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SC-81000/1

INZERCE

SC-81024/1

www.slatinka.cz

Bytový soubor Slatinka

Projekt Slatinka je unikátní
bytový soubor na Zahradním Městě,
který ve své první etapě přinese
178 a ve druhé 83 bytů.
Celkem budou vystaveny
tři bytové domy.
Byty od 1kk do 4kk,
balkony, terasy, zahrádky.
Výborná občanská vybavenost,
dopravní dostupnost.
(metro A, stanice Skalka)

PRAHA 10 – ZAHRADNÍ MĚSTO

II. ETAPA PRODEJE ZAHÁJENA
Tel.: 267 711 751
Mobil: 774 363 363
E-mail: info@slatinka.cz
Unikátní architektonicky řešený projekt citlivě zasazený do prostředí
Zahradního Města, s atypickými zahradami v interiéru domu s dřevěnými okny. Vysoký standard vybavení bytů.
SC-81052/1

www.nasepraha4.cz
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EDITORIAL
Milé ãtenáﬁky,
milí ãtenáﬁi,
prázdniny, jedno z nejkrásnûj‰ích období roku, máme
jiÏ za sebou. Dûti a studenti
se vrací do sv˘ch ‰kolních
tﬁíd a my ostatní opût do bûÏného pracovního kolobûhu.
Nejinak je tomu i na radnici na‰í mûstské ãásti,
jejíÏ hlavní historická budova v souãasné dobû
prochází rekonstrukcí zejména kvÛli zﬁízení
bezbariérového pﬁístupu pro seniory ãi imobilní
obãany. Stavební práce s sebou pﬁinesly nezbytné organizaãní a administrativní pﬁesuny v rámci budovy, které – jak pevnû doufám – se nikterak nepodepí‰í na úrovni poskytovan˘ch sluÏeb
Vám, obãanÛm mûstské ãásti Praha 4.
Záﬁí bude opût bohaté na spoleãenské,
kulturní a pracovní události. JiÏ ãtvrtého záﬁí
se sejdu v Základní ‰kole Nedvûdovo námûstí
s obãany, kter˘m stejnû jako nám není lhostejn˘ osud prostoru mezi Podolskou vodárnou
a Sokolem Podolí. V minulém sloupku jsem
avizoval i pﬁesn˘ ãas, ale z termínov˘ch dÛvodÛ
se zaãátek setkání o hodinu posunul, veﬁejné
projednávání tedy zaãne aÏ v 19 hodin.
Máte-li zájem o kvalitu ovzdu‰í, zúãastnûte se od 16. do 22. záﬁí celoevropské akce
„Evropsk˘ t˘den mobility“, osvûtové kampanû
upozorÀující na problémy se stále narÛstající
automobilovou dopravou. V jejím rámci se
uskuteãní akce PraÏské cyklozvonûní, které
bude 21. záﬁí. O den dﬁíve se bude konat akce
Iron Fireman, která je jiÏ pravideln˘m pﬁipomenutím hrÛzy teroristického útoku v New Yorku
a ãinnosti hasiãÛ pﬁi záchrann˘ch operacích;
a dále je to Svatováclavské velebení v parku
Jezerka dne 27. záﬁí. O akcích a jejich programu se více doãtete v tomto ãísle.
V souãasné dobû se mezi lidmi hodnû diskutuje o nedostatku míst v mateﬁsk˘ch ‰kolách
v celé Praze. Je nutné pochválit minulá vedení
radnice v Praze 4 za prozíravé jednání, protoÏe
i pﬁesto, Ïe je v na‰í mûstské ãásti nejvy‰‰í poãet
dûtí v pﬁed‰kolním vûku, máme na rozdíl od
jin˘ch mûstsk˘ch ãástí, je‰tû 30 voln˘ch míst. Je
to dáno tím, Ïe v dobû slab˘ch roãníkÛ nebyly
‰kolky prodány nebo dlouhodobû pronajaty.
Dnes musíme tyto volné kapacity stﬁeÏit pouze
pro trvale bydlící obyvatele na Praze 4, abychom se v pﬁí‰tích letech nedostali do podobného stavu, jak˘ panuje u na‰ich sousedÛ. Pro
Va‰e uklidnûní je‰tû dodávám, Ïe jiÏ dnes pracujeme s dvoulet˘m v˘hledem obsazenosti
‰kolek a rozvojov˘m investiãním plánem, kter˘
bude reagovat na pﬁípadn˘ deficit.
V pﬁedstihu bych Vás rád informoval o kampani za ãist‰í Prahu 4 s názvem „Radost ze
svého okolí“, kterou pﬁipravujeme na podzim
tohoto a na jaro pﬁí‰tího roku. Komu skuteãnû
záleÏí na ãistotû veﬁejn˘ch prostranství, parkÛ,
dûtsk˘ch hﬁi‰È nebo chodníkÛ, nám v tom jistû
pomÛÏe. VÏdyÈ je to na‰e spoleãná Praha 4.
Dﬁíve narozen˘m ãtenáﬁÛm bych rád pﬁipomenul, Ïe s posledním dnem leto‰ního roku konãí platnost rÛÏov˘ch obãansk˘ch prÛkazÛ vydan˘ch do 31. prosince 2003. Îádost o v˘mûnu je
potﬁeba podat nejpozdûji do konce listopadu.
V‰em ‰kolákÛm i pedagogÛm pﬁeji pﬁíjemn˘
zaãátek ‰kolního roku a nám ostatním úspû‰n˘
start do poslední tﬁetiny roku 2008.
PAVEL HORÁLEK, STAROSTA

www.praha4.cz

OBSAH

Strana

AKTUALITY

4–7

TÉMA: Prodej městských bytů do vlastnictví zrychlil tempo

8–10

ROZHOVOR: Pankrác je zmenšený Pentagon!

11

SENIOŘI

12–13

VZPOMÍNKA: Spořilov v proměnách času

14

ANKETA – parkovací domy

15–17

ŠKOLSTVÍ

18–19

PEL-MEL

20–21

ZKUŠENOST – Jak se žije na vozíčku?

22

LIDÉ KOLEM NÁS – plk. let. v.v. JAROSLAV HOFRICHTER

24–25

SPORT

26–27

EKOLOGIE

28

DIVADLA

30
TÉMA
Prodej městských bytů
do vlastnictví
zrychlil tempo

ANKETA
Rozhodněte
s námi
o parkovacích
domech!

8–10

15–17

LIDÉ
KOLEM NÁS

ZKUŠENOST
Jak se žije
na vozíčku?

plk. let. v.v.
JAROSLAV
HOFRICHTER
„V životě
jsem měl
velké štěstí!“

24–25

22

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

Kontakty na redakci, inzerci a distribuci
Šéfredaktor:

Inzertní manažer:

Martin Dudek

Renáta Čížková

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

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

Stížnosti a podněty k distribuci:

