ve va‰em Ïivotû?
Byl vÏdycky jeho nedílnou souãástí. Moje mnohostranná gymnastická a sportovní ãinnost vyvrcholila
úspûchy ve volejbale. Tuto hru, tehdy úplnû novou,
jsem poznal za studia na uãitelském ústavu v KromûfiíÏi
(1922–1926). S druÏstvem Sokola KromûfiíÏ jsem pak
opakovanû získal tituly mistra âSR, pfieborníka
âeskoslovenské obce sokolské i pfieborníka Svazu
slovanského sokolstva. Tehdy to byly nejvy‰‰í
dosaÏitelné mety.
MÛÏete nám prozradit recept na to, jak se doÏít tak
vysokého vûku ve v˘borné fyzické kondici a obdivuhodné du‰evní svûÏesti?
KaÏd˘ den zaãínám nejménû pÛlhodinov˘m vydatn˘m tûlesn˘m a dechov˘m cviãením s dÛrazem na
procviãení chodidel. Následuje oãista tûla a dezinfekce
úst ‰típkou slivovice, masáÏ a promazání kÛÏe sádlem.
Práci, tj. korespondenci a psaní, vûnuji dennû alespoÀ
ãtyfii hodiny. Lituji, Ïe zdravé procházky mi uÏ nejsou dopfiány. ZÛstal jsem ale vûrn˘ prosté a stfiídmé
stravû, ãaji a vodû s citronem. Jakákoliv poÏivaãnost
mi vÏdy byla a stále je cizí. Do mého denního rozvrhu
patfií i ‰esti aÏ sedmihodinov˘ spánek.
(zs)

Se svou o 33 let mlad‰í pfiítelkyní Zuzanou.
www.praha4.cz

**TU‰ĹçK_07-08-final 26.6.2009 10:44 Str‡nka 27

LIDÉ KOLEM NÁS

Jsem vždy optimistou!
Dlouhých 55 let jezdila profesorka PhDr. Jarmila Vrchotová-Pátová, CSc.
společně se svým manželem-klavíristou po evropských koncertech
a zpěvem propagovala českou písňovou tvorbu z dílen Fibicha, Smetany,
Foerstra či Dvořáka.
a vystoupeních nezapomínala ani na
soudobé autory, ktefií pfiímo pro ni psali
skladby. „V‰echno jsem to zpívala zpamûti,
aÏ na nové skladby. Umûla jsem je, ale patfiilo
k bontonu drÏet noty, aby diváci mûli pocit,
Ïe to bylo vãera dopsáno a dnes produkováno,“
fiíká se ‰ibalsk˘m úsmûvem vitální 83letá Ïena,
která od mládí bydlí v Krãi.
„A mÛÏu se pochlubit, Ïe i kdyÏ jsem
absolvovala tisíce vystoupení, nikdy jsem se
neomluvila pro nemoc ãi indispozici.“ Nedílnou souãástí programu koncertÛ byly luÏickosrbské písnû. „MÛj otec Franti‰ek Páta
spoleãnû s bratrem Josefem organizovali jako
známí slavisté záchranné práce na ochranu
luÏickosrbské kultury. Oba byli za heydrichiády popraveni, ale já jsem ‰la ve stopách
jejich odkazu.“
Pfii vzpomínkách na mládí se paní profesorka lehce zasní. „KdyÏ mÛj tatínek kupoval
v Krãi parcelu, nic tu nebylo, jen vysoká tráva.
Jednou jsme chtûli na na‰em pozemku posedût
a posvaãit, ale pfies bujnou vegetaci jsme ani
nena‰li parcelovací kolíky. Místo otec nevybral
náhodnû, podle jeho známého geologa by
v pfiípadû ohromné povodnû Vltava zalila
spodní ãást Krãe, ale k nám by se voda
nedostala. Táta byl velk˘ knihomol, mûl asi
14 000 kníÏek a pfii stavbû domu se muselo

N

myslet na zesílení stropÛ, které by celou tu
tíhu unesly.“
Odmaliãka ráda zpívala a mûla to ‰tûstí, Ïe si
jako ãtyfiletá zanotovala i s prvorepublikov˘m
„hitmakrem“ Karlem Ha‰lerem. „MÛj bratr
mûl rád klasickou hudbu a chodil si kupovat
desky do prodejny ve Vodiãkovû ulici, která
patfiila Karlu Ha‰lerovi. Jednou mû vzal
s sebou a jelikoÏ byl Ha‰ler od bratra informován, posadil si mû na klín a spoleãnû jsme si
zazpívali píseÀ Princezna republika. Pamatuji
si jeho chraplavûj‰í hlas a i to, Ïe mû za dobrou
intonaci pochválil.“
Idylické mládí v‰ak násilnû pfieru‰ila 2. svûtová válka. KdyÏ bylo paní Jarmile 16 let,
Nûmci jí popravili otce a ona se musela zaãít
ohánût. „Jako politicky nespolehlivé mi zakázali studovat na konzervatofii. Chodila jsem
proto na soukromé hodiny zpûvu, na které jsem
si vydûlávala malováním na sklo. Z v˘dûlku
jsem podporovala i maminku s bratrem, oba
byli bez pfiíjmu.“ Po válce studium dohnala
a zpûvu se vûnovala nejen v praktické rovinû,
ale i v teoretické. Léta byla vedoucí katedry
zpûvu na AMU a je‰tû dnes pfiedná‰í ãi
supluje. Má desítky publikací – jak odborn˘ch
z oboru zpûvu a mluveného slova, tak i ver‰Û
a povídek. Za svoje celoÏivotní dílo také
získala desítky ocenûní a vyznamenání. „KdyÏ

Výročí spisovatelky
Historičku a spisovatelku Annu Bauerovou zná jistě mnoho občanů
čtvrté městské části. Vždy se velmi ochotně a ráda účastní besed
ve školách a klubech, takže je oblíbena jak u mladé generace, tak
u spoluobčanů dříve narozených.

Spisovatelku Annu Bauerovou, která 1. ãervence oslavila 80. narozeniny, znají ãtenáfii
z mnoha besed i autogramiád.
www.praha4.cz

Profesorka Jarmila Vrchotová-Pátová se sv˘m
ãtyfinoh˘m pfiítelem Nikym.
se mû nûkdo zeptá na moje krédo, odpovím:
Byla a jsem optimista! Je to moÏná s podivem,
zaÏila jsem dost tûÏk˘ch chvil, ale právû hudba
mû pozitivnû nabíjela. Na jevi‰ti jsem napfiíklad nikdy nezaÏila pocit trémy. Tréma je stav,
kdy myslím na sebe, ale já vnímala to, o ãem
zpívám a Ïe my‰lenku ãi poselství skladby
musím vyfiídit lidem v hledi‰ti. A teì pojìte,
dáme si sklenku bílého!“ uzavfiela velice sympaticky ná‰ rozhovor profesorka PhDr. Jarmila
Vrchotová-Pátová, CSc.
TEXT A FOTO: MARTIN DUDEK

r. Bauerová miluje historii jako takovou,
ale pfiesto má období, které ji oslovilo
více – dobu, kdy na území Evropy Ïili Keltové.
UÏ v roce 1988 vydala populárnû nauãnou
knihu mapující období mezi roky asi 600–0
pfied n. l. „Zlat˘ vûk zemû BójÛ“, která dodnes vévodí mnoha knihovniãkám milovníkÛ
historie. Nyní se vûnuje pfiedev‰ím psaní
románÛ z doby KeltÛ (a starého ¤íma) a jen
s malou mírou nadsázky se dá fiíct, Ïe i ony
mohou klidnû slouÏit jako uãebnice. Tak vûrné
jsou totiÏ reálie (poãínaje lokalitou, obleãením,
pfies hierarchii spoleãnosti aÏ po v˘zbroj
vojákÛ), na jejichÏ pozadí se odehrávají
strhující pfiíbûhy lásky, nenávisti a tfieba i bojÛ,
jejichÏ detailní a strategick˘ popis také mistrnû
ovládá.
Ve voln˘ch chvílích ráda putuje po keltsk˘ch hradi‰tích a s nad‰ením „objevuje“
zapomenutá místa a vûfite, Ïe pokud by se vám
podafiilo v jejích románech rozklíãovat jejich
pÛvodní názvy, mohli byste se podle nich
klidnû vypravit na v˘let „po stopách KeltÛ“.
Dr. Bauerová vydala více neÏ deset románÛ
a uÏ nyní se její pfiíznivci mohou tû‰it na
dal‰í, kter˘ zfiejmû vyjde na podzim. Bude to
takov˘ mal˘ opoÏdûn˘ dárek k jejím leto‰ním
80. narozeninám.
TEXT A FOTO: DAF
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ZDRAVÍ

Zkontrolujte si mozek!
Máte často závratě? Přechodné poruchy zraku, nebo hybnosti končetin?
Pak pozor, tělo vás varuje, že se s centrálním orgánem těla, tedy s vaším
mozkem, něco děje. Možná jde o cévní onemocnění mozku (CMP) a s ním si
není radno zahrávat.
CO MUSÍTE VĚDĚT
1. Jaké jsou první pfiíznaky cévního onemocnûní mozku, neboli mrtvice?
Náhle vzniklá slabost nebo porucha hybnosti
a citu konãetin na jedné stranû tûla nebo na polovinû obliãeje, porucha fieãi nebo porozumûní, porucha zraku – v˘padek na jednom oku, v˘padek
poloviny zorného pole, dvojité vidûní, porucha
rovnováhy, závraÈ i pád. K pfiíznakÛm krvácení
do mozku ãi mozkov˘ch plen také patfií krutá bolest hlavy.
2. Co následuje po prvních pfiíznacích?
Neurologické obtíÏe jsou odrazem poru‰ené
funkce mozku aÈ uÏ v dÛsledku krvácení, nebo
(mnohem ãastûji) v dÛsledku uzávûru tepny, která
pfiivádí krev do pfiíslu‰né oblasti mozku. Nûkdy
dojde k obnovení prÛtoku a mozková tkáÀ se
bûhem nûkolika minut zotaví. Pokud uzávûr

pfietrvává déle, mozkové buÀky zaãnou hynout
v dÛsledku nedostateãného pfiísunu kyslíku a glukózy. Neurologick˘ deficit se pak stane trval˘m
a jedinou cestou k alespoÀ ãásteãnému zlep‰ení
je rehabilitace.
3. Pokud dojde k CMP, je urãitû nejlep‰ím
fie‰ením vyhledat ihned lékafiskou péãi.
V jakém ãasovém limitu?
Vyhledat lékafiskou pomoc je potfieba co
nejdfiíve, úãinnou léãbu – trombol˘zu – je moÏné
poskytnout jen v prvních 180 minutách, navíc aÏ
po pfiíslu‰n˘ch vy‰etfieních. Pozdûji uÏ riziko léãby mÛÏe pfieváÏit nad jejím pfiínosem. I po tfiech
hodinách jsme schopni intenzivní péãí ovlivnit
dal‰í prÛbûh cévní mozkové pfiíhody, ale nemocn˘ je v dÛsledku prodlevy ochuzen o moÏnost
velmi úãinné terapie. Nejhor‰ím fie‰ením je tedy
situace, kdy se postiÏen˘ ãlovûk rozhodne ãekat,
Ïe to snad samo pfiejde.

Na prostatu s laserem
Urologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice se stalo druhým
pracovištěm v České republice, které používá pro operace prostaty
nejmodernější laserový přístroj Greenlight.
outo operací lze léãit muÏe s benigní
hyperplázií prostaty (BHP, nezhoubn˘m zvût‰ením prostaty). Jde o ãasté onemocnûní muÏÛ
star‰ích 50 let vedoucí k potíÏím s moãením projevujícím se slab˘m moãov˘m proudem, ãast˘m
nucením na moãení a nutnosti moãit v noci.
Vût‰ina pacientÛ s BHP je sv˘m lékafiem nejprve
léãena podáváním lékÛ. Pokud v‰ak tato léãba není dostateãnû úãinná, nebo pokud dojde k dal‰ímu
zhor‰ování pfiíznakÛ ãi dokonce zástavû moãení,
pak je doporuãeno provést operaci prostaty. Ta se
na vût‰inû pracovi‰È provádí dvûma zpÛsoby:
I. Transuretrální resekce prostaty. Operace
se provádí v celkové ãi svodné anestezii pfiístupem pfies moãovou trubici. TkáÀ prostaty se
„vykrájí“ a následnû odstraní pomocí endoskopického nástroje. Po v˘konu má pacient
zavedenou moãovou cévku, která se odstraÀuje
po odeznûní pooperaãního krvácení obvykle za 4
dny po operaci. Doba rekonvalescence je cca 6
t˘dnÛ. Mezi nejvût‰í rizika zákroku patfií krvácení jak bûhem operace, tak v pooperaãním období.

T

II. Transvezikální prostatektomie. Operace
je provádûna v pfiípadû velkého zvût‰ení prostaty
(prostata vût‰í neÏ 80 g). Jedná se o klasick˘
zákrok fiezem v podbfii‰ku s otevfiením moãového
mûch˘fie a obvykle s rozsáhlej‰ím krvácením
bûhem v˘konu a v pooperaãním období. Po operaci má pacient zavedenou cévku po dobu
8–10 dnÛ. Celková doba plné rekonvalescence je
asi 3 mûsíce.
Pomocí laseru Greenlight, jehoÏ pofiizovací
cena je 3 miliony korun, poskytnut˘ch norsk˘mi
fondy EU, se provádí tzv. fotoselektivní vaporizace prostaty (PVP). Jde o minimálnû invazivní
zákrok provádûn˘ z pfiístupu pfies moãovou
trubici. V˘kon je moÏné provést jak v celkové
anestezii, tak ve svodné anestezii (pomocí injekce
do pátefie s umrtvením dolní poloviny tûla).
Pomocí laserové energie je tkáÀ prostaty odpafiena prakticky bez krvácení.
Po v˘konu má pacient zavedenou moãovou
cévku obvykle jen 1 den. Doba pobytu v nemocnici je tak velmi krátká. BûÏnou ãinnost je

druÏení stomikÛ (= osob, které mají v˘vod ze stfiev ãi z moãového
mûch˘fie) zaãala v tuzemsku vznikat pfied dvaceti lety, pfiesto se
o jejich existenci málo ví. Stomici
jsou celosvûtovû dobfie organizovaní, v loÀském roce se konal
v âR poprvé Kongres Evropské asociace stomikÛ, na kterém se se‰li
úãastníci z 26 zemí. Na den 3. 10. 2009 vyhlásila IOA (Svûtová
organizace stomikÛ) Svûtov˘ den stomikÛ, na kter˘ chystají ãeská

S

4. âeká-li se na pfiíjezd rychlé záchranné
sluÏby, jak má probíhat první pomoc?
U nemocn˘ch postiÏen˘ch poruchou vûdomí
první pomoc spoãívá v zaji‰tûní voln˘ch d˘chacích cest a pokud dojde k srdeãní zástavû
i v zahájení laické resuscitace. U nemocn˘ch
s poruchou hybnosti konãetin je vhodná poloha
vleÏe, opût s moÏností volného d˘chání. Posádka
sanitky, kterou pfiivoláme, ocení, kdyÏ budeme
schopni co nejpfiesnûji sdûlit, kdy pfiíznaky vznikly, s ãím nemocn˘ stoná a jaké uÏívá léky.
5. Lze CMP pfiedcházet?
Jistû. Rizikové faktory CMP jsou stejné
jako rizikové faktory srdeãního infarktu.
Základem je léãba hypertenze, nekufiáctví,
péãe o pfiimûfienou tûlesnou váhu a dostatek
pohybu.
DOC. MUDR. OTAKAR KELLER, CSC.,
P¤EDNOSTA NEUROLOGIE FTN
moÏné provádût vût‰inou po
dvou dnech od v˘konu, vût‰í
fyzickou námahu je lépe
asi o 2 t˘dny odloÏit.
Sexuální aktivita je
moÏná po 2–4 dnech
od v˘konu. Celková
doba rekonvalescence
je obvykle 2 t˘dny.
Nejvût‰í v˘hodou
zákroku pomocí laseru
oproti ostatním operaãním metodám je
minimální nebo vÛbec
Ïádné krvácení bûhem
zákroku a po nûm.
To umoÏÀuje v˘kon provést i u rizikov˘ch pacientÛ,
ktefií by krvácením
pfii bûÏn˘ch ope- PouÏití ‰piãkové laserové
raãních metodách techniky podstatnû zkrabyli velmi ohroÏeni. cuje dobu rekonvalescenDal‰í v˘hodou pra- ce po operaci prostaty.
menící z absence
pooperaãního krvácení je moÏnost odstranûní
moãové cévky brzy po operaãním v˘konu. To
v˘znamnû zkracuje i dobu hospitalizace.
(mar)

sdruÏení zajímavé akce. Mezi nû patfií i FIT-ILCO âR, o. s.,
Vratislavova 9, Praha 2, sdruÏující lidi postiÏené stomií z Prahy,
stfiedních âech i vzdálenûj‰ích míst.
V âR Ïije asi 10 000 lidí s v˘vodem ze stfiev nebo moãovodu
a je dobré vûdût o tûch, ktefií situaci zvládli, jak Ïijí a ze Ïivota se
radují. Více informací na www.ILCO.cz, fitilco@seznam.cz, tel.
728 870 963.
(mfi)

Stomici se sdružují
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KALEIDOSKOP/INZERCE

Sama proti všem

Čtyřlístek oslavil 40 let

Od svých 15 let MARCELA ŘASOVÁ (31) ztrácela cit
v noze a postupně přestávala chodit. První lékařský
závěr zněl, že je v pubertě a příliš rychle roste. Jenže
zdravotní stav se nelepšil a teprve před devíti lety muži v bílých pláštích po mnoha peripetiích stanovili
v současnosti jediné aktivně hrající české tenistce na
vozíku správnou diagnózu – roztroušená skleróza.
vozík, a tak neustále niãím omotávku rakety, protoÏe zároveÀ poháním asi patnáctikilov˘ vozík
a drÏím raketu.“
Marcela ¤asová sama sebekriticky uznává, Ïe
asi nikdy nebude tak dobrá jako její muÏ‰tí
protivníci. „Odmaliãka jsem byla vychovávána
ke sportu a vÏdy jsem chtûla b˘t nejlep‰í.
Vím, Ïe v tenisu na vozíku urãitû jedniãka
nebudu, ale chci se zlep‰ovat. V souãasné dobû
jsem jediná aktivnû hrající handicapovaná
tenistka v âeské republice a musím soupefiit
s muÏi. Byla jsem mile pfiekvapená, jak to na vozících hrají, i zdrav˘ prÛmûrn˘ tenista by s handicapovan˘m sportovcem nemûl moc ‰ance. A já
bych ráda, kdyÏ mi to zdraví dovolí, jezdila na
turnaje a získávala body do celorepublikového
Ïebfiíãku,“ netají se sv˘mi budoucími plány, ve
kter˘ch ji podporuje i manÏel. Zatím pilnû trénuje a rozhlíÏí se po sponzorovi, kter˘ by uhradil
ãást nákladÛ vznikl˘ch pfii objíÏdûní turnajÛ.
(md)

opulární dûtsk˘ ãasopis âtyfilístek oslavil
v 02 Ïlut˘ch lázních 40. v˘roãí svého zaloÏení. Pogratulovat duchovnímu otci komiksu, kreslífii Jaroslavu Nûmeãkovi, pfii‰li starosta Mâ
Praha 4 Pavel Horálek a hereãka Chantall
Poullain. „Jména hlavních hrdinÛ jsme s manÏelkou vymysleli bûhem odpoledne pfii sklence
vína,“ objasnil Jaroslav Nûmeãek vznik postaviãek My‰pulína, Fifinky, Bobíka a Pindi. První
ãíslo âtyfilístku vy‰lo 15. kvûtna 1969 v nákladu
30 000 kusÛ a vyvolalo velk˘ zájem, kter˘ trvá do dne‰ních
dnÛ.
(md)

P

Obãan Prahy 4, kreslífi Jaroslav Nûmeãek,
pfii autogramiádû.

▲

ásledoval invalidní dÛchod
a s ním vyvstala
i otázka – co s volMarcela ¤asová pilnû n˘m ãasem? Jak jej
trénuje a chystá se vyuÏít? Marcela ¤as muÏi svádût vyrovna- sová se po ãase rozné tenisové souboje.
hodla pro tenis.
„Pfiivedl mû k nûmu
mÛj kamarád, kter˘ má rovnûÏ roztrou‰enou sklerózu. KdyÏ jsem byla zdravá, tenis jsem rekreaãnû hrála a bavil mû. Chtûla jsem vyzkou‰et, zda
ho zvládnu i se svou nemocí,“ vrací se ve vzpomínkách zpût obyvatelka Pankráce. Marcely se
ujal Ivan Vyvadil, manaÏer Centra tenisu na
vozíku, se kter˘m zaãala trénovat. „Dfiíve jsem
v podstatû jen tak pinkala pfies síÈ, teì se opravdu
uãím hrát. Tenis na vozíku probíhá podle stejn˘ch
pravidel a na stejném kurtu jako u zdrav˘ch
tenistÛ, jenom míãek mÛÏe pfied odehráním dopadnout dvakrát. Pfii hfie vyuÏívám mechanick˘

N

INZERCE

Profesor, který
není zapomenut
Mezi ty, kteří už se bohužel nestihli radovat z nově
nabyté svobody po listopadu 1989, patří i náš středoškolský profesor tělocviku z tehdejší SVVŠ Na Vítězné
pláni v Praze 4 PhDr. Klement Kerssenbrock. Jeho
životní osud bychom chtěli při příležitosti 20. výročí
úmrtí připomenout (zemřel 24. 4. 1989).
arodil se 30. 5. 1912 v Klatovech jako druhé z pûti dûtí hrabûnky
z Waldstein-Wartenbergu a Clemense Augusta Prokopa z rodu
Korff Schmising. Ve 30. letech vystudoval filosofickou fakultu UK
v Praze, obor nûmãina a tûlesná v˘chova. Poté uãil na obchodní akademii, pozdûji byl asistentem na Institutu tûlesné v˘chovy. OÏenil se
se svou sportovnû zamûfienou kolegyní z univerzity Marií
Opoãenskou, která dnes Ïije v blízkosti jejich dcery Kristiny. Byl spoluzakladatelem Velké kunratické, kterou bûÏel naposledy v roce 1980
s celkov˘m poãtem úãastí 34.
Se sv˘m kamarádem PhDr. Janem Bémem se podíleli na organizaci mládeÏnick˘ch lehkoatletick˘ch závodÛ v dobû 2. svûtové války
a sepsali vynikající knihu Lehká atletika, kterou jako oficiální uãebnici vydala âAAU na jafie 1946. V roce 1958 vydal dodnes nepfiekonanou knihu Metodika lehké atletiky. KdyÏ Franti‰ek KoÏík napsal
k oslavû vítûzství Emila Zátopka knihu Vítûz maratónsk˘ (1953),
Klement Kerssenbrock ji pfieloÏil do nûmãiny a otevfiel knize cestu
k zahraniãním ãtenáfiÛm.
Sport byl pro pana profesora posláním, Ïivotní potfiebou a k tomu
nás, studenty, tehdy vedl. Byl pro nás pfiedstavitelem tûch nejvy‰‰ích
morálních hodnot, lidské cti. Málokter˘ profesor si pfiinesl do ‰koly
svou celoÏivotní pfiezdívku. ·tíhl˘ svûtlovlas˘ sportovec s jakoby plach˘m úsmûvem byl v ãeské atletice znám jako „Broãek“, brzy jsme
mu tak mezi sebou fiíkali stejnû. A nezapomnûli jsme na nûj!
DANA POSPÍ·ILOVÁ-TUZAROVÁ

N
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VOLNÝ ČAS

Prázdninový program 4-Volnočasové
I v letních měsících nabízí 4-Volnočasová, o. p. s., několik kulturních akcí. Zajímavou událostí bude již čtvrtý
ročník přehlídky malých dechových orchestrů s názvem „Praha 4 hostí dechovku“.
a ãtyfiech koncertech, které v prÛbûhu
ãervence a srpna probûhnou vÏdy o sobotách
od 14 hodin ve Velkém sále Kulturního centra
Novodvorská, se postupnû pfiedstaví ãtyfii
‰piãkové kapely a zajímaví hosté. Pfiehlídku

N

D. Magálová

otevfie moravská
Túfaranka ze
·akvic s kapelníkem Janem Bílkem a populární zpûvaãkou Danielou Magálovou jako hostem
(18. ãervence). âesk˘ „venkov“ bude zastupovat
– jak jinak – Venkovanka z RoÏmitálu pod
Tfiem‰ínem (25. ãervence). Kapelníkem je
Túfaranka ze ·akvic

Venkovanka z RoÏmitálu pod Tfiem‰ínem

Josef Janou‰ek a jako hosta si muzikanti pfiivedou muÏe více umûleck˘ch profesí – Eduarda
Hrube‰e. Na prvním srpnovém koncertû (1. srpna) se po tfiech letech
vrátí na pódium této akce praÏská
Krajanka Václava Hlaváãka. Jejím
E. Hrube‰
hostem bude dosud velice aktivní
Richard Adam – i kdyÏ dechovka není jeho
parketou, urãitû sv˘m repertoárem náv‰tûvníky
koncertu potû‰í. Nakonec (8. srpna) zahraje
mládeÏnick˘ dechov˘ orchestr Junior, kter˘
byl vloni velice mil˘m pfiekvapením a náv‰tûvníci akce si jeho úãast víceménû vyÏádali. Jako

host s mlad˘mi muzikanty zazpívá zku‰en˘
Josef Oplt. Koncerty budou stfiídavû uvádût Jana
Matûjcová a Josef Zeman.
KaÏd˘ koncert bude doplnûn soutûÏemi
pro náv‰tûvníky o zajímavé ceny (pfiedev‰ím
hudební nosiãe). Ti také budou moci v jednoduchém hlasování vyjádfiit svÛj názor na kvalitu té
které kapely, protoÏe na‰e pfiehlídka je soutûÏní.
PfiipomeÀme si vítûze pfiedchozích roãníkÛ:
PraÏ‰tí muzikanti Milana Ba‰ty, Modrá muzika
z Nového Stra‰ecí a ·ohajka z Dolních
Bojanovic.
A je‰tû jedna dÛleÏitá vûc – VSTUP JE
ZDARMA! Tak nezapomeÀte: sobota 18.
ãervence, 14 hodin, Kulturní centrum
Novodvorská – a pak uÏ kaÏdou sobotu
aÏ do 8. srpna!
Dal‰ím hudebním pofiadem, letos jen jednorázov˘m, bude dne 19. srpna Irsk˘ ceilí veãer,
kter˘ pofiádá 9. letní ‰kola irsk˘ch tancÛ.
Program se bude skládat z ukázek rÛzn˘ch
druhÛ irského tance za doprovodu kapely.
Vystoupí úãastníci letní ‰koly se sv˘mi lektory.
Z taneãních lektorÛ se úãastníci veãera budou
moci setkat s Ronanem McCormackem – taneãníkem a hudebníkem taneãní show Riverdance
z jejích poãátkÛ, v˘born˘m uãitelem irského
setdancingu a taneãníkem sean-nósu Gerardem
Butlerem. O hudební doprovod se postarají lektofii letní ‰koly: Michel Sikiotakis (Francie), Roman
Kozák (Slovensko), Alastair Edwards (Skotsko),
René Starhon, Marek Poledna, Radvan Markus
(v‰ichni z âeské republiky), dále skupina
Shannon – âR, jejíÏ nûktefií ãlenové jsou také
lektofii letní ‰koly.
V komponovaném programu dáme pfiíleÏitost
prezentovat se i nûkter˘m taneãním skupinám.
Hlavní náplní veãera v‰ak bude aktivní tanec
– náv‰tûvníci se budou moci nauãit základÛm
irsk˘ch ceilí a setov˘ch tancÛ a ihned je uplatnit
v tancích, které se zde budou vyuãovat.