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

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

www.nasepraha4.cz
TUČŇÁK | 3

final-TU‰ĹçK_09 22.8.2008 13:20 Str‡nka 4

KRÁTCE
■ Lekce Nordic Walkingu pro seniory Prahy 4,

které poﬁádá mûstská ãást Praha 4 spolu s Nordic
Walking centrem Holky v pohybu, budou v záﬁí
a ﬁíjnu probíhat pravidelnû: Úter˘ 14 hod.
– Hodkoviãky – trasa podél Vltavy, sraz u zahradnictví, ul. VltavanÛ, zastávka tram. NádraÏí
Braník. Stﬁeda 10 hod. – Pankrácká pláÀ –
ul. Pujmanové, zastávka Sídli‰tû Pankrác, sraz
v parku u „vodotrysku“. âtvrtek 14 hod. –
Krãsk˘ les – sraz pod Thomayerovou nemocnicí
u restaurace „U Labutû“. Více informací na
www.holkyvpohybu.cz/praha4.
■ Îáci ze Z· ·kolní sv˘mi malbami zkrá‰lili
‰edivé zdi v Nuslích a nikoliv v Braníku, jak
bylo nepﬁesnû uvedeno v minulém ãísle TuãÀáka
(str. 35).
■ 4-Volnoãasová, o. p. s. nabízí od záﬁí jazykové,
pohybové, hudební a spoleãenské kurzy pro dûti,
mládeÏ i dospûlé. Informace: kapralova@kcn.cz,
telefon: 241 494 341, www.kcn.cz.
■ Projekt pÛjãovny jízdních kol „Kola pro ãtyﬁku“ se zﬁejmû neuskuteãní. „Po neúspûchu veﬁejné
soutûÏe jsme jednali s nûkolika firmami, ale k finální dohodû nedo‰lo. PﬁibliÏnû stovku jízdních kol
proto pﬁerozdûlíme do na‰ich základních ‰kol,“
uvedl zástupce starosty Václav Kri‰tof.
■ Úﬁad Mâ Praha 4 upozorÀuje v‰echny vlastníky bytov˘ch jednotek v panelov˘ch domech, aby
prÛbûÏnû sledovali a provûﬁovali technick˘ stav
objektÛ a v závislosti na nûm provádûli ﬁádnou
údrÏbu staveb. Pﬁedejde se tak situaci, která nastala
v RuÏinovské ulici ã. 4, kde do‰lo k uvolnûní panelu
tvoﬁícího zábradlí lodÏie.
■ Nová trÏnice pﬁed Fakultní Thomayerovou
nemocnicí v Krãi uvítá první zákazníky s nejvût‰í
pravdûpodobností v záﬁí. „Ve v˘bûrovém ﬁízení byl
vybrán provozovatel trÏnice, ale z administrativních
dÛvodÛ zatím nebyla podepsána smlouva s dopravním podnikem, kter˘ vlastní pozemek pod plánovanou trÏnicí,“ uvedl starosta Pavel Horálek. „Mohu
obãany ubezpeãit, Ïe pro co nejrychlej‰í zprovoznûní trÏnice udûlám v‰e, co bude v m˘ch silách.“
■ 17. 9. mezi 14–17 hod. probûhne v krãském
Domovû pro seniory V. sulická pouÈ. Nebude chybût
vû‰tírna, grilované vuﬁty nebo perníková srdce.
Domov pro seniory Krã, Sulická 1085, spojení
MHD: zastávka na znamení „Sulická“.
■ Rekonstrukce historické ãásti radnice v Táborské pokraãuje podle stanoveného harmonogramu, ukonãení prací se pﬁedpokládá v prosinci 2008.
Za vzniklé komplikace se Mâ Praha 4 obãanÛm
omlouvá.
■ âesk˘ Podací Ovûﬁovací Informaãní Národní
Terminál (Czech POINT) roz‰íﬁil od 1. 7. sluÏby
pro Ïivnostníky – stal se novû i podacím terminálem. Na obecních úﬁadech, poboãkách âeské po‰ty
a Hospodáﬁské komory mohou Ïivnostníci podat
ohlá‰ení Ïivnosti, zmûnu provozovny nebo statutárního zástupce. Novû lze také na poboãkách âeské
po‰ty získat v˘pis z rejstﬁíku trestÛ.
■ Informaãní centrum (IC) na nám. HrdinÛ ã. 3
se pﬁestûhovalo do nov˘ch prostor, které zrekonstruovalo na vlastní náklady ministerstvo vnitra
(MV). Adresa zÛstala stejná, recepci MV (budova
b˘valého Centrotexu) v‰ak IC vymûnilo za vût‰í
prostory v pﬁízemí, ãímÏ se stalo lépe pﬁístupné.
V IC je umístûn i model prostranství kolem stanice
Budûjovická.
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AKTUALIT Y

Milionové investice do škol
Školy spravované MČ Praha 4 jsou v letošním roce postupně opravovány
a modernizovány. Jaké investiční akce v řádech desítek milionů korun
proběhly či probíhají?
· Kavãí hory (K Sídli‰ti) – pavilon B.
Celková rekonstrukce hlavního uãebnového pavilonu ‰koly, která probûhla v rámci
3. etapy celkové rekonstrukce základní ‰koly.
Celková rekonstrukce vstupního ‰kolního pavilonu D, ãásti suterénu pavilonu C (zﬁízení centrálních ‰kolních ‰aten) a stavební úpravy vnitrobloku (pﬁedláÏdûní a odvodnûní ‰kolního dvora
a areálov˘ch komunikací).
Z· Filosofská (Jitﬁní) – probûhla oprava
tûlocviãen. Z· Jáno‰íkova 1320, Praha 4 –
k. ú. Krã – stavební úpravy ‰aten, interiéru ‰koly,
‰kolní kuchynû a jídelny, úprava venkovního
sportovního hﬁi‰tû a jeho sociálního zázemí.
Z· Plamínkové – první etapa v˘mûny oken.
Z· a M· MendíkÛ – rekonstrukce zahrady
a oplocení hﬁi‰tû. Z· Jílovská – nové oplocení.
Z· Ohradní – nové ústﬁední topení a elektro. M·
DruÏstevní ochoz – v˘mûna oken a dveﬁí, oprava stﬁe‰ního plá‰tû a dal‰í. M· Fillova 1084/11,
Praha 4 – k. ú. Krã – rekonstrukce sociálních

Z

zaﬁízení. M· Trenãínská – úprava vjezdu.
M· Horáãkova – rekonstrukce hospodáﬁského
pavilonu vãetnû zateplení stﬁechy a obvodového
plá‰tû. Úpravy spoãívají ve zﬁízení speciálního
pedagogického centra, v dispoziãních zmûnách
kuchynû a jejího zázemí a s tím spojená v˘mûna
stávajících rozvodÛ (ZT, VZT, ÚT, elektro).
M· K Podjezdu – rekonstrukce jídelních v˘tahÛ.
M· Mezivr‰í 15/32, Praha 4 – k. ú. Braník
– rekonstrukce zahrady. M· Táborská – oprava
stﬁechy a v˘mûna oken. M· Tajovského 1309
– vnitﬁní stavební úpravy jednotliv˘ch pavilonÛ,
ﬁe‰ení vytápûní komunikaãních koridorÛ v severní ãásti jednotliv˘ch pavilonÛ, v˘mûna ocelov˘ch
v˘plní severní fasády u koridorÛ a nahrazení plastov˘mi okny s vyzdívkami a provedením zateplovacího systému, v˘mûna oken a dveﬁí – i vnitﬁní okna, celková rekonstrukce elektroinstalace
a gastroprovozu – 1. etapa prací bude realizována
v období 06–10/2008.
(‰k)

Park upraven
parku generála Kutlva‰ra byla ve spolupráci
s firmou Hochtief ukonãena první etapa jeho
rekonstrukce, která zahrnovala v˘mûnu pÛvodního asfaltového povrchu za Ïulovou dlaÏbu. Ta je
pro tuto historickou ãást „ãtyﬁky“ nejen vhodnûj‰í, ale její povrch je v zimních mûsících schÛdnûj‰í neÏ asfalt. ZároveÀ byla osazena kvûtinová
v˘zdoba a doplnûna asfaltová plocha mezi parkem a pﬁilehl˘m dûtsk˘m hﬁi‰tûm. Ta je urãena
pro trénink mlad˘ch „závodníkÛ“ na ‰lapacích

V

tﬁíkolkách. V rámci pﬁipravované druhé podzimní
etapy rekonstrukce dojde k revitalizaci dﬁevin,
a to v dobû jejich vegetaãního klidu.

Svatováclavské velebení 2008
ulturní akce Svatováclavské velebení, kterou
na 27. záﬁí pﬁipravila mûstská ãást Praha 4,
nabídne dûtsk˘m i dospûl˘m náv‰tûvníkÛm v areálu parku Na Jezerce atraktivní program.
Hlavním tématem se stane oÏivení svatováclavské
tradice, pﬁipomenutí doby, ve které sv. Václav Ïil
a dÛleÏit˘ch momentÛ jeho Ïivota.

K

A to v‰echno formou her, drobn˘ch pﬁedstavení
a soutûÏí, které obsadí cel˘ areál parku.
Vyvrcholením pak bude tradiãní koncert oblíben˘ch interpretÛ, mimo jiné s písniãkami
z VeãerníãkÛ a dal‰í pﬁekvapení. Proto nezapomeÀte pﬁijít oslavit Svatováclavské velebení
27. záﬁí (od 10 do 18 hod.) do parku Na Jezerce.