● Od záfií otevírá 4-Volnoãasová dal‰í
vzdûlávací a pohybové kurzy. Vedle tradiãních
kurzÛ pro dûti a dospûlé jsou na programu
kaÏd˘ch ãtrnáct dní ve stfiedu odpoledne pohybové, cirkusové a taneãní kurzy pro mládeÏ od
11 let. O víkendech se budou konat jednodenní
kurzy pletení ko‰íkÛ, v˘roby ozdobn˘ch pfiedmûtÛ z pedigu, textilní techniky, malba na
sklo a porcelán, v˘roba ruãního papíru. Tyto
víkendové kurzy jsou urãeny pro ‰irokou
vefiejnost. Stejnou nabídku chystáme v dopoledních hodinách v‰edních dnÛ pro seniory
a maminky na matefiské dovolené.
Zápis do kurzÛ zaãíná 31. srpna.
Hezké kulturní záÏitky v letních mûsících vám
pfiejí ãlenové správní rady Václav Kri‰tof a Alice
Smetánková.
(par)

Rekreace pro seniory rozšířena
✄

Pro velký zájem seniorů z MČ Praha 4 o pobyt v krkonošském rekreačním
zařízení Vápenka se městská část Praha 4 a 4-Volnočasová, o.p.s., rozhodly rozšířit nabídku o další termín, a to od 31. 8. do 7. 9. 2009.
P¤EDBùÎNÁ P¤IHLÁ·KA

Rekreace pro seniory – Vápenka

Jméno a pfiíjmení:
Bydli‰tû:
Tel. kontakt na Vás:

E-mail:

Doprovod – jméno a pfiíjmení:

Datum narození:

Doprovod – jméno a pfiíjmení:

Datum narození:

Mám zájem o dopravu:
V Praze dne:

30 | TUČŇÁK

Rekreaãní objekt Vápenka.

Datum narození:

ano

ne
Podpis:

vé pfiihlá‰ky posílejte, popfiípadû osobnû
odevzdávejte na adrese 4-Volnoãasové
(v objektu KC Novodvorská):

S

4-Volnoãasová, o.p.s., k rukám p. Pilcové
Novodvorská 1013/151, 142 00 Praha 4
Tel.: 241 494 525
Mobil: 777 071 147
E-mail: pilcova@volnocasova.cz
www.praha4.cz

✄
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INZERCE
Inzerce v časopisu TUČŇÁK
Uzávěrka dalšího vydání, tedy
zářijového čísla, je 14. srpna 2009

www.ceskydomov.cz

Renata Čížková tel.: 777 114 473, 222 980 260
E-mail: cizkova@ceskydomov.cz

Pronajmu 1 místnost
ve vesnické chalupě u Strakonic.
K dispozici kuchyně a koupelna.
Vhodné pro výlety po JČ.

Tel.: 602 307 306

SC-90666/1

SC-90343/2

SC-90628/1

SC-90496/2

SC-90399/2

SC-90390/2

SC-90446/3

SC-90364/14

SC-81939/29
SC-90631/1

SC-90636/1

SC-90565/1

SC-90490/2

www.praha4.cz
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INSPIRACE

Z nemocnice
do Antarktidy
Martina ·tanclová obûtovala své
dlouhé vlasy pro zdar v˘pravy.

Víte, jak se dá dostat jednoduše
z Krče do Antarktidy?
To si zajdete na kafe s vrchní sestrou
z chirurgie, která se zmíní o tom,
že její známí chtějí plout
do země věčného ledu.
A že stále hledají ještě někoho do party.
Poté stačí jeden telefonát,
250 000 korun a můžete vyrazit...
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INSPIRACE
jejich noãní mÛrou.
„BûÏnû se to dûlá tak, Ïe
se zapne autopilot a hlídky, které jsou na palubû
24 hodin dennû, jsou
víceménû formální. Ale
pfii‰el druh˘ zádrhel –
autopilot nefungoval,
museli jsme fiídit sami.
VÏdy nûkdo stál za kormidlem, aÈ bylo jakékoliv poãasí a hlídky
nebyly jen pro okrasu.“
Cesta trvala ãtyfii dny
a hlídky se drÏely po
Nejemotivnûj‰í záÏitek pfiineslo setkání s keporkaky.
tfiech hodinách. „Na hlídky nás bylo ‰est, pravidelnû jsme se stfiídali a za
fiipadá vám to pfiitaÏené za u‰i? Kdepak,
dva dny jsme nevûdûli, ãí jsme. Nedûlali jsme
pfiesnû takto se tisková mluvãí Fakultní Thonic jiného, v tom poãasí to ani ne‰lo. Byli jsme
mayerovy nemocnice MARTINA ·TANCLOVÁ
unavení, nevyspalí – na jihu slunce moc nezapa„pfiimotala“ k polární expedici. „AÏ tak jeddá – a museli jsme dbát na zv˘‰enou bezpeãnost.
noduché to zase nebylo, musela jsem nejprve
Místní voda má minus dva stupnû a po pádu do
s posádkou jachty absolvovat cviãnou pfiípravu
mofie ãlovûk Ïije maximálnû sedm minut...“
v Chorvatsku,“ fiíká sympatická Ïena, v jejíÏ krvi
koluje horká cestovatelská krev. Absolvovala jiÏ
hudební trip po americkém jihu, projezdila
Skandinávii a letos v zimû by ráda pfie‰la pou‰tní
egyptské hory. Ov‰em Antarktida, to bylo jiné
„kafe“.
„Nemûla jsem ani tak obavu z fyzick˘ch
útrap, jako z psychick˘ch. Na 15metrové
plachetnici nás bylo celkem osm lidí a dohromady jsme spolu strávili 25 dní 24 hodin dennû,
z toho plné tfii t˘dny na lodi. Také 30hodinová
letecká cesta po trase Praha–¤ím–Buenos
Aires–Ushuaia v OhÀové zemi mohla s psyPanák s nohama na stole
chikou zamávat. Ale na‰tûstí jsme to v‰echno
Po proplutí prÛlivem jachta dorazila k ostrovu
zvládli v pohodû.“ Jedinou obûÈ, kterou musela
Deception Island v souostroví JiÏní Shetlandy.
Martina poloÏit na oltáfi své cestovatelské vá‰nû,
„Tû‰ili jsme se, Ïe se koneãnû vykoupeme. Díky
byly její dlouhé vlasy. „Pfiipravovala jsem se
vulkanické ãinnosti zde po pláÏi teãou horké
na to, Ïe si tfieba nebudu moci pofiádnû vyãistit
prameny vody, které se mísí s ledovou vodou
zuby a um˘t si hlavu a uãesat se. Po dvaceti
v mofii. JenÏe se z toho vyklubal jen asi metr
letech jsem si proto nechala ostfiíhat vlasy aÏ
‰irok˘ pruh, ve kterém se ‰lo pfii poãasí tûsnû nad
po u‰i...“
nulou um˘t. I to jsem zvládla. Musela jsem,
jinak bych do konce Ïivota litovala, Ïe mi utekla
pfiíleÏitost vykoupat se v Antarktidû.“
Celníci dav nečekali
Po pfiíletu do nejjiÏnûj‰ího pfiístavu na svûtû
Ushuaii se ãe‰tí cestovatelé seznámili s kapitánem a kapitánkou pronajaté jachty. „Potû‰ilo mû,
Ïe druh˘m kapitánem byla Britka, alespoÀ jsem
nebyla jediná Ïena ve v˘pravû,“ fiíká Martina
·tanclová. I tak posléze získala jeden primát –
jako první âe‰ka dorazila na jachtû pfies DrakÛv
prÛliv aÏ do Antarktidy. Ale vraÈme se zpût do
pfiístavu, kde vyvstal první problém. „Mûli jsme
se nalodit a vyrazit smûr DrakÛv prÛliv. JenÏe
Argentina je tak trochu levicová zemû, na v‰echno musí b˘t razítko, schválení, sem tam se musí
podstrãit nûjak˘ úplatek. A nám se stalo, Ïe nûjaké potvrzení chybûlo, takÏe loì mohla vyplout
jedinû bez nás.“ ¤e‰ení se na‰lo záhy – letecky
byli dopraveni pfies záliv do Chile, do nejjiÏnûj‰í vesnice svûta Puerto Williams. „Mají tam dva
celníky, ktefií takov˘ nával opravdu neãekali.
Museli jsme je vytáhnout z místní hospody.“
Po nezbytném odbavení a následném nalodûní
nakonec jachta vyrazila do Drakova prÛlivu,
kter˘ spojuje Atlantsk˘ a Tich˘ oceán a je pro
námofiníky vinou divoké hladiny a ãast˘ch boufií

P
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Loì poté pokraãovala dále k antarktickému
poloostrovu, kde posádka prozkoumávala klidné
zátoky. „Nejvût‰ím záÏitkem se pro mû stalo setkání se ãtyfimi keporkaky. Jsou to nejzvûdavûj‰í
velryby a jakmile zamûfiily na‰i jachtu, pfiipluly
se na nás podívat. Plavaly asi dva metry od nás
a kdyÏ loì podplouvaly, mûli jsme trochu nahnáno, aby se pfiedãasnû nevynofiily – na délku
byly stejnû dlouzí jako na‰e plavidlo. Ale pro mû
to bylo tak emotivní, Ïe jsem je‰tû hodinu po setkání nemluvila...“ Mluvení, respektive kfiiãení,
tak obstarala poãetná kolonie tuãÀákÛ. „Byly
jich tisíce, mûli právû mladé a neustále se mezi
sebou s váÏn˘m v˘razem dohadovali o místa.“
Po náv‰tûvû argentinské polární stanice na
pevninû pfii‰el ãas na návrat. „Vítr foukal proti
nám a pfies DrakÛv prÛliv jsme se plavili pût dní.
Poãasí se neustále zhor‰ovalo, pfies jachtu se
zpoãátku valily osmimetrové vlny, pozdûji aÏ
dvanáctimetrové. Pr‰elo, mrzlo, zkrátka hrozné
poãasí. KdyÏ pfii‰el mÛj ãas, postavila jsem se za
kormidlo a podle instrukcí pozorovala budíky,
zda máme poÏadovan˘ smûr. Ale moc jsem toho
nevidûla, protoÏe mi voda neustále tekla do oãí.
Vichfiice dosahovala síly pfies 100 kilometrÛ
a v takovém poãasí jsme v‰ichni jeli na úsporn˘
reÏim. Moc se nejedlo a nepilo, protoÏe jít na záchod bylo o Ïivot. Neustále jsme nûkam padali
a tolik modfiin jsem v Ïivotû nemûla,“ vzpomíná
na namáhav˘ návrat Martina ·tanclová.
Po ‰Èastném doplutí do Puerto Williams se
v‰ak doãkala milého ocenûní. „V pfiístavu je potopená nûmecká loì, u které se kotví. V jedné
místnosti je bar, ve kterém si námofiníci, ktefií
pfieplují DrakÛv prÛliv a pfieÏijí, mohou dát
panáka s nohama na stole. Drink se jmenuje
„pisco sauer“ a je to smûs místní pálenky, bílkÛ,
mouãkového cukru a citrónové ‰Èávy. Je velice
zrádn˘ a více neÏ dva se nedoporuãují. Dala
jsem si nohy na stÛl, s kluky si Èukla a i kdyÏ uÏ
tfii roky nekoufiím, zapálila jsem si. Ten pocit
euforie, Ïe jsem to dokázala a pfieÏila, bych pfiála zaÏít kaÏdému,“ uzavírá Martina ·tanclová.
MARTIN DUDEK
FOTO: VILÉM RUDOLF
Za kormidlem jachty. Vpravo visí zmrzlé
jehnû, proviant na pfiípadné hor‰í ãasy...
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HISTORIE

První volejbaloví vicemistři světa byli z Nuslí!
Když u vinice nad Jezerkou dokončilo v roce 1934 bytové družstvo Život dva bloky domů, tak se družstevníci
– mladí otcové rodin – usnesli, že se nechtějí jen tak nudit. Založili proto sportovní a společenský klub, kterému
dali jméno Život.
imo jiné aktivity se na nevyuÏitém pozemku
bytového druÏstva postavil volejbalov˘ kurt
s malou dfievûnou klubovnou a volejbalov˘ SSK
Îivot mohl zaãít rozvíjet svou bohatou sportovní
ãinnost.
Nejvût‰í sláva pfii‰la v letech 1946/47, kdy se
SSK Îivot stává ãlenem zemské, dvanáctiãlenné
ligy odbíjené a navíc získává titul mistr Prahy.
Po uzákonûní sjednocené tûlov˘chovy v‰ak jméno
mizí a klub je zaãlenûn pod Sokol Michle. Po
likvidaci Sokola je z pÛvodního SSK Îivota
TJ Baraba, poté TJ MontáÏe...
Koncem záfií 1949 se na praÏské ·tvanici hrálo
první mistrovství svûta v odbíjené. âeskoslovenské reprezentaãní muÏstvo se ãtyfimi b˘val˘mi hráãi SSK Îivot na soupisce postupnû poráÏí Polsko, Holandsko, Rumunsko, Bulharsko
a Francii shodnû 3:0 a ve finále nestaãí jen na t˘m
SSSR (1:3).
Podle pamûtníkÛ zápas se SSSR rozhodoval
bulharsk˘ sudí a ten domácí tak „fiezal“, Ïe stadion
‰ílel. Není divu, Ïe nûktefií ãeskosloven‰tí hráãi
prohru poté oplakali. I tak bylo druhé místo,
jehoÏ 60. v˘roãí si letos pfiipomínáme, velk˘m
úspûchem.
(jã)

M

Malé ohlédnutí
do historie

První mistrovství svûta 1949. âeskoslovenské druÏstvo získalo druhé místo. Stojící: Josef Reicho, Zdenûk
Soukup, Václav Matiá‰ek, Karel BroÏ, Jarda Fuãík, Franti‰ek Schvarzkop, Josef Tesafi. Sedící: Míla
Bouchal, Josef BroÏ, Josef Votava, Jaromír Paldus a Franti‰ek Mikota. PodtrÏená jména jsou hráãi SSK
Îivot.