Změny v nočních linkách MHD
Od 30. srpna došlo ke změnám nočních autobusových linek MHD.
Linka č. 501 je prodloužena o úsek Anděl – Na Knížecí – Přístaviště
– Novodvorská – Sídliště Lhotka (interval 60 minut).
inka ã. 510 je novû vedena po této trase:
NA BERÁNKU – Pavelkova – PetrÏílova – Platónova – Poliklinika Modﬁany – Tylova ãtvrÈ –
DruÏná – Labe – Hasova – Sídli‰tû Lhotka – Lhotka
– Novodvorská – Sulická – Zálesí – Nemocnice Krã
– Michelsk˘ les – Kaãerov – Na Návr‰í – Na Rolích – Budûjovická – Zelená li‰ka – Pankrác – PraÏského povstání – Vy‰ehrad – I. P. Pavlova – ·tûpánská (Z) – Karlovo námûstí (T) – Palackého námûstí
(T) – Jiráskovo námûstí – Arbesovo námûstí – ·vandovo divadlo – Kobrova – Holeãkova – Hﬁebenka –
U Palaty – Stadion Strahov – Televizní vûÏ – Ro-

L

z˘nova – U Ladronky – ·tefkova – Vypich – Nad
Markétou – Koleje Vûtrník (T) – Vûtrník – Petﬁiny –
Libocká – Litovick˘ potok – Divoká ·árka (T) – Divoká ·árka – Vlastina – Sídli‰tû Na Dûdinû – Ciolkovského – Dlouhá míle – K Leti‰ti – Terminál 3 –
Na Padesátníku – U Hangáru – Terminál 1 – Terminál 2 – LETI·Tù RUZYNù.
Zcela zmûnûny (pﬁesunuty mimo Prahu 4) jsou
linky ã. 513 a 509, které doposud obsluhovaly
pﬁedev‰ím oblast Novodvorské a Lhotky. Ty byly
nahrazeny v˘‰e uveden˘mi spoji.
(hud)
www.praha4.cz
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AKTUALIT Y

Rozhodněte o budoucnosti radnice
Na internetové stránce www.praha4.cz probíhá anketa s cílem objasnit,
zda občanům městské části Praha 4 vyhovují současné prostory úřadu
v Táborské ulici.
ouãasná podoba budov radnice vznikala
v roce 1990. Vnitﬁními prostory bylo propojeno pﬁes osm budov v uliãní zástavbû. AÏ
na jednu v˘jimku – pÛvodní objekt nuselské
radnice – se jednalo o bytové domy s prostory
pro obchod v pﬁízemí. Vnitﬁní uspoﬁádání ani
technické parametry tak neodpovídají souãasnému úãelu vyuÏití, tedy kanceláﬁím. Odbory
souãasného úﬁadu jsou proto ‰patnû dostupné,
náv‰tûvník se v jednotliv˘ch ãástech tûÏko
orientuje a pro imobilní nebo tûÏko se pohybující obãany je vût‰ina kanceláﬁí bez cizí
pomoci prakticky nedostupná.
Stále ãastûji o sobû dávají vûdût i nevyhovující technické parametry. Kanceláﬁe neadekvátních rozmûrÛ (pﬁíli‰ velké ãi pﬁíli‰ malé)
neumoÏÀují efektivní vyuÏití prostorÛ, chybûjí
místnosti pro archiv. Domy jsou zároveÀ velmi
energeticky nároãné, kdy jen vytápûní vysok˘ch kanceláﬁí v˘raznû zvy‰uje provozní náklady. Velk˘m omezením pro veﬁejnost je pak
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‰patná dostupnost v rámci Prahy 4, kdy chybí
dostateãné spojení veﬁejnou dopravou. Toto je
jen ãásteãn˘ v˘ãet zásadních nedostatkÛ, se
kter˘mi se úﬁad v rámci svého chodu pot˘ká
a kter˘ vedl k logickému kroku – zamy‰lení
nad novou podobou. V úvahu tak pﬁipadá
investice do nov˘ch prostor nebo pronájem.
V souãasné dobû proto probíhá provûﬁování
obou variant. JiÏ teì je v‰ak jasné, Ïe ani jedna
z obou moÏností pﬁi minimalizaci nákladÛ se
neobejde bez investic z mûstského rozpoãtu,
které do budoucna mohou zpomalit ostatní
investice. Jistotou v‰ak zÛstává, Ïe nyní
modernizovaná historická ãást radnice se bude
nadále vyuÏívat pro zasedání zstupitelstva,
svatební obﬁady, vítání obãánkÛ a pro dal‰í
spoleãensky v˘znamná setkání.
To je také dÛvod, proã mûstská ãást pﬁipravila na www.praha4.cz anketu, která by mûla
za pomoci va‰ich hlasÛ vybrat správné ﬁe‰ení.
(rad)

Rada MČ Praha 4 zablokovala
bytový dům v Kaplické
Rada MČ Praha 4 se seznámila se záměrem akciové společnosti TT invest
jako vlastníka pozemku parc. č. 1770/114 a části A pozemku parc.
č. 1770/112 v katastrálním území Podolí.
a svém 31. zasedání dne 8. ãervence 2008
zaujala nesouhlasné stanovisko k Ïádosti
a.s. TT invest o smûnu v˘‰e uveden˘ch pozemkÛ v k. ú. Podolí za ãást B pozemky parc.
ã. 1770/83 rovnûÏ v k. ú. Podolí ve vlastnictví
hl. m. Prahy. Tím byl projekt bytového domu
v Kaplické ulici zablokován.
Rada Mâ Praha 4 souhlasila s pronájmem
ãásti pozemku parc. ã. 1770/83 k. ú. Podolí
v ‰íﬁi chodníku, av‰ak pouze pro údrÏbu pozemku, v Ïádném pﬁípadû ne v souvislosti
s v˘stavbou bytového domu.

N

Na stavebním úﬁadu Mâ Praha 4 nebylo
zahájeno stavební ﬁízení, ani podána Ïádost
o vydání rozhodnutí na umístûní stavby.
Samospráva k obranû zájmÛ obyvatel a zaji‰tûní cíleného rozvoje Mâ Praha 4 zaÏádala
vlastníka pozemku – MHMP Odbor správy
majetku, o svûﬁení celého pozemku parc.
ã. 1770/83 k. ú. Podolí do správy Mâ Praha 4.
Tím bude mít Mâ kontrolu nad zástavbou
v území a moÏnost ovlivnit budoucí zámûry
rozvoje.
(rad)

Branický dvůr hledá nájemce
omise pro vyuÏití objektu Branického
dvora definovala v uplynul˘ch mûsících
prioritní okruhy vyuÏití této nemovitosti. Jako
první bylo vybráno zamûﬁení na ‰kolní úãely,
s ãímÏ souhlasila i Rada Mâ Praha 4, která
vyhlásila zámûr pronajmout Branick˘ dvÛr

K

s pozemky „pro úãely budoucích vzdûlávacích
aktivit.“ Do‰lé nabídky v‰ak neodpovídaly zadání a v˘bûrové ﬁízení bylo zru‰eno. Do konce
záﬁí proto bude vypsáno nové v˘bûrové ﬁízení,
tentokrát pro zájemce o provozování hotelu ve
zmínûném objektu.
(md)

„MY JSME TI PRAŽÁCI ANEB PRAHA 4 – DOBRÁ ADRESA“
Na sobotu 11. října přichystala MČ Praha 4 další originální akci, pojmenovanou „My jsme ti Pražáci aneb Praha 4 – dobrá adresa“.
entrální park na Kavãích horách se na
jeden den promûní v kulturní centrum metropole. Pro dûti i dospûlé je od 14 hod. pﬁipraven bohat˘ kulturní i sportovní program.
„Akce je pﬁíleÏitostí, jak pﬁedstavit krásnou
mûstskou ãást Prahu 4, sejít se s pﬁáteli a hlav-
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nû se spoleãnû pobavit,“ ﬁíká starosta Ing.
Pavel Horálek. „Rád bych pozval v‰echny
PraÏany i mimopraÏské, akce na Kavãích horách je urãena skuteãnû pro v‰echny.“
Jste srdeãnû zváni, vstup je zdarma!
(rad)