Rok 1938

V tomto roce michel‰tí legionáfii ustanovili
V˘bor pro postavení pomníku sv˘m padl˘m druhÛm. V jeho ãele stál tehdej‰í starosta obce Josef
Luka. Byla uspofiádána finanãní sbírka a zhotovení pomníku zadáno firmû Fikarovû na Královsk˘ch
Vinohradech. 28. kvûtna 1922 byl poloÏen základní kámen k pomníku na upraveném místû
v sadu u kostela v Horní Michli. Vefiejnosti byl
pfiedán 3. záfií 1922. Finanãní náklad na zhotovení
pomníku tehdy ãinil kolem 40 000 Kã. V této
souvislosti je dobré pfiipomenout, Ïe bûhem
1. svûtové války zemfielo a bylo nezvûstn˘ch
celkem 228 osob z Michle.

Vychází publikace o Soukromé pokusné ‰kole
III. stupnû v Praze XIV, Sobûslavova 724, u pfiíleÏitosti jejího ãtvrtého v˘roãí vzniku (zaloÏena
1. 9. 1934). V uvedeném roce vy‰li ze ‰koly
také první abiturenti.
·kola
dala pfiíleÏitost
k vy‰‰ímu vzdûlání nadan˘m absolventÛm mû‰Èansk˘ch ‰kol,
stala se vy‰‰ím
reformním reáln˘m gymnáziem.
Ve vydané publikaci bylo uvedeno, Ïe „chce dáti
Ïáku moÏnost,
aby mûl stále volnou Ïivotní cestu... jsou v ní
obsaÏeny pfiedmûty vy‰‰ího vzdûlání, takÏe se
stává universitou jino‰ství a panenství.“ Historie
této ‰koly, její prvá léta, jak obsahuje uvedená
publikace, je v˘znamnou souãástí historie ‰kolství
tehdej‰ího obvodu Prahy XIV.

Rok 1922

Marie Tarantová

Nûkteré zajímavosti o Michli: na základû sãítání
dne 16. února 1921 mûla obec 415 ãíslovan˘ch
domÛ, 402 obydlen˘ch, 19 neobydlen˘ch, tzv.
polních domkÛ 26, úhrnem tedy 447. V tûch
bydlelo 2388 rodin s 8921 obyvateli. Podle náboÏenského vyznání bylo: 3846 ãeskoslovenského,
3428 fiímsko-katolického, 1487 bez vyznání, 58
ãeskobratrského, 55 Ïidovského, 47 evangelického. Národnostní sloÏení: 8915 âechÛ a 6 NûmcÛ.

TûÏko spoãítat v˘znamné osobnosti, které se
zapsaly do historie na‰eho obvodu. Mezi nû bezesporu patfií Marie Tarantová (29. 10. 1894–24. 4.
1987). Byla v˘znamnou pracovnicí v oboru kultury, u pfiíleÏitosti jejích 75. narozenin jí byl
udûlen ãestn˘ titul ZaslouÏila pracovnice kultury.
Od roku 1925 bydlela se sv˘m manÏelem
v Nuslích. Vyuãovala hfie na klavír a od roku 1932
zaãala spolupracovat s nuselsk˘m Mûstsk˘m osvû-

Nahlédněme do obsahu některých
historických dokumentů, které přibližují mnohé zajímavosti z našeho
čtvrtého pražského obvodu a které
se odehrály před mnoha desítkami
let.
Rok 1920
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tov˘m souborem. V roce 1934 byla zvolena samostatnou hudební referentkou tohoto kulturního zafiízení. Svou ãinnost zahájila Veãerem skladeb
z mládí Bedfiicha Smetany, a to na návrh prof.
ZdeÀka Nejedlého, kter˘ ãasto pfiedná‰el pfii podobn˘ch veãerech v Nuslích. V témÏe roce napfiíklad uspofiádala Veãer hudby z doby ãeského
obrození k oslavû stého v˘roãí státní hymny. Byla
organizátorkou mnoha kulturních veãerÛ a patfií
právem mezi v˘znamné kulturní osobnosti na‰í
mûstské ãásti. TEXT A FOTO: FRANTI·EK KOVANDA
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

SC-90642/1

MALOVÁNÍ OD 20 Kč/m2
BROUŠENÍ PARKET od 220 Kč/m2
Fa MILOSLAV JÁCHIM
• Malování a lakování • Nátěry oken a dveří • Štukování zdí •
• Práce i o so+ne • Vše kvalitně za rozumné ceny •

SC-90601/1
SC-90518/2

SC-81803/2

SC-81792/2

Tel.: 721 386 777

PRONAJMU UZAMYKATELNÉ GARÁŽOVÉ STÁNÍ
Cena 1100Kč/měsíc
Další informace na 602 324 794

SC-90600/1

v budově Autopark Milevská 922/2 Praha 4,

SC-81807/2

SC-81794/2

SC-90484/2

SC-90639/1

SC-90598/1

SC-90640/1

SC-90602/1

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

SC-90599/4

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

SC-81790/2

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

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

SC-81785/2

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

MALÍŘI, LAKÝRNÍCI, ÚKLID

SC-90305/2

Ing. JAN MELŠ

SC-81741/2

SC-90194/2

SC-81336/2

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

SC-90670/1

SC-090641/1

SC-90621/1

SC-90573/6

INZERCE
SC-90655/1

SC-81770/2

P¤ÍSTAV

DùTSTVÍ

SC-90664/1

Programy Baby clubu Kenny
pro rodiãe s dûtmi v Pfiístavu dûtství

Cviãení a plavání kojencÛ,
batolat a pfied‰koláãkÛ
Mini‰koliãka
KDE:

Praha 4-Libu‰, Na Moãále 776/8
hotel Panorama, Milevská 1695/7,
Praha 4-Krã
Club hotel Praha v PrÛhonicích ã. p. 400

KDY:

dle zájmu rodiãÛ, dohody a zafiazení

SC-90341/2

KONTAKT: 736 520 401

OBROVSKÝ VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB – SLEVY!!!
www.praha4.cz

„Îijeme jeden Ïivot, dûlíme se o trápení i radosti, d˘cháme
jeden vzduch a plaveme v jedné vodû. A je nám spolu dobfie.“
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POLICIE

Policisté ze Spořilova

Práci policistů z místního oddělení
v Bojanovické ulici nám přiblížil jejich
vedoucí, npor. Mgr. Jan Semmerl.
a oddûlení je pln˘ stav a od toho se v‰e odvíjí.
„PrÛmûrn˘ vûk na‰ich policistÛ je tfiicet let,
takÏe se jedná o mlad˘ kolektiv,“ fiíká npor. Mgr.
Jan Semmerl. „Mají spoleãnou práci, která je baví,
ale také vût‰inou i podobné zájmy. PrÛmûrn˘ poãet
odslouÏen˘ch let je u na‰ich policistÛ osm. Velice
dobfie tak mohu zajistit hlídky se zku‰en˘mi
policisty, ktefií pomáhají sluÏebnû mlad‰ím kolegÛm.“

N

Se zaji‰tûním v‰ech povinností tedy nemáte
problémy?
Musím fiíci, Ïe z personálního hlediska momentálnû nemáme problémy. Témûfi ‰edesát procent
policistÛ je mimopraÏsk˘ch a dojíÏdí z celé republiky. SnaÏil jsem se jim proto naplánovat sluÏbu tak,
aby mûli po urãit˘ch odslouÏen˘ch dnech del‰í
volno, které vyuÏívají k v˘jezdu za rodinami
a k odpoãinku.
Jak velké je va‰e území?
Na‰e území je pomûrné rozsáhlé, není to pouze
zdej‰í sídli‰tû. Jsou to napfiíklad lokality v okolí
TOP Hotelu, dále odstavné nádraÏí, metro Kaãerov
a Roztyly, Thomayerova nemocnice, IKEM, ale
i Zelené údolí a vût‰í ãást Krãského lesa. V teritoriu

na‰eho oddûlení jsou také vût‰í nákupní
domy, jako je Baumax, Kaufland, ale
i nûkolik benzinov˘ch ãerpacích stanic.
Vzhledem k tomu, Ïe máme obsazena
v‰echna tabulková místa, mohli jsme
celé území rozdûlit na ãtyfii ãásti
a kaÏdou z nich sleduje jeden policista,
takzvan˘ „územák“. Ten má za úkol pfiedev‰ím naplÀovat tzv. community policing, tedy aby
policie byla v co nejvût‰ím sepûtí s okolním
prostfiedím, vûdûla co obãany trápí a dokázala jim co
nejefektivnûji a hlavnû nejrychleji pomoci. Policisté
v rámci terénní ãinnosti nav‰tûvují ‰koly, a to od
matefisk˘ch aÏ po stfiední. UdrÏují i kontakt s jin˘mi
organizacemi a zvy‰ují osobní a místní znalost
prostfiedí, coÏ je jeden z hlavních pfiedpokladÛ
k efektivní policejní ãinnosti.
A co trestná ãinnost?
Za první ãtvrtletí tohoto roku jsme napfiíklad
‰etfiili, nebo ‰etfiíme 240 pfiípadÛ krádeÏí vloupáním
do motorov˘ch vozidel, ‰edesát devût pfiípadÛ kapesních krádeÏí, ãtyfiicet vloupání do nebytov˘ch
prostor a pûtatfiicet krádeÏí motorov˘ch vozidel. Jak
jsem jiÏ uvedl, tak na‰e území je rozsáhlé a tomu
odpovídají i poãty pfiípadÛ. Z rÛzn˘ch celorepublikov˘ch porad vím, Ïe nûkteré základní útvary mají
tfieba ‰est vût‰ích pfiípadÛ za t˘den a u nás to nûkdy
je i tfiiadvacet vût‰ích pfiípadÛ za den. ZatíÏenost na
jednoho policistu je nesrovnatelná, statisticky je
doloÏeno, Ïe nejzatíÏenûj‰ím policistou v âeské
republice je policista slouÏící na O¤P Praha IV.
S poãty trestn˘ch ãinÛ nejsme spokojeni a udûláme
v‰e, aby se trestná ãinnost v na‰em regionu sníÏila.
Jsou pfiípady, na které si i ãasem vzpomenete?
Takov˘ch tady máme celkem dost. Napfiíklad
nedaleko Zeleného údolí ‰ípem smrtelnû zranûn˘
muflon, dále sebevrah, kter˘ vyskoãil z okna

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

Strážníci specialisté
– okrskáři

O k r s e k č. 1 5
Telefonní záznamník:
261 192 622
je urãen pro pfiedávání
podnûtÛ okrskáfii.
Záznamník neslouÏí
k poskytnutí okamÏité
pomoci.

Roman
Fencl

K tomu je urãena napfi.
bezplatná linka
tísÀového volání 156.

Marek
Farský

Pavel
Hanuš

Mapa a hranice okrsku:
Zelená louka, K Zelené louce, VídeÀská,
K Zelen˘m domkÛm, Krále Václava IV.

Kontaktní telefon 244 913 093 je na služebnu s nepřetržitou službou, která se
nachází na Kostelním náměstí 34.
E-mail: okrskari.p4@mppraha.cz
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penzionu, nebo pfiípad, kdy na‰e hlídka
rozmluvila mladé studentce pokus o sebevraÏdu. A poslednû jmenovan˘ pfiípad v krátkosti pfievyprávûl nadstráÏmistr Martin Veãerek.
Pfiípad se stal zaãátkem leto‰ního
roku, mladá, asi osmnáctiletá studentka,
nezvládla hned nûkolik nahromadûn˘ch
problémÛ. Îila tady na Spofiilovû u babiãky,
protoÏe s matkou mûla problémy, k tomu se roze‰la
s pfiítelem a mûla i trable s uãením ve ‰kole.
Uzamkla se v pokoji, nechtûla s nik˘m komunikovat
a neustále mluvila o tom, Ïe si nûco udûlá. Do bytu
oznamovatelky jsem hned po oznámení vyrazil
s kolegou. Se studentkou jsem nejprve komunikoval
pfies dvefie, pozdûji mû sice do pokoje pustila, ale pokoj uzamkla, celá se tfiásla a nestále vyhroÏovala, Ïe
si podfieÏe Ïíly. Byla na tom psychicky opravdu
‰patnû a stále breãela. Nechtûla komunikovat ani
s lékafii ze záchranné sluÏby, kterou kolega na místo
pfiivolal. I kdyÏ neustále nikomu nedÛvûfiovala
a stále se mû drÏela, nakonec si zabalila vûci a souhlasila s tím, Ïe ji odvezeme do RIAPSu, coÏ je krizové centrum, kde pomáhají osobám s rodinn˘mi
i psychick˘mi problémy. Nakonec na policejní
sluÏebnu zatelefonovala babiãka mladé dívky a policistÛm velice dûkovala, Ïe její vnuãce zachránili
Ïivot.
(eb)

Ochraňte svoje kolo!
ûstská policie hl. m. Prahy vede evidenci
jízdních kol, která má jejich majitele ochránit
pfied krádeÏí, pfiípadnû pfiispût k jejich nalezení.
V souãasné dobû registrují stráÏníci 483 bicyklÛ.
SluÏba je bezplatná a dobrovolná.
„Îádost o zanesení do evidence jízdních kol
mohou zájemci podat na kaÏdém obvodním
fieditelství mûstské policie. Své kolo by pfiitom
mûli mít s sebou. StráÏníci na nûj vylepí samolepku
se znakem hlavního mûsta Prahy a samolepicí
kovov˘ ‰títek s evidenãním ãíslem. Majitel kola
obdrÏí i evidenãní prÛkaz. O tom, Ïe se nejedná
o samoúãelné opatfiení, svûdãí fakt, Ïe jen v posledních tfiech letech nahlásili PraÏané odcizení
nebo ztrátu více neÏ osmnácti set kol,“ uvedl první
námûstek primátora Rudolf BlaÏek, do jehoÏ
kompetence bezpeãnost v Praze spadá.
Registrace kola v databázi mûstské policie
sniÏuje nebezpeãí, Ïe se bicykl svému majiteli
ztratí. Z 39 kol zaregistrovan˘ch v roce 2007
ukradli zlodûji jen tfii, z pûtatfiiceti bicyklÛ
evidovan˘ch za rok 2008 zmizely ãtyfii.
„Kromû oznaãení bicyklu ‰títkem s ãíslem
obdrÏí majitel také evidenãní prÛkaz jízdního kola
a samolepku s nápisem Kolo je v evidenci Mûstské
policie Praha,“ vysvûtlil fieditel praÏské mûstské
policie Vladimír Kotrou‰. „Údaje o kole neprodlenû pfiejdou do centrální evidence, prÛkaz si majitel
uschová.“ Pfiípadnou ztrátu nebo krádeÏ je tfieba
ohlásit na nejbliÏ‰ím oddûlení Policie âR. Mûstské
policii Praha je pak nutné pfiedat potfiebné údaje
o ztraceném kole. Informace pfiijme kterákoliv
sluÏebna, a to i po telefonu. Policie pak po ukra(md)
deném ãi ztraceném kole vyhlásí pátrání.