Chcete permanentky
do dětského koutku?
tarosta Mâ Praha 4 Pavel Horálek oslovil
provozovatele O2 Ïlut˘ch lázní firmu
Taiko. V˘sledkem jednání je pﬁislíbení mnoÏstevní slevy pﬁi nákupu vût‰ího poãtu roãních
permanentek (od data zakoupení platí po dobu
jednoho roku – napﬁ. od 1. 9. 2008 do 30. 8.
2009). Nákup zajistí mûstská ãást a zájemci
z ﬁad obãanÛ si pak mohou permanentky zakoupit pﬁímo v informaãních centrech Mâ.
Cena permanentky tak klesne z pÛvodních
2 000 Kã na 700 Kã za osobu. Vstup do dûtského koutku za tuto niÏ‰í cenu je urãen pouze
dûtem do 12 let a v˘‰ky nad 100 cm (men‰í
dûti mají vstup zdarma) v doprovodu dospûlé
osoby/osob. Jedna permanentka platí pro jednu
osobu (4ãlenná rodina = 4 permanentky).
Vzhledem k tomu, Ïe se v prvním termínu do
10. 8. 2008 nepﬁihlásil Ïádn˘ zájemce, Mâ
Praha 4 se rozhodla nabídku prodlouÏit.
Zájemci nechÈ se pﬁihlásí do 20. záﬁí 2008
v informaãních centrech Mâ Praha 4.

S

Permanentky mohou zakoupit rodiãe pro
sebe a své dûti na základû pﬁedloÏeného dokladu, ze kterého tato skuteãnost vypl˘vá – obãansk˘ prÛkaz ãi cestovní pas (jsou-li v nûm
dûti zapsány) ãi rodn˘ list dítûte. ZároveÀ musí mít kaÏd˘, komu je permanentka vystavena,
trval˘ pobyt na území Mâ Praha 4. Jeden dospûl˘ ãi jedno dítû mÛÏe za niÏ‰í cenu
získat pouze jednu permanentku.
Na základû poãtu pﬁihlá‰en˘ch bude Rada Mâ
Praha 4 rozhodovat o zakoupení pﬁíslu‰ného
poãtu permanentek. Podrobnûj‰í informace
o následné moÏnosti vyzvednutí permanentek se
pﬁipravují a budou v co nejkrat‰í dobû zveﬁejnûny
na www.praha4.cz a v informaãních centrech.
V pﬁípadû malého zájmu veﬁejnosti o zv˘hodnûné
vstupy k nákupu nedojde s ohledem na ztrátu
moÏnosti uplatnûní mnoÏstevní slevy.

Městská policie
do nového sídla?
Objekt b˘valé pohotovosti v Pacovské
ulici by se mûl stát nov˘m sídlem Mûstské
policie Praha 4. Pokud Magistrát hlavního
mûsta Prahy vyhoví Ïádosti Mâ Praha 4,
MP po pﬁestûhování z Táborské ulice koneãnû získá vyhovující prostory pro svou
ãinnost. S tím souvisí i následná moÏnost
posílit policejní sbor aÏ o 50 nov˘ch
stráÏníkÛ a stráÏnic.

Diskuze v Podolí
od 19 hodin!
Diskuze se zástupci mûstské ãásti Praha 4
o budoucnosti Podolí se uskuteãní v Z·
Nedvûdovo nám. 140 ve ãtvrtek 4. záﬁí.
Zaãátek je z organizaãních dÛvodÛ posunut na
19. hodinu!
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AKTUALIT Y

Může městská část Praha 4 všechno ovlivnit?
Víte, jaký je rozdíl mezi státní správou a samosprávou? Co spadá do
kompetence úředníků městské části Praha 4? A je starosta osobou, která
do všeho mluví, jak se někteří občané domnívají?

Ani zastupitelstvo není v‰emocné...
tátní správu tvoﬁí jednotlivá ministerstva
a jim podléhající niÏ‰í úﬁady. Vedle státní
správy existuje samospráva krajÛ, obcí ãi
mûstsk˘ch ãástí, která je v˘razem práva
místních spoleãenství obãanÛ sami ﬁídit spoleãné záleÏitosti, které nemohou b˘t legitimnû
nárokovány státem. Mezi státní správou a samosprávou existuje dûlba pravomocí. KaÏdá
záleÏitost by se mûla spravovat na co nejniÏ‰í
úrovni, na níÏ je moÏné dosáhnout efektivního
v˘sledku. Samosprávné instituce nelze ve
vlastním smyslu pokládat za souãásti státu,
i kdyÏ se rozdíl mezi státem a samosprávou
z hlediska vnûj‰ího pozorovatele mÛÏe ãasto

S

stírat. Obû spoleãnû tvoﬁí takzvanou veﬁejnou
správu.
Samospráva (mûstská ãást) má prvotní pravomoc rozhodovat o samosprávn˘ch otázkách
a má v˘konnou správní pravomoc k v˘konu
vlastních aktÛ. Zákon vyhrazuje státu vÛãi nim
jen dozor, napﬁíklad pokud jde o dodrÏování
zákonÛ. Ústava ﬁíká, Ïe mûstská ãást i vy‰‰í
územnû správní celek jsou samostatnû spravovány zastupitelstvem. âlánek 105 ústavy vytváﬁí prostor pro to, aby mohl b˘t v˘kon státní
správy svûﬁen orgánÛm územní samosprávy,
a to jen na základû zákona. Jedná se o pﬁenesenou pÛsobnost orgánÛ územní samosprávy.
V takovém pﬁípadû se orgán územní samosprávy stává souãástí systému státní správy, jeho
samosprávná ãinnost v‰ak není naru‰ena.
V pﬁípadû mûstské ãásti Praha 4 vykonávají
pﬁenesenou pÛsobnost jednotlivé za tím úãelem
zﬁízené odbory Úﬁadu mûstské ãásti Praha 4
(napﬁ. odbor stavební, odbor Ïivnostensk˘,
odbor správních agend atd.).
Velmi zjednodu‰enû lze ﬁíci, Ïe o pﬁenesenou
pÛsobnost se jedná tehdy, kdy pﬁíslu‰n˘ odbor
Úﬁadu mûstské ãásti Praha 4 rozhoduje o prá-

Automobiloví veteráni
na „čtyřce“

a

b

Vedle pravidelné akce MČ Praha 4 „My jsme ti Pražáci aneb Praha 4 – dobrá adresa“ proběhne 11. října tento rok poprvé i akce „Pražská noblesa".
Jde o jízdu historick˘ch automobilÛ do vrchu
v Jeremenkovû ulici s doprovodn˘m programem a v˘znamovou pﬁipomínkou historického
„noblesního chování“ i za volantem v bûÏném
mûstském provozu, kde se pﬁirozenû stﬁetávají
automobilisté i chodci.
Jízdu do vrchu historick˘ch automobilÛ

budou doprovázet úkoly ve smyslu zruãnosti,
schopností, inteligence a kvalitního chování
ﬁidiãe.
Po ukonãení jízdy a soutûÏí se vozidla rozdûlí do tﬁí skupin a pojedou spolu s novináﬁi
vzorovou jízdu Prahou 4, zamûﬁenou na
správné chování ﬁidiãe za volantem.

Výstava k srpnovým událostem 1968
MČ Praha 4 ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů
připravuje na 22. září ve
foyeru KC Novodvorská
vernisáž výstavy „Rok
1968“.