M
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Jak se (nejen) v létě
vyhnout nevítaným návštěvám
Život v metropoli má kromě mnohých výhod i stinné stránky. Vysokou
kriminalitu, anonymitu a často i lhostejnost obyvatel. Jednou z nástrah
hlavního města jsou i nevítaní návštěvníci v bytech a rodinných domech.
Ideální dobou pro zloděje jsou v podstatě jakékoliv prázdniny a doba
dovolených.
„StráÏníci samozfiejmû svoji ãinnost v dobû dovolen˘ch na podobné jednání pachatelÛ zamûfiují
a provádûjí kontroly v rizikov˘ch lokalitách,“ upozornil obvodní fieditel Mûstské policie v Praze 4
René ·t˘br s tím, Ïe hlídky svou pozornost soustfieìují kromû bytÛ a domÛ na chatové osady, koupali‰tû a jejich okolí, v noãních hodinách pak na okolí
restauraãních zafiízení.
„O kontrole informují majitele kartiãkou vhozenou do schránky s uvedením dne kontroly,
doporuãujícími informacemi a kontakty na operaãní
stfiedisko obvodního fieditelství,“ konstatoval.
V létû se podle nûj ale nemnoÏí jen krádeÏe v bytech a domech ãi rekreaãních objektech, nepozornosti lidí vyuÏívají i kapsáfii na koupali‰tích a dochází také ke krádeÏím ovoce a zeleniny ze zahrad.
„Nejlep‰í prevencí je dávat pozor na osobní vûci,
fiádnû v‰e uzamykat, nenechávat vûci bez dozoru,“
uvedl ·t˘br.
Jak nejlépe zabezpeãit svÛj domov radí Pavel
Kocábek z útvaru situaãní prevence Mûstské policie
hlavního mûsta Prahy. Staãí pár trikÛ a zlodûjÛm se
násiln˘ vstup do obydlí pûknû zkomplikuje. „Dobré
je vyuÏít rÛzná elektronická spínací zafiízení, která
nepravidelnû podle nastavení rozsvûcují v bytû nebo
rodinném domku svûtla, zapínají rádio, televizi a tím
navozují zdání, Ïe objekt je ob˘van˘,“ uvedl
Kocábek.
U rodinn˘ch domkÛ je nutné dbát, aby kefie
a stromy nezakr˘valy velkou ãást objektu, coÏ by
umoÏnilo zlodûjÛm pracovat skrytû. Lidé by podle
nûj nemûli zapomínat ani na dobré osvûtlení pfied
objektem nebo zabezpeãení sklepních a koupelno-

v˘ch okének. „Optimálním fie‰ením je zabezpeãení
rodinného domu elektrick˘m zabezpeãovacím systémem s vyvedením poplachového signálu na pult
centralizované ochrany bezpeãnostní sluÏby, nebo
v pfiípadû jednodu‰‰í signalizace napfiíklad k sousedÛm,“ podot˘ká Kocábek.
Vyplatí se udrÏovat dobré vztahy se sousedy
a vzájemnû si v‰ímat podezfiel˘ch osob v blízkosti
obydlí. „DÛvûryhodná a v‰ímavá osoba vám mÛÏe
v dobû dovolené dohlíÏet na byt ãi rodinn˘ domek,
vybírat po‰tovní schránku, zalévat kvûtiny a v pfiípadû problémÛ pfiivolat policejní pomoc,“ upozorÀuje
Kocábek.
Mezi hlavní zásady prevence pfied zlodûji patfií
nechlubit se kam a na jak dlouho se na dovolenou
odjíÏdí, nebo co máme doma cenného. NejdraÏ‰í vûci by mûly b˘t uloÏeny v sejfu v bance nebo doma
v trezoru, kter˘ je instalovan˘ do zdi nebo do podlahy. Samozfiejmostí by mûlo b˘t zamykání vstupních
dvefií u panelov˘ch nebo ãinÏovních domÛ. Je-li byt
v pfiízemí, nesmíme zapomenout zabezpeãit okna,
lodÏii a vstupní dvefie.
MoÏností je mnoho, od mfiíÏí aÏ po bezpeãnostní
fólie, uzamykatelné kliky nebo bezpeãnostní dvefie
a kování. Ve vy‰‰ích patrech je tfieba se soustfiedit na
zabezpeãení vstupních dvefií, napfiíklad oplechováním nebo certifikovan˘m uzavíracím systémem.
Nemûlo by se zapomínat ani na poji‰tûní domova.
Pokud pfiece jen zlodûj byt nebo dÛm nav‰tíví, je
podle prvního námûstka primátora pro bezpeãnost
Rudolfa BlaÏka nutné zachovat klid. „Nevstupovat
bezhlavû do objektu. MoÏná je tam je‰tû zlodûj, kter˘ by mohl ve stresu pouÏít i zbraÀ. Ihned vloupání

Změna úředních hodin
v registrech řidičů a vozidel
Odbor dopravně-správních agend Magistrátu hl. m. Prahy upravil dočasně
od 1. července do 31. srpna 2009 úřední dobu na pracovištích registru
řidičů a registru vozidel.
mûna se t˘ká registru fiidiãÛ v Praze 1,
Jungmannova 35/2 a registru silniãních vozidel
na odlouãeném pracovi‰ti v Praze 9-Vysoãanech,
Na V˘bûÏku 11.
V ãervenci a srpnu budou tedy úfiední hodiny stejné na v‰ech pracovi‰tích odboru dopravnû-správních
agend. A to:
Pondûlí a stfieda:
7.45–12.15 hodin
12.45–17.00 hodin
Úter˘ a ãtvrtek:
7.00–11.30 hodin
12.00–15.30 hodin

Z

www.praha4.cz

BûÏn˘ dvousmûnn˘ provoz a úfiední hodiny
budou opût zavedeny po dobû dovolen˘ch, tedy od
1. záfií 2009.
Informace o úfiedních hodinách a dal‰í podrobné
informace k agendû odboru dopravnû-správních
agend MHMP jsou k dispozici na webov˘ch
stránkách praÏského magistrátu:
http://magistrat.praha-mesto.cz/Jak-si-zaridit/Dopravne-spravni-agendy.
(mag)

I nehlídan˘ vÛz se v období dovolen˘ch stává
cílem nájezdÛ zlodûjÛ.
ohlásit na policii. DÛleÏité je nikdy neuklízet po
zlodûjích, tím se poniãí stopy, které mohou b˘t
vodítkem pro policii a poji‰Èovnu. Do protokolu
uveìte kaÏdou maliãkost, mÛÏe b˘t dÛleÏitá pro vypátrání zlodûje a vûcí,“ upozornil námûstek BlaÏek.
Firmy s certifikovanou zabezpeãovací technikou obãané naleznou na internetov˘ch stránkách:
www.mvcr.cz/prevence/obcanum/rady/odborne/certifik/index.html
Tuto techniku vyÏadují i poji‰Èovny. Obãan si zde
zjistí typ v˘robku, jeho bezpeãnostní tfiídu (napfi.
u bezpeãnostních dvefií poji‰Èovny vyÏadují bezpeãnostní kategorie 3 aÏ 4).

Program Bezpečná lokalita
Více se mohou obãané dozvûdût v rámci
programu Bezpeãná lokalita, kam se mohou pfiihlásit na stránkách ministerstva vnitra. Do programu se
hlásí jednotliví obãané se sv˘mi byty, rodinn˘mi
domky a rekreaãními objekty, bytová druÏstva a obce – www.mvcr.cz/prevence/lokalita/index.html.
(teg)

Cestovatelské
dýchánky
v 02 žlutých lázních
tanãírnû 02 Ïlut˘ch lázní probíhají aÏ do
26. 8. kaÏdot˘denní cestovatelské d˘chánky
pod patronací ãasopisu Travel Digest. Zaãátek je
vÏdy v 19 hodin a vstup je zdarma.
Souãástí programu jsou i ochutnávky gastronomick˘ch specialit! A na jaká zajímavá vyprávûní se mÛÏete tû‰it?

V

1. ãervence o ·v˘carsku, 8. ãervence
o Rakousku, 13. ãervence o Africe, 22. ãervence
o Bolívii, 29. ãervence o Jemenu, 5. srpna
o okruÏních plavbách, 12. srpna o Flandrách, 19.
srpna o Malajsii a 26. srpna o Portugalsku.(md)
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§
brnûnsk˘ch ¤eãkovicích úspû‰nû ukonãila svoji leto‰ní sezonu dvojice Ïákovsk˘ch krasojezdkyÀ Veronika Snopková a Tereza Nûmeãková z TJ Pankrác.
Od své první soutûÏe aÏ do finálov˘ch bojÛ
postupovala bez zaváhání a po zásluze obsadila na mistrovství âR 1. místo. Na 3. místû
skonãila dal‰í pankrácká dvojice Karolína
Matu‰ková a Lucie Zahálková. V souãasné
dobû se krasojízdû na Pankráci vûnuje 11 ÏákyÀ, z nichÏ 4 trénují v hale TJ Pankrác a 7,
za podpory oddílu krasojízdy TJ Pankrác,
v Z· Plamínkové 2.
VL. BERÁNKOVÁ

V

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

Jsme dÛchodci a nyní po zv˘‰ení nájemného za byt jiÏ nemáme na jeho zaplacení.
Kde mÛÏeme zjistit, zda máme nûjak˘ nárok
na pomoc pfii zvy‰ování nájemného a kam se
máme obrátit?
V pfiípadû, Ïe jste se ocitli v obtíÏné Ïivotní
a sociální situaci, mÛÏete poÏádat o pfiíspûvek
na bydlení podle zákona ã. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpofie, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ. Pfiíspûvek na bydlení je dávkou státní sociální podpory, která je poskytovaná v závislosti na v˘‰i pfiíjmu Ïadatele. Nárok na
pfiíspûvek na bydlení mÛÏe uplatnit sociálnû
potfiebn˘ nájemce bytu (soukromého majitele,
obecního, druÏstevního), ale téÏ sociálnû po-

tfiebn˘ vlastník bytu, pokud je v bytû hlá‰en
k trvalému pobytu. Podmínky nároku na tento
pfiíspûvek jsou upraveny v ustanoveních § 24
aÏ § 28 cit. zákona o státní sociální podpofie.
Se Ïádostí o poskytnutí pfiíspûvku na bydlení se
v Praze obracejte na Úfiad práce hl. m. Prahy,
na pfiíslu‰né pracovi‰tû státní sociální podpory
podle místa trvalého pobytu, které rozhoduje
o pfiiznání této dávky.
JUDR. TATIANA POUPOVÁ
PORADNA O PRÁZDNINÁCH: O prázdninách se bude právní poradna konat
pouze ve dnech 13. 7. a 24. 8. 2009.

Sue Ryder
Sparta Cup
Ve čtvrtek 17. září se ve fotbalovém
centru Strahov (na tréninkových
hřištích AC Sparta) uskuteční benefiční turnaj v malé kopané (5+1) na
podporu Domova Sue Ryder.
oplatek za t˘m ãiní 30 000 Kã, coÏ znamená napfiíklad 2 dny kvalitní péãe pro 56
klientÛ Domova Sue Ryder, a zahrnuje úãast
6–10 hráãÛ, 10 voln˘ch vstupenek pro doprovod, dresy pro hráãe (zÛstávají v majetku
úãastníkÛ) a poukazy na obãerstvení.
Odmûnou pro celkového vítûze bude nejen
pohár, ale i zápas s t˘mem celebrit Top Real
Praha. V pfiípadû zájmu se obracejte na Janu
Havlenovu, fundraiserku Domova, e-mail:
jana.havlenova@sue-ryder.cz, mobil. telefon:
773 977 012.
(md)

P

Baráčníci
opět v Praze 4
o letech útlumu obnovila na Spofiilovû
svoji ãinnost tradiãní Baráãnická obec,
která má historick˘ název Roztyly. Kdo by
mûl zájem o úãast a ãinnost v jednom z nejstar‰ích spolkÛ v âechách, mÛÏe kontaktovat
rychtáfie OB Roztyly Tomá‰e Sedláãka, Hlavní
119/1550, 141 00 Praha 4-Spofiilov, nebo se
pfiímo dostavit na sezení obce kaÏdou druhou
stfiedu v mûsíci od 18 hod. v salonku
Velkopopovické restaurace na Roztylském
námûstí.