„

myslem plánované v˘stavy bude pﬁipomenout pamûtníkÛm a pﬁiblíÏit mladé generaci,
jak PraÏané proÏívali osudové události pﬁed
40 lety, kdy na‰i zemi obsadila vojska Var‰avské
smlouvy,“ ﬁekl zástupce starosty Václav Kri‰tof
(na snímku). V˘stava by mûla trvat do 22. ﬁíjna,
poté se poãítá s pﬁesunem do KC Spoﬁilov
(27. 10.–19. 11. 2008) a od 24. listopadu je
v jednání postupná instalace v základních ‰kolách
na území mûstské ãásti Praha 4.
(md)

Ilustraãní foto:
archiv

S
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Vlastníte dokumenty ãi fotografie z událostí roku
1968 na území Mâ Praha 4? Nabídnûte nám
je na pﬁipravovanou v˘stavu. Kontakt: Lucie
¤eﬁábková – tel. 261 192 199.

vech, právem chránûn˘ch zájmech a povinnostech fyzick˘ch ãi právnick˘ch osob ve správním ﬁízení vedeném dle správního ﬁádu (zákon
ã. 500/2004 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ)
a vydává v tomto ﬁízení rozhodnutí, nebo
vykonává správu daní a poplatkÛ dle zákona
ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkÛ ve
znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ (napﬁ. u místních
poplatkÛ). Je nutné zdÛraznit, Ïe ﬁízení vedou
jednotlivé odbory Úﬁadu mûstské ãásti Praha 4
jako prvoinstanãní orgány a o odvoláních proti
jejich rozhodnutí rozhodují pﬁíslu‰né odbory
Magistrátu hl. m. Prahy.
Z toho zároveÀ vypl˘vá, Ïe postup v ﬁízeních v pﬁenesené pÛsobnosti a zákonnost
rozhodnutí odborÛ v pﬁenesené pÛsobnosti
nemÛÏe posuzovat starosta a ani jin˘ ãlen
Rady, resp. Zastupitelstva mûstské ãásti
Praha 4.
Pro úplnost je tﬁeba dodat, Ïe mûstská ãást
Praha 4 je, pokud se jedná o v˘kon pﬁenesené
pÛsobnosti, správním obvodem, do nûhoÏ je
na základû Statutu zahrnuta i mûstská ãást
Kunratice. Znamená to, Ïe mûstská ãást Praha 4 vykonává pﬁenesenou pÛsobnost i ve
vztahu k fyzick˘m a právnick˘m osobám
z Kunratic.
V dal‰ím ãísle TuãÀáka se budeme vûnovat
konkrétním pﬁípadÛm ze Ïivota.
(jud)

Změny na poliklinice
lastník polikliniky Centromed na Budûjovické dokonãuje vizi projektu, jehoÏ
cílem je dvojnásobné nav˘‰ení prostor pro
komplexní zdravotní péãi. Plánované zmûny
s sebou pﬁiná‰ejí i ukonãování nájemních
smluv nûkter˘m praktick˘m lékaﬁÛm,
pediatrÛm a zubaﬁÛm. Mâ nemá k budovû
Ïádná vlastnická práva a o situaci byla informována zprostﬁedkovanû teprve v uplynul˘ch dnech. V souãasné dobû proto Mâ
komunikuje s dotãen˘mi lékaﬁi i s majitelem
objektu, jak situaci ﬁe‰it, aby pro obãany
zÛstala zachována zdravotní péãe v dostateãném rozsahu.

V

Souboj železných hasičů
â Praha 4, server www.pozary.cz
a spoleãnost ECM opût poﬁádají
v Evropû jedineãnou extrémní sportovní
soutûÏ profesionálních hasiãÛ IRON FIREMAN – ÎELEZN¯ HASIâ. Akce se uskuteãní v sobotu 20. 9. od 12 hod. v budovû
CITY TOWER (b˘val˘ âs. rozhlas) a jejím
okolí. 7. roãníku soutûÏe fyzické zdatnosti
a odolnosti ãesk˘ch, slovensk˘ch a zahraniãních profesionálních hasiãÛ se zúãastní
opût Ïeny. Hasiãi se utkají v roztahování
a sloÏení hadic, ve stovce úderÛ do „hammer
boxu“, pﬁeskakování bariéry a no‰ení 20kilov˘ch kanystrÛ. Poslední disciplínou je
v˘stup do 28. patra CITY TOWER. Celkov˘
vítûz získá 1000 Euro.
(st)
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AKTUALIT Y
Pokračujeme v představování strážníků-okrskářů
městské policie, kteří působí na území městské
části Praha 4.

Lubomír Kunst
Strážník specialista
– okrskář
Okrsek č. 8
Telefonní záznamník: 261 192 622
je urãen pro pﬁedávání podnûtÛ okrskáﬁi.
Záznamník neslouÏí
k poskytnutí okamÏité pomoci.
K tomu je urãena napﬁ.
bezplatná linka
tísÀového volání 156.

Mapa
a hranice okrsku:
ul. 5. kvûtna,
Vyskoãilova,
Olbrachtova,
Na StrÏi, Milevská,
Na Hﬁebenech, 5. kvûtna
Kontaktní telefon 261 192 625, 261 192 311 je na služebnu
s nepřetržitou službou, která se nachází v ulici Táborská 372/36, Praha 4 (budova Úřadu MČ Praha 4).
E-mail: okrskari.p4@mppraha.cz

Zaplatili jste za pejska?
Odbor finanční správy upozorňuje majitele psů, že
splatnost poplatku za II. pololetí byla do 31. srpna
každého běžného roku. Poplatek je splatný bez vyměření předem.
okud majitel psa nezaplatil poplatek vãas
nebo ve správné v˘‰i, vymûﬁí správce poplatku poplatek platebním v˘mûrem
a je oprávnûn zv˘‰it vãas
nezaplacen˘ poplatek aÏ na
trojnásobek!
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). âíslo úãtu:
30015-2000832359/0800.
Také je moÏné poplatek zaplatit pﬁímo v pokladnû ÚMâ Praha 4,
Táborská 350.
Pokud nevíte vá‰ variabilní symbol, nebo budete-li potﬁebovat bliÏ‰í
informaci, ãi si nejste jisti v˘‰í leto‰ního poplatku (sleva na ãipování
po dobu dvou let v max. v˘‰i 350,– Kã), mÛÏete kontaktovat správce
poplatku na tel. ãíslech: 261 192 488, 261 192 434 nebo na e-mailov˘ch
adresách: vladimira.rachova@praha4.cz, eva.sedlakova@praha4.cz.
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Jak na internet?
Jak jsme uvedli v minulém vydání Tučňáka, hotspoty
(stanice přenášející signál) využívají bezdrátovou technologii – každý hotspot pracuje s technologií WiFi v pásmu
2,4GHz. Pokud se budete chtít připojit k internetu, musíte
si nejprve zjistit, jak silný signál máte a podle toho si
koupit odpovídající zařízení pro příjem signálu.
Pro pﬁipojení k síti je moÏné pouÏít nûkolik
zaﬁízení. Obecnû je dûlíme do dvou kategorií:
• samostatná PCI karta pﬁímo do PC, ke které
je pﬁiveden signál z antény;
• samostatn˘ tzv. Access Point, kter˘ je spojen
s anténou, do PC poté vede klasick˘ síÈov˘
UTP kabel.
Promûﬁení signálu, nákup a instalaci pﬁíjmového zaﬁízení mÛÏe poskytnout kterákoli spo- Radní pro oblast
leãnost, která se tûmito sluÏbami zab˘vá. Na informatiky Martin
pﬁipravovaném portálu praha4net.cz bude zve- Plí‰ek
ﬁejnûn podrobn˘ návod vãetnû kontaktÛ na
místní firmy, které plánujeme zapojit jako partnery projektu. Po nainstalování potﬁebného hardware a software uÏ
jen zb˘vá naladit se na vysílaã sítû Praha4net.cz.
Po naladûní vysílaãe se automaticky zobrazí v˘chozí portál sítû, kde bude pﬁihla‰ovací okno
pro zadání hesla k pﬁístupu na internet. Bez pﬁihlá‰ení budou pﬁístupné pouze webové stránky
www.praha4.cz.
Ti, kteﬁí se budou chtít do sítû pﬁihlásit prvnû,
najdou zde odkaz, pﬁes kter˘ se dostanou na pﬁihla‰ovací portál praha4net.cz. Pﬁihlá‰ení je zdarma a jednoduché –
budete postupovat podle dan˘ch instrukcí: vyplníte pﬁihla‰ovací jméno (login), heslo, zadáte e-mail, na kterém pozdûji potvrdíte autorizaci. Pokud nemáte svÛj e-mail, mÛÏete si ho zde zaloÏit. Dále mÛÏete vyplnit nepovinné údaje, slouÏící pro statistiku a vylep‰ování
pﬁipojení.
Tyto údaje tlaãítkem ode‰lete a bûhem minuty získáte pﬁístup do
internetové sítû. Brzy na uveden˘ e-mail pﬁijde Ïádost o autorizaci
(dle instrukcí odsouhlasíte zadané údaje poklepáním na zaslanou
webovou identifikaãní adresu). Pokud autorizaci do 12 hodin od
pﬁihlá‰ení nepotvrdíte, bude úãet zru‰en. Toto opatﬁení slouÏí
k zji‰tûní poãtu stál˘ch uÏivatelÛ, kaÏd˘ zájemce má mít pouze jednu
pﬁístupovou adresu. Prostﬁednictvím uvedeného e-mailu bude také
mûstská ãást Praha 4 informovat své obãany.
MARTIN PLÍ·EK, RADNÍ PRO INFORMATIKU

Hledáme správce hřišť
â Praha 4 vkládá nemalé finanãní ãástky do obnovy a budování
dûtsk˘ch hﬁi‰È na svém území. SnaÏí se tak pﬁedev‰ím zajistit bezpeãné prostﬁedí tûm nejmen‰ím. Vznikl proto projekt, kter˘ má dûtská
hﬁi‰tû ochránit pﬁed vandaly a nepoﬁádkem. Na vytipovaná hﬁi‰tû pﬁijme
Mâ správce z ﬁad seniorÛ, kteﬁí budou pravidelnû hﬁi‰tû kontrolovat
a pﬁípadné vzniklé ‰kody ãi nedostatky okamÏitû nahlásí. Projekt má
odstartovat v záﬁí na hﬁi‰tích v ulici NA MLEJNKU, U KUBLOVA,
NÁM. GEN. KUTLVA·RA, NAD VINN¯M POTOKEM – KAPITOL
a LÍSEK. Zájemci nechÈ za‰lou pﬁihlá‰ky k rukám povûﬁeného vedoucího oddûlení správcÛ oblastí Davida Záruby, Mâ Praha 4, Táborská
350/32, 140 45 Praha 4. PoÏadavky: ãist˘ rejstﬁík trestÛ, senior z Mâ
Praha 4, ãasová flexibilita, vztah k dûtem.
NáplÀ práce správce: dozor na dûtsk˘ch hﬁi‰tích, a to formou denního
docházení v urã. ãasov˘ch intervalech, bûÏná údrÏba: denní kontrola stavu hﬁi‰tû, dozor nad dodrÏováním ãistoty a poﬁádku, hlá‰ení vznikl˘ch
‰kod, hlá‰ení pﬁítomnosti neÏádoucích osob – v konfliktních situacích
pﬁivolání mûst. stráÏníkÛ, úklid odpadkÛ ze hﬁi‰tû a dal‰í.
(rad)

M
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Prodej městských bytů do
vlastnictví zrychlil tempo

Máte strach z privatizace? Mâ Praha 4 nabízí sv˘m obãanÛm moÏnost vymûnit vût‰í byt za men‰í.
Více informací poskytne bytov˘ odbor Mâ Praha 4.

Vážení občané, privatizace bytového fondu městské části Prahy 4
v současné době dospěla do poslední fáze označované jako 4c)
vlna privatizace. Vzhledem k častým dotazům, jako například na
termíny zaměřování a vyhotovení prohlášení vlastníka, termíny
realizace prodeje, stanovení cen a podílů, zakládání společenství
vlastníků jednotek a podobně, se pokusím níže na tyto otázky
odpovědět.
a zaãátku musím zmínit nûkolik dÛleÏit˘ch
pﬁedpisÛ, jako je zákon ã. 72/1994 Sb., kter˘m
se upravují nûkteré spoluvlastnické vztahy k budovám
a nûkteré vztahy k bytÛm a nebytov˘m prostorÛm
a doplÀují nûkteré zákony (zákon o vlastnictví bytÛ),
dále zákon ã. 40/1964 Sb., obãansk˘ zákoník v platném znûní a „Provádûcí pﬁedpis pro 4c) vlnu privatizace bytového fondu“ mûstské ãásti, kter˘mi se celá
vlna 4c) privatizace ﬁídí. Mohu vám jen doporuãit se
s tûmito pﬁedpisy seznámit, zejména se zákonem
ã. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytÛ. Dále vás jiÏ nebudu
zatûÏovat nezáÏivn˘mi odkazy na znûní pﬁíslu‰n˘ch
paragrafÛ, ale pokusím se popsat cel˘ proces privatizace 4c) vlny tak, aby byl srozumiteln˘ pro v‰echny
budoucí vlastníky bytov˘ch jednotek.
Oproti pﬁedchozím vlnám privatizace, oznaãovan˘m jako vlna 1., 2., III., 4a), 4b), 4b)1., 4b)2., 4b)3.,
kdy byly privatizované domy jako celky prodávány do
vlastnictví druÏstvÛm nebo obchodním spoleãnostem,
nebo do podílového spoluvlastnictví, je v rámci 4c)
vlny privatizace nabízen úplatn˘ pﬁevod jednotliv˘ch
bytov˘ch jednotek do vlastnictví souãasn˘m nájemcÛm vãetnû ideálního podílu na spoleãn˘ch ãástech
domu, zastavûném a pﬁípadnû pﬁilehlém pozemku do
spoluvlastnictví. Nebytové prostory v domech zaﬁazen˘ch do 4c) vlny privatizace nebudou zatím nabízeny
k prodeji a zÛstanou nadále ve vlastnictví mûstské
ãásti. Do této vlny je zaﬁazeno celkem 978 bytÛ v 64
domech, jejichÏ pﬁehled je uveden v pﬁipojené tabulce.

N

Prohlášení vlastníka budovy
Mûstská ãást mÛÏe nabízet a následnû prodat
jednotlivé bytové jednotky aÏ po písemném vyhoto8 | TUČŇÁK

vení tzv., „prohlá‰ení vlastníka“, kter˘m se prostorovû vymezí ãásti budovy a které se v souladu se
stavebním urãením stanou jednotkami a spoleãn˘mi
ãástmi domu. Znamená to pﬁesnû zamûﬁit a do
„prohlá‰ení vlastníka budovy“ zaznamenat rozmûry
v‰ech místností v bytech a nebytov˘ch prostorách
domu, dále napﬁíklad ve‰keré údaje t˘kající se
oznaãení budovy, jednotek, jejich umístûní v budovû,
popis pﬁíslu‰enství jednotek, podlahov˘ch ploch
a vybavení, urãit spoleãné ãásti budovy, stanovit
spoluvlastnické podíly vlastníkÛ na spoleãn˘ch
ãástech budovy a na pozemcích, uvést práva a závazky t˘kající se budovy, popsat práva jak k budovû,
tak k pozemkÛm a taktéÏ i pravidla pro správu
spoleãn˘ch ãástí domu.
Zamûﬁení bytÛ a následné vyhotovení prohlá‰ení
vlastníka budovy je nejen velmi ãasovû nároãné, ale
vyÏaduje urãitou odbornost, a proto mûstská ãást tuto
ãinnost zadává formou veﬁejné zakázky firmám
k provedení.
V první polovinû roku 2008 byla zamûﬁena první
ãást, tj. asi 400 jednotek (bytÛ i nebytov˘ch prostor)
ve 20 domech a vypracováno prohlá‰ení vlastníka.
Zamûﬁení a vypracování prohlá‰ení vlastníka ke zb˘vajícím pﬁibliÏnû 700 jednotkám ve 44 domech bude
provedeno spoleãností vybranou ve v˘bûrovém ﬁízení
na dodavatele tûchto sluÏeb. V˘bûrové ﬁízení jiÏ v souãasné dobû probíhá a jeho v˘sledek lze pﬁedpokládat
v ﬁíjnu tohoto roku.
Vítûzná firma zahájí zamûﬁování podle stanoveného harmonogramu prací a prÛbûÏnû bude vyhotovovat
prohlá‰ení vlastníka, která se vloÏí do katastru nemovitostí po schválení Radou mûstské ãásti. Prohlá‰ením