P
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Pomáháme tam,
kam oko nedohlédne
Takto zní slogan, který zvítězil v soutěži současných i bývalých dobrovolníků sdružení Okamžik propagujících myšlenku dobrovolnictví ve
prospěch nevidomých, kterou pořádalo sdružení Okamžik.
yhlá‰ení a pfiedání ceny vítûzce Karolínû
Dussaix probûhlo v areálu Domova Sue
Ryder v Praze 4 pfii pfiíleÏitosti „Happeningu
na podporu dobrovolnictví“. Cenu pfiedala
Ivana StaÀková (ODS), zástupkynû starosty
Mâ Praha 4.
V prÛbûhu happeningu vytvofiil fotograf
Petr ·álek neopakovatelnou fotografii v‰ech
zúãastnûn˘ch dobrovolníkÛ sdruÏení OkamÏik.
Bylo jich na jednom místû 73 z více jak

V

300 pozvan˘ch, ktefií od roku 2000 pomáhali
v OkamÏiku nevidom˘m lidem.
Happening na podporu dobrovolnictví byl
uspofiádán pfii pfiíleÏitosti tfiech trojkov˘ch
v˘roãí: 300 vy‰kolen˘ch dobrovolníkÛ, ktefií
zajistili nevidom˘m lidem 3000 jednorázov˘ch
doprovodÛ a pfiedev‰ím poskytli 30 000 hodin
svého volného ãasu mnoha dal‰ím pfii dlouhodobé pomoci. Informace na www.okamzik.cz.
(pv)
www.praha4.cz
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Výstava o Bohdalové v Divadle Na Jezerce
Dárkem Divadla Na Jezerce fenomenální herečce Jiřině Bohdalové k jejím
květnovým narozeninám je unikátní výstava fotografií „Vaše Jiřina“
(filmové, divadelní a životní role Jiřiny Bohdalové).
Z hereããina
archivu.

rodinného

ezerka je jedinou scénou,
na které tato hereãka úãinkuje a kde ji diváci mohou
uvidût. „Dûkuji, Ïe jsem na‰la v Divadle Na Jezerce
svoji rodinu. Je tu skvûlá
parta a jsem tady ráda,“
fiekla Jifiina Bohdalová pfii
slavnostním otevfiení v˘stavy. Více neÏ stovka snímkÛ zachycuje Ïivot této
jedné z nejvût‰ích ãesk˘ch filmov˘ch a divadel-

J

ních hvûzd jiÏ od dûtství pfies první herecké
krÛãky aÏ po její slavné role a také okamÏiky
z jejího Ïivota mimo film a jevi‰tû.
V˘stava „Va‰e Jifiina“ je Na Jezerce souãástí
cyklu PamûÈ divadla a filmu, kter˘ pfiipravují
Marie Valtrová a Jan Hru‰ínsk˘. Expozici ocenili
i starosta Pavel Horálek a zástupce starosty pro
oblast kultury Václav Kri‰tof (oba ODS).
O pfiedstavení, v nichÏ Jifiina Bohdalová Na
Jezerce hraje, je pokaÏdé obrovsk˘ zájem a jsou
dlouho dopfiedu beznadûjnû vyprodána.
Hereãka exceluje v tragikomedii Paní plukovníková jednoho z nejpopulárnûj‰ích skandinávsk˘ch dramatikÛ Bengta Ahlforse. V pfiíbûhu

Nabídka aktivním tenistům
Ten, kdo má tenis rád a aktivně si tímto sportem nejen upevňuje fyzickou
a duševní svěžest, ale hledá i nová tenisová přátelství a soupeře, by měl
mít ten „svůj“ tenisový klub, kam se rád vrací, kde potkává své přátele, kde si
oddechne od každodenního shonu a starostí.
enisov˘ klub LTC 1927 Praha-Michle
v Praze 4, umístûn˘ v lokalitû ulic Vyskoãilova a Michelská, nûkolik desítek metrÛ pod
Brumlovkou, pfiímo u stanice autobusÛ ã. 121,
118 a 205 (stanice Na Rolích) má pro leto‰ní
rok volnou kapacitu, umoÏnûnou sníÏením prÛmûrného poãtu ãlenÛ klubu na jeden dvorec.
Tenisové vefiejnosti se tak nabízí moÏnost
získat ãlenství v klubu, kter˘ má v souãasné dobû
175 ãlenÛ v‰ech v˘konnostních kategorií, tj. od
zaãáteãníkÛ po závodní hráãe a závodní hráãe

T

seniorsk˘ch soutûÏí. TK disponuje 7 tenisov˘mi
dvorci, tréninkovou stûnou, ‰atnami, sociálním
zafiízením, které bylo kompletnû opraveno v roce
2008. Atmosféra klubového Ïivota má zázemí
v prostorné klubovnû, vãetnû drobného obãerstvení pro ãleny klubu. Tenisov˘ areál je obklopen Ïiv˘m plotem.
Pro první rok vzniku ãlenství ãiní vstupní
pfiíspûvek 2500 Kã pro nové ãleny star‰í 18 let,
pro mlad‰í 1500 Kã. V prvním roce jsou noví
ãlenové opro‰tûni od povinnosti brigádnick˘ch

Hobby centrum 4 dětem
Ûstáváte o prázdninách v Praze? Nevadí, nudit se nemusíte. Denní letní
pobyty v Hobby centru 4 jsme pfiipravili pro ty, ktefií nechtûjí b˘t
doma u televize a u poãítaãe, ale chtûjí trávit prázdninové dny zábavnûji
a v dobré partû. PROGRAM: 7.–10. 7. LÉTO S FOTOAPARÁTEM
(pro v‰echny od 6 do 15 let kdo rádi fotografují – hry, fotohry a v˘lety s fotoaparátem). Dennû od 8.30 do 16.30 h. Info: B. Ilková 241 731 510, l. 36.

Z

Jako každý rok, stejně tak i letos pořádáme letní výtvarné dílny.
Jsou určeny pro všechny tvořivé lidi s dětmi od 5 do 13 let
(ale i s mladšími dítky jste vítáni), kteří chtějí svůj volný čas trávit
aktivně a naučit se nové techniky nebo se v nich zdokonalit.

T
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o dûdictví plném ãerného humoru, Ïivotního
optimismu a lásky podává skvûl˘ v˘kon v titulní
roli vdovy po plukovníku Bergerovi. Ostatnû
diváci Na Jezerce její v˘kon témûfi pravidelnû
odmûÀují potleskem vestoje.
(jb)

hodin na úpravû areálu. Princip
a v˘hoda klubového ãlenství spoãívají v tom, Ïe si sice nelze rezervovat dvorec dopfiedu, ale po uhrazení ãlenského pfiíspûvku mÛÏe ãlen klubu jeho
zafiízení vyuÏívat témûfi kdykoliv, bez ohledu na
poãet odehran˘ch hodin, uÏ bez dal‰ích finanãních úhrad. Klub kaÏdoroãnû organizuje klubovou soutûÏ jednotlivcÛ a dva klubové turnaje smí‰en˘ch ãtyfiher. Je zastoupen v praÏském pfieboru
smí‰en˘ch druÏstev celkem tfiemi závodními
t˘my dospûl˘ch (II., III. a IV. tfiída) a v seniorské
celopraÏské soutûÏi hrají jeho dvû druÏstva v I.,
tj. nejvy‰‰í tfiídû, a v II. tfiídû. BliÏ‰í informace
na tel.: 241 485 005, anebo prostfiednictvím mailu
na kavonmil@centrum.cz.
ING. MILAN NOVÁK,
P¤EDSEDA TK LTC 1927 PRAHA-MICHLE

● 7.–10. 7. Léto s malífiskou paletou (pro v‰echny od 6 do 15 let kdo
rádi malují – hry, v˘lety se skicákem). Dennû od 8.30 do 16.30 hod. Info:
R. Máslová 241 731 510, l. 26. ● 10.–14. 7. AFRIKA – v˘tvarné aktivity, hry a soutûÏe inspirované africk˘m kontinentem. Urãeno dûtem
6–15 let. Dennû od 8.30 do 16.30 hod. Info: R. Máslová 241 731 510, l. 26.
● 24.–28. 8. LÉTO S FOTOAPARÁTEM (pro v‰echny od 6 do 15 let
kdo rádi fotografují – hry, fotohry a v˘lety s fotoaparátem). Dennû
od 8.30 do 16.30 hod. Info: B. Ilková 241 731 510, l. 36.
(zv)

Letní výtvarné dílny
vofiit budeme dopoledne i odpoledne (10 aÏ
15 hod.), na kurzy není potfieba se hlásit
pfiedem, místo máme pro kaÏdého. Ceny kurzÛ
podle materiálu 150–200 Kã.
1. 7. Batika nejen na trika
– batikovat budeme triãka, ‰ály, ta‰ky
(triãka svûtlá i tmavá s sebou)

Jifiina Bohdalová s principálem Divadla
Na Jezerce Janem Hru‰ínsk˘m.

8. 7. Fimo a smalt – ‰perky,
zdobení lÏiãek a hrníãkÛ
15. 7. Pedig – tácy opletené pedigem
22. 7. Slupovací barvy na sklo
– mobily ze slupovaãek, obrázky do oken
29. 7. Textilní tvofiení – savení, ‰ablonování,
malování na triãka, experimenty

5. 8.
12. 8.

19. 8.
26. 8.

s barvami, zdobení triãek a ta‰ek
(triãka svûtlá i tmavá s sebou)
Papírové tvofiení
kulaté krabice z papíru
Decoupage – ubrousková technika
k ozdobení kvûtináãÛ, vytváfiení obrázkÛ
na zdi, zvonkoher apod.
M˘dla a koupelové soli
– v˘roba, zdobení
Korálkování – ‰perky z korálkÛ,
ketlování, ‰perky na vlasci i lanku

Kontakt:
Klub maminek Balónek, www.mcbalonek.cz;
mcbalonek@centrum.cz, tel.: 241 712 071. (bal)
www.praha4.cz
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PŘÍRODA

Revitalizace retenční nádrže Hodkovičky
Městská rada hlavního města Prahy uvolnila další miliony korun na rekonstrukce vybraných pražských vodních toků a nádrží. Do projektu „Obnova
a revitalizace pražských nádrží“ je mimo jiné zařazena i rekonstrukce
retenční nádrže Hodkovičky.
etenãní nádrÏ Hodkoviãky byla postavena
v polovinû 80. let jako souãást odvodnûní
novû budovan˘ch sídli‰È v povodí. NádrÏ
slouÏí k zmírÀování povodÀov˘ch prÛtokÛ na
Záti‰ském potoce a má v˘znamn˘ krajinotvorn˘ a ekologick˘ úãel. NádrÏ má pfiímou hráz,
po jejíÏ korunû vede nezpevnûná cesta. Jako
vypou‰tûcí zafiízení byl v nádrÏi vystavûn
betonov˘ sdruÏen˘ objekt. V prÛbûhu existence nádrÏe se ukázalo, Ïe sdruÏen˘ objekt byl
navrÏen ‰patnû a do‰lo k nûkolikerému pfielití
hráze nádrÏe. Pfii poslední vût‰í povodni na
jafie 2008 do‰lo nejen k pfielití hráze, ale
i k po‰kození vzdu‰ného líce v okolí vypou‰tûcího zafiízení. NádrÏ byla z bezpeãnostních
dÛvodÛ vypu‰tûna a pfiipraven projekt celkové
revitalizace.
Úãelem revitalizace je opravit naru‰ené a po
povodni devastované vodní dílo nádrÏe, naru‰enou konstrukci hráze vãetnû nového opevnûní a vyrovnání koruny hráze, odbahnit
a vyãistit celou nádrÏ a upravit bfiehy. SdruÏen˘
objekt bude pfiestavûn a posílen pfielivn˘m
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prÛlehem v korunû hráze. Souãástí projektu
jsou i vegetaãní úpravy okolí nádrÏe.
Stávající hráz je ve stfiední ãásti u objektu
po‰kozena, ale zaloÏení hráze s relativnû
strm˘mi svahy je dosud nenaru‰eno. Z návodního líce bude odstranûno pÛvodní betonové
opevnûní, které bude nahrazeno kamennou
dlaÏbou. Koruna hráze bude vyrovnána a bude
na ní ‰tûrková cesta.
PÛvodní betonov˘ objekt bude kromû odpadního potrubí demolován a nahrazen nov˘m
kapacitním sdruÏen˘m objektem vyzdûn˘m
z kamene. Pfielivné hrany budou provedeny
z kamenofiezÛ. Nov˘ objekt je navrÏen tak, aby
byla maximálnû vyuÏita kapacita odpadního
potrubí a zároveÀ zaji‰tûna bezpeãná a jednoduchá manipulace pfii vypou‰tûní nádrÏe. Z dÛvodu omezené kapacity potrubí odpadu se
navrhuje v levé ãásti hráze dobudovat pomocn˘ boãní pfieliv ve tvaru prÛlehu, kter˘ bude
stabilizovan˘ pfiíãn˘mi a podéln˘mi prahy
s kombinací dlaÏby na sucho s klínováním
a zadrnováním.

Ze života klíštěte
Klíště, které nás o dovolené ohrožuje v českých lesích, se chová podobně
jako lovec na číhané. Neběhá po okolí a nehledá aktivně svou oběť,
nýbrž sedí na stéblu trávy nebo v podrostu a číhá na náhodného kolemjdoucího. „Na číhané“ sedí klíště téměř bez pohnutí s nataženýma
předníma nohama, kterýma se dokáže bleskurychle přichytit na kůži
neopatrného hostitele.
ûhem doby, kdy klí‰tû ãeká na svou obûÈ,
potfiebuje pfiedev‰ím dostateãnou vzdu‰nou vlhkost. Proto se klí‰ÈatÛm nedafií na pfiíli‰
such˘ch a proslunûn˘ch stanovi‰tích, ale mnohem ãastûji na nás ãíhají ve vysokém podrostu
nebo vlhké trávû. MnoÏství vody, které klí‰tû
spotfiebuje, samozfiejmû není velké. Kapka ranní rosy je pro nûj dostateãn˘m zdrojem vlhkosti tak dlouho, dokud se zcela neodpafií.
PfiestoÏe klí‰tû potfiebuje k Ïivotu vodu, nevyhledává pfiím˘ kontakt s ní a nepije vodu tak,
jak jsme zvyklí si pfiedstavovat. Staãí mu dostateãná vzdu‰ná vlhkost vzniklá odpafiováním.
Zafiízení, které umoÏÀuje klí‰tûti rozeznávat
pachy, se naz˘vá HallerÛv orgán. Díky nûmu
mÛÏe klí‰tû rozeznat aÏ 50 rÛzn˘ch pachÛ.
HallerÛv orgán je uloÏen na pfiedních nohách
klí‰tûte a skládá se z nûkolika rÛzn˘ch receptorÛ. Klí‰tû s ním dokáÏe spolehlivû rozeznat blíÏící se obûÈ, pfiedev‰ím podle zápachu kyseliny
máselné a amoniaku v potu a podle zv˘‰eného
obsahu oxidu uhliãitého, kter˘ ãlovûk nebo
zvífie vydechuje. Klí‰tû své blíÏící se hostitele
rozeznává také podle vibrací, zv˘‰ené teploty
nebo stínu. Jakmile ve vzduchu ucítí znám˘
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www.praha4.cz

pach, reaguje okamÏitû. Pfiední pár nohou
s háãky natáhne vpfied, pfiipraveno pevnû se
pfiisát.
Z v˘‰e fieãeného vypl˘vá, Ïe ãíhajícím klí‰ÈatÛm mÛÏeme unikat v zásadû dvûma zpÛsoby. Za prvé se mÛÏeme pokusit pfiekr˘t svÛj
pach pachem repelentu, kter˘ klí‰tû odpudí.
Druhou moÏností je vybavit se na pobyt v lese
dlouh˘mi nohavicemi a rukávy, aby klí‰tû na
své cestû po povrchu nedokázalo nalézt chránûné a dobfie prokrvené místeãko, kde by se
pfiisálo. Pokud vãas takové místo nenajde, zahyne s nejvût‰í pravdûpodobností právû na nedostatek vzdu‰né vlhkosti.
(MeDitorial)
Co dělat s přisátým klíštětem?
Na klí‰tû nenaná‰ejte oleje nebo masti,
které by ho udusily. Klí‰tû mÛÏe vyvrhnout
obsah stfiev do rány, ãímÏ se zvy‰uje riziko
pfienosu nákazy. Klí‰tû vytahujte pinzetou,
kterou ho uchopíte co nejblíÏe kÛÏi a k˘vav˘mi pohyby pomalu vyvikláte. Ranku
ihned dezinfikujte bûÏn˘m dezinfekãním
prostfiedkem. Více informací najdete na
www.kliste-prevence.cz.