vlastníka dojde fakticky k rozãlenûní domu jako
celku na samostatné jednotky v domû. Ukonãení
zamûﬁování v‰ech jednotek a vyhotovení prohlá‰ení
vlastníka pﬁedpokládáme nejpozdûji v kvûtnu 2009.
Pro vyhotovení „prohlá‰ení vlastníka budovy“ je
nutné, aby v‰echny jednotky v domû byly zamûﬁeny.
PﬁestoÏe povinnost k zpﬁístupnûní bytu za tímto
úãelem mají v‰ichni nájemci, apeluji na budoucí
vlastníky jednotek, aby v pﬁedem oznámeném termínu
umoÏnili pracovníkÛm firmy provádûjící zamûﬁení
pﬁístup do bytÛ a uãinili tak i ti nájemci, kteﬁí nemají, aÈ uÏ z jakéhokoliv dÛvodu, o koupi bytu zájem.
Opakované náv‰tûvy za úãelem zamûﬁení budou
zbyteãnû naru‰ovat cel˘ harmonogram a zbyteãnû
prodluÏovat dokonãení prodeje. Pﬁes opakované
v˘zvy a náv‰tûvy mÛÏe nepﬁítomnost nájemce
v bytû vyvolat i podezﬁení o neuÏívání bytu bez
váÏn˘ch dÛvodÛ, kter˘ je jedním z dÛvodÛ ukonãení
nájemního vztahu v˘povûdí. Správnost údajÛ vymûﬁení potvrdí kaÏd˘ nájemce sv˘m podpisem. Bez
vyhotovení Prohlá‰ení vlastníka a jeho následného
vloÏení do katastru nemovitostí nelze bytové jednotky
prodat.

Předmět prodeje
Pﬁedmûtem prodeje v rámci 4c) vlny privatizace
jsou nejen bytové jednotky v domû a spoleãné ãásti
budovy, ale i zastavûné pozemky a v nûkter˘ch
pﬁípadech i pozemky pﬁilehlé, napﬁ. pﬁedzahrádky,
dvorky nebo zahrady.
KaÏd˘ nájemce bude kupovat bytovou jednotku
a ideální podíl na spoleãn˘ch ãástech domu, kter˘mi
jsou napﬁ. stﬁecha, pÛda, schodi‰tû, sklepní kóje,
chodby apod., dále ideální podíl na zastavûném
pozemku, pﬁípadnû ideální podíl na pﬁilehlém pozemku, a to v‰e v pomûru k velikosti uÏívaného bytu,
tzn. ãím vût‰í bytová jednotka, tím vût‰í podíl na
spoleãn˘ch ãástech domu a pozemcích.

Kupní cena
Kupní cena bytov˘ch jednotek a spoleãn˘ch ãástí
domu je navrhována Radou mûstské ãásti a schvalována zastupitelstvem mûstské ãásti. Tato cena
je cenou smluvní, která je nesrovnatelnû niÏ‰í neÏ
obvyklá cena v daném místû a ãase (trÏní cena). Pﬁi
stanovení a schvalování kupní ceny pﬁihlíÏí rada
a zastupitelstvo ke stavu a lokalitû nemovitostí.
Cena pozemkÛ je aktuální k datu nabídky a je urãena
na základû cenové mapy pozemkÛ na území hl. m.
Prahy, stanovená obecnû závaznou vyhlá‰kou v aktuálním znûní. Na webov˘ch stránkách Magistrátu
hl. m. Prahy si podle adresy bydli‰tû jiÏ nyní mÛÏete
vyhledat aktuální cenu za m2 pozemku.

Oprávněný nájemce
Provádûcí pﬁedpis pro 4c) vlnu privatizace bytového fondu upravuje postup pﬁi pﬁevodu vlastnictví
jednotek a pozemkÛ. Bytové jednotky, které se
nacházejí v pﬁedmûtné nemovitosti, budou nabídnuty
pouze „oprávnûn˘m nájemcÛm“ bytÛ.
www.praha4.cz
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Kdo je oprávnûn˘
nájemce bytu, b˘vá nejãastûj‰í otázkou. Pojem
„oprávnûn˘ nájemce“
je uÏíván pouze pro
úãely privatizace a jedná se o nájemce oprávnûného ke koupi. Bez
ohledu na privatizaci je
obecnû pro mûstskou
ãást „oprávnûn˘m“ nájemcem ten, kter˘ má
Ing. Petr Staník, zástupce ﬁádnû uzavﬁenou nájemní smlouvu, ﬁádnû
starosty
platí nájemné a sluÏby,
aktuálnû oznamuje pronajímateli ve‰keré zmûny vypl˘vající ze smlouvy o nájmu bytu, nenaru‰uje obãanské souÏití v domû, zachovává dobré mravy, nepodnajímá byt bez souhlasu pronajimatele, byt uÏívá obvykl˘m zpÛsobem a v tomto stavu jej sv˘m nákladem
ﬁádnû udrÏuje.
Provádûcí pﬁedpis stanovuje, kdo pro úãel
privatizace n e n í oprávnûn˘m nájemcem ke koupi
bytu, tedy komu bytová jednotka nebude nabízena.
„Ke koupi nebude byt nabízen nájemcÛm sluÏebního bytu, nájemcÛm s nájemní smlouvou na dobu
urãitou, nájemcÛm, kteﬁí dluÏí zejména za nájemné
a sluÏby a tûm, se kter˘mi je vedeno ﬁízení o urãení
neplatnosti v˘povûdi z nájmu bytu, ﬁízení o pﬁivolení k v˘povûdi z nájmu bytu a ﬁízení o vyklizení
bytu.“
Mûstská ãást zji‰Èuje oprávnûnost ke koupi bytu
u kaÏdého nájemce ovûﬁením shora uveden˘ch
skuteãností. Pokud jsou nájemci oprávnûni ke koupi
bytu, rada pﬁedloÏí návrh zastupitelstvu na prodej
bytové jednotky konkrétnímu oprávnûnému nájemci
vãetnû kupní ceny. Po schválení zastupitelstvem
následuje zaslání nabídky úplatného pﬁevodu bytové
jednotky.

ních dÛvodÛ nemohou nebo nemají o koupi bytu
zájem, zÛstávají nadále nájemci bytu ve vlastnictví
mûstské ãásti za dosavadních nájemních podmínek.
Na Ïádost jim pﬁípadnû bude umoÏnûna v˘mûna bytu
do domu mûstské ãásti nezaﬁazeného do privatizace,
kter˘ se nachází napﬁíklad ve stejné lokalitû, kde
doposud bydleli.
Budoucí oprávnûné nájemce upozorÀuji na skuteãnost, Ïe zákon o vlastnictví bytÛ umoÏÀuje vlastníku
bytu nebo vlastníku budovy tento byt prodat jiné
osobû v pﬁípadû, Ïe dosavadní nájemce nevyuÏije ve
lhÛtû 6 mûsícÛ nabídku ke koupi. Dosavadní nájemce
má v‰ak je‰tû po dobu 12 mûsícÛ od uplynutí této
6mûsíãní lhÛty právo na jeho pﬁednostní nabytí, tzv.
pﬁedkupní právo. Znamená to, Ïe dosavadní nájemce
v této zákonem stanovené roãní lhÛtû je oprávnûn
stále je‰tû koupit byt, av‰ak za cenu nabídnutou tﬁetí
osobou. Musí v‰ak do 3 mûsícÛ ode dne doruãení
této nabídky za tuto cenu uzavﬁít kupní smlouvu, jinak
mu pﬁedkupní právo zaniká. Rád bych v‰ak zdÛraznil,
Ïe prodej jednotek tﬁetím osobám není zámûrem
mûstské ãásti.