Odpadní koryto po prÛchodu povodnû bylo
znaãnû po‰kozeno a vymleto. V rámci projektu
bude koryto stabilizováno dvûma kamenn˘mi
prahy a tûÏk˘m kamenn˘m záhozem, kter˘ naváÏe na pfiírodní koryto pod nádrÏí. Prav˘ bfieh
bude v rámci revitalizace upraven a bude provedena dosadba stanovi‰tnû vhodn˘ch dfievin,
jako jsou ol‰e a duby. Nátoková ãást nádrÏe,
která navazuje na louku, bude ponechána bez
v˘sadeb, aby do‰lo k propojení louky a vodní
plochy, coÏ je v˘znamné zejména z hlediska
vodních ptákÛ. V nátokové ãásti bude také
zfiízena tÛÀ, mokfiad a mal˘ ostrÛvek. Mûlké
bfiehy budou osázeny kvetoucí mokfiadní vegetací.
(mag)

Po z o r n a h o l u b y !
ûsto skr˘vá
pro alergické
jedince mnoho nebezpeãí. Jedním z nich jsou
i holubi, kter˘m se také pfiezdívá okfiídlené krysy. Jeden holub vyprodukuje prÛmûrnû za rok aÏ 12 kilogramÛ
trusu, kter˘ niãí fasády domÛ a sochy a zároveÀ je zdrojem mikrobÛ, plísní, parazitÛ
a alergenÛ. Právû z alergologického hlediska jsou holubi v˘znamn˘m zdrojem roztoãÛ
– nejãastûj‰í jsou klí‰Èák holubí a ãmelík kufií. âmelík napadá lidi jen pfiechodnû a krátkodobû a reakce na pokousání jsou vût‰inou
ne‰kodné – svûdûní a zarudnutí kÛÏe.
Hor‰í je situace po pokousáním klí‰Èákem. Bílkoviny obsaÏené v jeho slinách totiÏ pomûrnû ãasto vyvolávají u lidí alergické reakce, které mohou b˘t i velmi prudké.
Na ãlovûka útoãí tito parazité jen kdyÏ jsou
hladoví a mají nedostatek ptaãích hostitelÛ.
Pozor si proto dávejte na opu‰tûná holubí
hnízda.
Dal‰ím rizikem pfii pravidelném kontaktu
s holuby a jejich exkrementy je rozvoj
plicního onemocnûní. V plicích postiÏen˘ch
osob dochází k imunitní reakci a zánûtu po
opakovaném vdechování prachu z holubích
hnízd. PostiÏení mohou onemocnût astmatem nebo jin˘m závaÏn˘m plicním onemocnûním.
(MeDitorial)
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EKOLOGIE

Elektrospotřebiče do výkupny nepatří
Stále více odpadů nachází využití v novém kabátě. Prvotního materiálu
je stále méně a každý se snaží využít, co se dá. Musí to však mít svá
pravidla, aby nikdo nebyl ohrožen na zdraví a abychom si neznečistili
prostředí, ve kterém žijeme.
o, co jsme byli léta zvyklí vyhazovat, má
najednou v˘znam pro v˘robu, to, co jsme
byli léta zvyklí prodávat do sbûrny surovin,
najednou nejde. V‰echno má svÛj urãen˘
postup, aby bylo moÏné vyuÏít opravdu
maximum.
Ve v˘kupnách surovin nastávají pfievratné
zmûny – nûkteré pfiedmûty nelze vykupovat
vÛbec, pro jiné je tfieba pfiesné evidence osob.
Za v‰echno se platí bezhotovostnû.
Pro vyslouÏilá elektrozafiízení jsou urãena
místa, kam je nutné je odevzdávat – jsou to
buì místa urãená obcí, místa zpûtného odbûru,
která se nacházejí ve sbûrn˘ch dvorech obcí
ãi u posledních prodejcÛ, nebo pfiímo zpracovatel, kter˘ je k tomu oprávnûn – tedy má
souhlas krajského úfiadu k jejich zpracování.
Poru‰ení této povinnosti obãanem mÛÏe b˘t
podle zákona sankcionováno aÏ do v˘‰e
20 000 Kã.
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VyslouÏilé elektrozafiízení obsahuje nebezpeãné látky, které mohou ohrozit zdraví a Ïivotní prostfiedí, proto je nutné postupovat pfii
jeho demontáÏi ve zpracovatelském zafiízení
pfiísnû podle zákona.
Tím, Ïe je elektrozafiízení pfiedáváno do
místa zpûtného odbûru, odpadají obci náklady
na jeho odvoz ke zpracovateli a také na jeho
recyklaci. Tato úspora je patrná zejména
u takov˘ch spotfiebiãÛ, jako jsou chladniãky,
ale pro obecní pokladnu jsou rovnûÏ zajímavé motivaãní odmûny za ostatní spotfiebiãe. Motivace od kolektivního systému
ELEKTROWIN, kter˘ za v˘robce zaji‰Èuje
zpûtn˘ odbûr nûkter˘ch druhÛ elektrozafiízení,
pokr˘vají napfiíklad náklady na manipulaci
ve sbûrném dvofie. Tyto náklady ani náklady
na dopravu a recyklaci se tak jiÏ nemusejí
promítat do poplatkÛ za odpady.
Pfii nákupu spotfiebiãe si v‰imnûte symbolu

Staré ledniãky a dal‰í elektrozafiízení nepatfií
k popelnicím, ale do míst zpûtného odbûru.
pfie‰krtnuté popelnice. Co to vlastnû znamená?
Znaãí, Ïe elektrozafiízení nepatfií do popelnice,
do smûsného komunálního odpadu. Elektrozafiízení je tfieba tfiídit stejnû jako plasty, papír
nebo sklo! Pro odkládání spotfiebiãÛ jsou
urãena speciální místa – buì ve sbûrn˘ch
dvorech, v prodejnách elektrospotfiebiãÛ, nebo
v rámci mobilních svozÛ – pfiípadnû speciální
sbûry napfiíklad v rámci akce kolektivního
systému ELEKTROWIN – Putující kontejner.
(elek)

Úmyslné poškození stromu
v parku Na Jezerce
ohutn˘ jasan u dûtského hfii‰tû v parku
Jezerka váÏnû po‰kodil zatím neznám˘
vandal. Do kmene navrtal tfii otvory, kter˘mi
nalil dovnitfi neznámou látku. Odbor Ïivotního
prostfiedí Mâ Praha 4 podal proto trestní
oznámení na neznámého pachatele. „ZároveÀ
vyz˘váme obãany, aby k takov˘m ãinÛm ne-
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Jak ekologicky
zlikvidovat autovrak
ervnov˘ ãlánek v TuãÀáku o likvidaci autovrakÛ vzedmul vlnu ãtenáfisk˘ch Ïádostí
o podrobnûj‰í informace. Ty najdete na portálu
http://portal.gov.cz, a to pfies prokliky hesel
obãan–Ïivotní situace–registrace vozidel. Zde
je pod odkazem „doklad o ekologické likvidaci autovrakÛ“ v‰e potfiebné vãetnû odkazu na
registrovaná autovrakovi‰tû. Jejich seznam je
publikován také na http://www.env.cz/cz/prehled_zpracovatelu_autovraky.
(hud)

â

Zelená linka
životního prostředí
Nejste lhostejní ke svému okolí? Máte
podněty a postřehy k údržbě veřejné
zeleně, nebo k životnímu prostředí na
Praze 4? Pak zavolejte zdarma na
Zelenou linku životního prostředí
– 800 131 290.
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Ilustraãní foto

byli lhostejní. Pokud by si nûkdo vzpomnûl, Ïe
na místû nûkoho vidûl, aÈ urychlenû informuje
radnici nebo policii,“ fiíká starosta Prahy 4
Pavel Horálek (ODS). Strom je v souãasné
dobû podle odborníkÛ sice váÏnû po‰kozen˘,
ale Ïiv˘. âas ukáÏe, jestli bude nutné ho
pokácet. Zatím se o tom ale neuvaÏuje. (pil)

Sběrné dvory na území MČ Praha 4
Sběrný dvůr MČ Praha 4
ulice Durychova, Praha 4-Krč
Tel.: 739 202 742
Provozní doba:
pondělí a středa: 12–19 hodin
úterý, čtvrtek a pátek: 9–15 hodin
sobota: 9–12 hodin

Sběrný dvůr hl. m. Prahy
ulice Zakrytá
Praha 4-Spořilov
Tel.: 272 701 852, 731 142 348
Provozní doba:
pondělí–pátek: 8.30–18 hodin
sobota: 8.30–15 hodin

Čištění rybníka potrvá
do konce prázdnin
ěstská část Praha 4 oznamuje občanům, že revitalizace
Hamerského rybníka v Záběhlicích, která byla zahájena na konci
dubna, probíhá ve dvou fázích. Nejdříve odbahňováním rybníka, tedy
těžením a vyvážením sedimentu, a následně rekonstrukcí objektů
a čištěním odtokového kanálu. Předpokládané ukončení revitalizace je
stanoveno k 31. 8. 2009.
(pil)

M

www.praha4.cz
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EKOLOGIE
Harmonogram mobilního sběru
nebezpečného odpadu na území
MČ Praha 4
Trasa A – 29. 7., 16. 9., 28. 10.
1.
2.
3.
4.
5.

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

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

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

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

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

Trasa C – 9. 7., 19. 8., 8. 10., 18. 11.
1. kfiiÏovatka ul. Za Skalkou x Kovriginova
2. ul. Zelen˘ pruh (u prodejny Vaspro)
3. ul. Ke Krãi
(u Dominikánského dvora – Discont Plus)
4. kfiiÏovatka ul. Na Zemance x Na Usedlosti
5. kfiiÏovatka ul. Dolnokrãská x Na Staré vinici
6. kfiiÏovatka ul. Krãská x Tilschova
(u restaurace Pokrok)
7. kfiiÏovatka ul. U Krãské vodárny x U Habrovky
8. kfiiÏovatka ul. Hornokrãská x Rodvinovská
(u parãíku)

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

Trasa D – 9. 7., 20. 8., 8. 10., 19. 11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ul. Jitfiní (u ‰koly)
kfiiÏovatka ul. Havlovického x Vítovcova (u garáÏí)
kfiiÏovatka ul. Mikuleckého x Vostrého
ul. Novodvorská (parkovi‰tû u ã. 145 – Albert)
kfiiÏovatka ul. Na Vûtrovû x U Lesa
kfiiÏovatka ul. Vi‰Àová x Nad Havlem
ul. ·túrova (parkovi‰tû u Tempa – V ·tíhlách)
ul. Pasteurova (u potravin)

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

Trasa E – 19. 8., 18. 11.
1.
2.
3.
4.

Roztylské nám. (u ã. 33)
ul. Baarova (u ‰koly)
kfiiÏovatka ul. Na Vrstvách x V Rovinách
kfiiÏovatka ul. Krãská x Tilschova
(u restaurace Pokrok)
5. ul. ·túrova (parkovi‰tû u Tempa – V ·tíhlách)
6. ul. Jitfiní (u ‰koly)

8.00–8.20
8.40–9.00
9.30–9.50
10.10–10.30
10.50–11.10
11.30–11.50

Trasa F – 1. 7., 16. 9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

kfiiÏovatka ul. RuÏinovská x Pod Krãsk˘m lesem
ul. Pod Lysinami (u trafostanice)
kfiiÏovatka ul. Podolská x K Vysoké cestû
kfiiÏovatka ul. Hudeãkova x Kubi‰tova
(parkovi‰tû)
kfiiÏovatka ul. Ohradní x Michelská
kfiiÏovatka ul. Na Veselí x Soudní
ul. Îateck˘ch
kfiiÏovatka ul. Podolská x Nedvûdovo námûstí

www.praha4.cz

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

• • • V ČERVENCI NEBUDOU KONTEJNERY PŘISTAVENY! • • •
MČ Praha 4 – velkoobjemové kontejnery
SRPEN 2009

MČ Praha 4 – velkoobjemové kontejnery
ZÁŘÍ 2009

Stanovi‰tû

Stanovi‰tû

Zavezení dne

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

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

Zavezení dne

Jivenská x Adamovská
Ctiradova x Meãislavova
Mezivr‰í x Nad ·álkovnou
Pod Terebkou x Petra Rezka
Pekárenská – pod svahem
Vavfienova
Zálesí x Sulická
Nad Pískovnou x Pfiechodní
Halasova x U StrÏe
Na Lysinách
K V˘zkumn˘m ústavÛm
Jeremenkova x Sitteho
Mikulá‰e z Husi
Pod Vi‰Àovkou
Murga‰ova
Pod Dûkankou x Nad Spádem
Zelen˘ pruh x Za pruhy (u parkovi‰tû)
Zapadlá x Zelen˘ pruh
U Pern‰tejnsk˘ch x DruÏstevní
DruÏstevní ochoz x Zdafiilá
Valtínovská x Hornokrãská
Lopatecká x Doudova
Pod Dálnicí ã. 1
Klánova x U Vodotoku
Na Vrstvách x Pod Pekafikou
Korandova x Havlovického
Vrbova (u garáÏí)
V Zálomu x Na Jezerce
Michelská x U Michel. ml˘na
Îilinská
Zachova x Nad Svahem
Na Zlatnici x Na Podkovce
Kotorská (u jeslí)
Boleslavova x BoÏetûchova
PsohlavcÛ x Vûkova
Kamenitá
Jiskrova x Na Mlejnku
Herálecká I x Pacovská
Nad Lesním div. x Nûmãická
Podolská x K Vysoké cestû
Plamínkové (u Z· nebo u polikl.)
Na Kvûtnici x Pod Sokolovnou
SdruÏení x Nad Studánkou
Pod Krã. lesem x V Jehliãí
U Habrovky x U Krã. vodárny
Vzdu‰ná x Na Rovinách
Pod Vr‰ovickou vodárnou III
Horáãkova x Bartákova
Podolská x U Vápenné skály
Branická x K Ry‰ánce
Baarova x Telãská
Na Lí‰e x Na Novinû
Bítovská
Sinkulova x Na Klikovce
Jílovská (u Údolní)
Jihlavská (proti garáÏím)
Luke‰ova x Bohrova
V Hodkoviãkách x Jitfiní
Pod Jalov˘m dvorem
RuÏinovská x Kukuãínova
Doudlebská
Sládkoviãova
Fillova x Rabasova
Jihozápadní V x JiÏní IX
Na Chodovxci (u sep. nádob)
Nad Havlem x U Krã. nádraÏí
Mirotická x âimelická
JiÏní XVI
Choceradská x Senohrabská
Severov˘chodní IV x Severní IV
Viktorinova
Ohradní x Na Kfiivinû
Podolská x Nedvûdovo nám.
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DOPISY/PEL-MEL
VáÏen˘ pane starosto,
ráda reaguji na Va‰i v˘zvu ke zpûtné vazbû na
ozdravn˘ pobyt na‰ich dûtí. Na‰e dcera pfiijela z tohoto pobytu velmi nad‰ená, plná pozitivních záÏitkÛ a dojmÛ. K tomuto jejímu krásnému proÏitku
pfiispûl samozfiejmû skvûl˘ v˘chovn˘ doprovod, ale
nedílnou souãástí bylo i zázemí. Ocenila kvalitu jak
ubytování, tak i stravování. Já, jako platící rodiã,
samozfiejmû oceÀuji velmi pfiijatelnou cenu celého
pobytu. Je skvûlé, Ïe po relativnû dramatickém
(alespoÀ pro nás rodiãe) sluãování ‰kol je vidût
i snaha radnice o zkvalitÀování péãe a sluÏeb
v oblasti ‰kolství.
S pozdravem,
PhDr. ·árka Slabá, Ph.D.,
rodiã Ïákynû 3.C Z· U Krãského lesa
VáÏen˘ pane starosto,
váÏení pracovníci MâP4,
chtûla bych tímto moc podûkovat za va‰í práci
na rekonstrukci dûtsk˘ch hfii‰È. Jsou samozfiejmû
hfii‰tû notoricky známá, ale nejvíce oceÀuji rekonstrukce mal˘ch hfii‰È a ne tak znám˘ch herních
pláckÛ, to se opravdu velice povedlo. Krásné prolézaãky, nová houpadla, dostatek laviãek k sezení
a v‰e oploceno - PARÁDA. Jsem opravdu ráda, Ïe
bydlím v Praze 4!
Pfiedávám samozfiejmû dal‰í pochvaly od maminek, s kter˘mi se na hfii‰tích setkávám.
Více takov˘chto poveden˘ch a potfiebn˘ch projektÛ.
S pfiáním hezkého dne
Hana Valtová, matka dvou dûtí

Podolská-Sinkulova. ZároveÀ upfiímnû dûkujeme za
finanãní podporu, díky níÏ jsme mohli upravit ná‰
kostel, aby byl dÛstojn˘m duchovním centrem
Podolí. (red. kráceno)
P. Mgr. Edward E. Tomczyk MIC,
statutární zástupce farnosti
VáÏen˘ pane starosto,
rozhodnutí Rady mûstské ãásti Praha 4 neuplatÀovat v leto‰ním roce valorizaci nájemného mne
skuteãnû potû‰ilo. V na‰em pfiípadû to znamená nejen formu podpory drobného podnikání, ale také
podporu kultury. Na‰i galerii po cel˘ch jedenáct let
její existence v Nuslích pojímáme jako prostor
pro setkávání lidí, pro vzdûlávání a osvûtu, pro
moÏnost vidût kvalitní souãasné ãeské v˘tvarné
umûní. Není to lehké udrÏet se a „nesniÏovat
laÈku“. Proto Vám za spolupracovníky galerie
a za okruh na‰ich v˘tvarníkÛ dûkuji.
PhDr. Eli‰ka Schránilová, majitelka galerie
VáÏení,
s uspokojením kvituji snahu radnice fie‰it i dopravu v klidu v˘stavbou parkovacích domÛ, dosti
bûÏn˘ch na západ od nás. Nedávno jsem v‰ak
udûlal zku‰enost, jak˘m zpÛsobem proti snahám
radnice bojují rÛzní aktivisté. U vchodu do obchodu spoleãnosti NORMA na Pankráci, vedle ãínské
restaurace, oslovovala star‰í obãany aktivistka
s podpisov˘m archem petice proti v˘stavbû parkovacího domu v Jílovské ulici. Nejde tak o to, Ïe zde
nakupující obãané v pfieváÏné mífie nemají ponûtí
o situaci v místû zam˘‰lené v˘stavby, ale o to, Ïe
podpisy byly vynucovány nepfiimûfien˘m naléháním
s tvrzením, Ïe podepsat petici je obãanskou povinností osloveného. V neposlední fiadû jde také
o to, Ïe star‰í obãané jsou snadnou kofiistí podobn˘ch lidí, ktefií mnohdy osobní zájem vydávají
za v‰eobecnû prospû‰n˘, nebo jen bojují proti
ãemukoli.
Z. Hemer

zaparkovat. Petici proti parkovacímu domu podepsalo pr˘ 2000 lidí. U fiádovû 300 podpisÛ bych
pochopila, Ïe to jsou lidé z pfiímého okolí plánované garáÏe. Také bych nebyla nad‰ená, Ïe mi nûkdo
staví pfied domem, to dovedu pochopit, ale... Zkuste
se podívat na nûkterá jména a adresy, zkuste oslovit
osobu napfi. z Hluboãinky (Praha-v˘chod) proã
podepisuje petici proti stavbû v Praze 4. Ta osoba
si uÏ ani nevzpomene, Ïe podepsala, protoÏe to
kolovalo i ve tfiídách po lavicích a rodiãe podepisují a podepisují.... Pfiitom jim uÏ nikdo nevysvûtlil,
Ïe na‰e ulice bude volnûj‰í, protoÏe se minimálnû
tfietina aut pfiesune do garáÏe. Navíc na‰e paneláky jsou cca 40 let staré a vûkov˘ prÛmûr
obyvatel je pfiibliÏnû 70 let. Po tûchto lidech
nastoupí generace, která má automaticky dvû auta
a klidnû bych si tipla, Ïe do 10 let tady nebude
naprosto Ïádná moÏnost zaparkovat. TakÏe i mou
rodinu touto politikou donutíte vystûhovat se do
Stfiedoãeského kraje...
(redakãnû kráceno)
M. R. (pisatelka si nepfiála zvefiejnit celé jméno)

Dobr˘ den,
pfied ãasem probíhalo hlasování o postavení
garáÏí v ulici Pujmanové. Vzedmula se vlna
protestÛ, které sice na jednu stranu chápu, ale kdybyste se dÛkladnû podívali, ze kter˘ch ãástí ulic
Horáãkova/Pujmanové to ‰lo, rozklíãovali byste
obãany, ktefií bydlí v tûsném sousedství dnes jiÏ
imaginární garáÏe. Ti, co bydlí ve stejné ulici, ale
napfiíklad o 2 paneláky blíÏe k nákupnímu centru
Arkády a hlavnû k metru, dennû jak blbci (musím
to tak napsat, opravdu jiné slovo pro nás nemám)
krouÏí okolo svého paneláku a nejsou schopni

VáÏená paní,
jak asi víte, anketa ohlednû parkovacího domu
byla pfiipravena k opakování, a to na Ïádosti
obãanÛ z této lokality. NeÏ jsme ji v‰ak staãili zrealizovat rozjela se petice proti v˘stavbû, která má
opravdu více jak tisíc podpisÛ. Plnû s vámi souhlasím, Ïe nebude-li se situace fie‰it v˘stavbou parkovacích domÛ, nebude do nûkolika let v mnoha lokalitách kde zaparkovat. Navíc nejde jen o zaparkování osobních vozidel, ale také o snadnou
prÛjezdnost ulic pro popeláfie, sanitky a hasiãe,
kter˘m ãasto v prÛjezdu brání napfiíklad parkující
automobily v kfiiÏovatkách.
V Mâ Praha 4 pfiib˘vá roãnû nûkolik stovek aut,
a to je v noci na parkovi‰tích vidût. BohuÏel, témûfi
v‰ude se lidé boufií proti v˘stavbû parkovacího
domu i pfiesto, Ïe v‰ichni víme, Ïe parkovací dÛm
lokalitû pomÛÏe a zhodnotí i byty majitelÛ parkovacích stání, auta ochrání proti vandalismu a uvolní prostor na komunikacích. A Ïe parkovací dÛm
není Ïádn˘ stra‰ák, o tom se mÛÏe kaÏd˘ pfiesvûdãit napfiíklad ve zmiÀovan˘ch Arkádách Pankrác,
kde je kapacita parkování navíc mnohonásobnû
vy‰‰í a pohyb vozÛ ãastûj‰í.
My kaÏdopádnû budeme ve vyhledávání a pfiedstavování vhodn˘ch lokalit pokraãovat a vzhledem
k celkové nároãnosti projektÛ budeme samozfiejmû
preferovat místa, kde se s obãany shodneme
na nutnosti situaci s parkováním fie‰it.
MARTIN HUDEC, ZÁSTUPCE STAROSTY

Nordic Walking
i o prázdninách

Setkání přátel
Hodkoviček

Soustředění
s baseballem

opulární lekce chÛze s hÛlkami, takzvan˘
Nordic Walking, pokraãují i o prázdninách. Sraz je kaÏd˘ ãtvrtek ve 14 hodin
pod Thomayerovou nemocnicí, u restaurace
„U Labutû“. Pro informace je vám k dispozici
instruktorka Eva Maliãová – tel. 777 137 661.
A jen pfiipomínáme, Ïe pro seniory s trval˘m
bydli‰tûm v Mâ Praha 4 jsou lekce zdarma.
(md)

J

iÏ 15. setkání pfiátel Hodkoviãek se uskuteãní
v sobotu 19. záfií na hfii‰ti u schodÛ v ulici
Nad Údolím. Akci finanãnû podpofiila radnice
Prahy 4 v rámci grantu „Sousedské vztahy“.
Program pro dûti zaãíná v 15 hodin, pro dospûlé
od 18 hodin. K tanci a poslechu hraje Franti‰ek
Nedvûd ml. Obãerstvení zaji‰tûno.
Srdeãnû vás zve
Franti‰ek Kolín

D

VáÏení zastupitelé,
s povdûkem jsme pfiijali zprávu o tom, Ïe stavební úfiad Mâ Praha 4 nesvolil k umístûní stavby
vícepodlaÏního domu na parcele ã. 96 k. ú. Podolí
pfii ulici Pod Vy‰ehradem. V pÛvodním konceptu
územního plánu z poãátku 90. let byly parcely ã. 96,
95 a 94 k. ú. Podolí urãeny jako vefiejná zeleÀ, zmûna jejich funkce na území ãistû obytné byla provedena asi v letech 1997/98. Ze tfií uveden˘ch parcel
dnes zb˘vá nezastavûná parcela ã. 96 o v˘mûfie cca
600 m2, tûsnû sousedící s areálem kostela. PÛvodní
koncept územního plánu z 90. let respektoval bezprostfiední sousedství kostela i skuteãnost, Ïe tato
ãást Podolí tvofií nástupní prostor k NKP Vy‰ehrad
a je v jeho ochranném pásmu. Vzhledem k jedineãnosti místa a zejména kostela sv. Michaela
Archandûla navrhujeme, aby p. ã. 96 byla znovu
urãena k vyuÏití jako vefiejná zeleÀ a v Podolí tak
vznikla klidná enkláva v blízkosti ru‰né kfiiÏovatky

P
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ruh˘m rokem pofiádá TJ Tempo Praha
v areálu za hydrometeorologickou vûÏí
v Zelenkovû 3 t˘den s baseballem. Zájemci
o baseball a softball (7–12 let) se mohou pfiihlásit v areálu 24. 8. od 17 do 19 hod. Je pro nû pfiipraveno soustfiedûní 25.–28. 8. (9.00–15.00)
vã. obûda za 300 Kã/den. Pfiihlásit se lze i mimo
tento termín na tel.: 605 739 132, 603 179 586,
e-mail: nabor@titans.cz, www.titans.cz.
www.praha4.cz

**TU‰ĹçK_07-08-final 26.6.2009 9:52 Str‡nka 47

INZERCE

SC-90638/1

SC-81802/2

www.praha4.cz

TUČŇÁK

| 47

**TU‰ĹçK_07-08-final 26.6.2009 9:52 Str‡nka 48

SC-90663/1