Kupní smlouva
– uhrazení kupní ceny
Po zpûtném obdrÏení Formuláﬁe o pﬁijetí nabídky
mûstská ãást vyzve oprávnûného nájemce-kupujícího
k dostavení se k podpisu smlouvy o pﬁevodu vlastnictví jednotky. Ve lhÛtû 30 dnÛ od podpisu kupní smlouvy, pﬁed podáním návrhu na vklad do katastru
nemovitostí, musí b˘t celá kupní cena uhrazena na
úãet mûstské ãásti. OkamÏikem zapsání vlastnictví
jednotky na nového vlastníka se nájemce stává
vlastníkem bytové jednotky vãetnû ideálních podílÛ
na spoleãn˘ch ãástech domu a pozemcích. Bytová
jednotka se protokolárnû nepﬁedává, neboÈ se má za
to, Ïe stav jednotky je novému vlastníku dobﬁe znám
z dÛvodu dosavadního uÏívání.

Nabídka

Platba posledního nájemného,
platba záloh na ceny služeb a další

Pokud se mûstská ãást rozhodne prodat bytovou
jednotku, má ze zákona jako dosavadní vlastník
povinnost nabídnout pﬁevod bytu nájemci – fyzické
osobû. Mûstská ãást prÛbûÏnû po schválení prodeje
zastupitelstvem pﬁipraví a roze‰le nabídky vãetnû
návrhu kupní smlouvy a formuláﬁe k potvrzení pﬁijetí
nabídky. Pokud oprávnûn˘ nájemce akceptuje doruãenou nabídku, musí ve lhÛtû do 6 mûsícÛ zaslat zpût
mûstské ãásti vyplnûn˘ a s ovûﬁen˘m podpisem
podepsan˘ formuláﬁ o pﬁijetí této nabídky. Mûstská
ãást poté pﬁipraví smlouvu o pﬁevodu bytové jednotky
k podpisu.
UpozorÀuji, Ïe ne v‰em nájemcÛm potencionálnû
oprávnûn˘m ke koupi bytu musí b˘t nabídka zaslána
ve stejném termínu. Neznamená to, Ïe jim nebude byt
nabídnut ke koupi, ale pouze del‰í dobu probíhající
ovûﬁování oprávnûnosti ke koupi. Po kladném ovûﬁení
oprávnûnosti a po schválení prodeje bude nabídka
uãinûna dodateãnû.
Ovûﬁováním mohou b˘t zji‰tûny skuteãnosti, jako
napﬁíklad neplacení nájmu nebo sluÏeb, které
neopravÀují dosavadního nájemce ke koupi bytu.
ZÛstává tak nadále nájemcem bytu ve vlastnictví
mûstské ãásti, a to aÏ do vyﬁe‰ení celé záleÏitosti, která
mÛÏe skonãit buì setrváním v nájemním vztahu bez
moÏnosti koupit byt, nebo v˘povûdí z nájmu.
Oprávnûní nájemci, kteﬁí z rÛzn˘ch napﬁ. finanã-

Po podpisu „smlouvy o pﬁevodu bytové jednotky“
je nov˘ vlastník povinen stále platit mûstské ãásti
nájemné a zálohy na ceny sluÏeb, a to do doby zapsání
vlastnického práva k jednotce do katastru nemovitostí. Poslední nájem zaplatí nov˘ vlastník za mûsíc, ve
kterém dojde k zápisu vlastnického práva. Pﬁípadn˘
pﬁeplatek nájemného bude vyúãtován.
Poãínaje kalendáﬁním mûsícem, následujícím po
mûsíci, ve kterém bylo zapsáno vlastnické právo, je
nov˘ vlastník povinen místo nájemného pﬁispívat na
náklady spojené se správou, údrÏbou a opravami
spoleãn˘ch ãástí pﬁedmûtné budovy, údrÏbou pﬁedmûtn˘ch pozemkÛ a na ceny sluÏeb spojen˘ch
s uÏíváním jednotek. Tyto zálohy na správu, údrÏbu,
opravy a ceny sluÏeb platí ve v˘‰i stanovené mûstskou
ãástí a na její úãet, a to aÏ do doby, neÏ si vlastníci
jednotek na ﬁádném shromáÏdûní Spoleãenství vlastníkÛ jednotek rozhodnou o zpÛsobu správy domu
a pﬁípadné zmûnû v˘‰e zálohy na správu, údrÏbu
a opravy, kterou pak platí na svÛj vlastní úãet, kter˘ si
za tímto úãelem zaloÏí.
Náklady na správu, údrÏbu a opravy nesou vlastníci jednotek pomûrnû podle velikosti spoluvlastnick˘ch
podílÛ na spoleãn˘ch ãástech domu.V˘‰e první zálohy
na správu, údrÏbu a opravy bude ãinit asi 20 Kã
za kaÏd˘ m2 celkové podlahové plochy jednotek.
V˘‰e záloh na ceny sluÏeb zÛstává i po zapsání vlast-

www.praha4.cz

nického práva k jednotce do katastru nemovitostí
nezmûnûna.

Společenství vlastníků jednotek
Spoleãenství vlastníkÛ jednotek je právnická
osoba, která mÛÏe rozhodovat pouze ve vûcech
spojen˘ch se správou, provozem a opravami spoleãn˘ch ãástí domu. O bytové jednotce rozhoduje
kaÏd˘ z vlastníkÛ sám.
Spoleãenství jako právnická osoba vzniká, jako
jediná z právnick˘ch osob, automaticky ze zákona
o vlastnictví bytÛ, bez ohledu na vÛli jeho jednotliv˘ch ãlenÛ, aniÏ by k samotnému vzniku spoleãenství
bylo potﬁeba nûjakého pﬁímého právního úkonu.
Spoleãenství vzniká v domû s nejménû pûti jednotkami, z nichÏ alespoÀ tﬁi jsou ve vlastnictví tﬁí rÛzn˘ch
vlastníkÛ, a to okamÏikem doruãení listiny s doloÏkou
o vyznaãení vkladu vlastnictví do katastru nemovitostí
poslednímu z tûchto vlastníkÛ. âlenství ve spoleãenství vzniká a zaniká taktéÏ automaticky, a to koupí
nebo prodejem jednotky v domû, kde spoleãenství
vlastníkÛ jednotek existuje.
Spoleãenství nevzniká dnem zapsání tﬁetího
vlastníka do katastru nemovitostí, ale aÏ dnem
doruãení osvûdãení z katastrálního úﬁadu o zápisu
vlastnictví v poﬁadí tﬁetímu vlastníkovi. V zájmu kaÏdého vlastníka jednotky je peãlivû uschovat osvûdãení o vkladu vlastnického práva, a to vãetnû obálky
s poznámkou o datu doruãení, neboÈ toto osvûdãení
a datum o doruãení je velmi dÛleÏitá skuteãnost pro
notáﬁsk˘ zápis o osvûdãení konání prvního shromáÏdûní Spoleãenství vlastníkÛ jednotek.
První shromáÏdûní vlastníkÛ jednotek se musí
konat nejdéle do 60 dnÛ po vzniku spoleãenství.
První shromáÏdûní svolává pÛvodní vlastník budovy,
tedy mûstská ãást, a jeho úãelem je schválit stanovy
a zvolit nejménû tﬁíãlenn˘ v˘bor spoleãenství. Tento
v˘bor si poté zvolí svého pﬁedsedu. Pﬁítomn˘ notáﬁ
zápisem osvûdãí prÛbûh konání tohoto prvního
shromáÏdûní, pﬁijetí stanov, zvolení v˘boru, zvolení
pﬁedsedy v˘boru a tento notáﬁsk˘ zápis je dokladem
pro zapsání spoleãenství do registru Spoleãenství
vlastníkÛ jednotek vedeného krajsk˘m resp. mûstsk˘m soudem. Náklady spojené s konáním 1. shromáÏdûní nese Spoleãenství vlastníkÛ jednotek.
Doporuãujeme budoucím vlastníkÛm jednotek,
aby jejich povûﬁení zástupci (moÏní budoucí ãlenové
v˘boru spoleãenství) pﬁedjednali s dosavadním
vlastníkem – mûstskou ãástí, konkrétnû odborem
bytové politiky, podrobnosti prÛbûhu 1. shromáÏdûní
spoleãenství.
Prvním krokem v˘boru – po obdrÏení notáﬁského
zápisu o osvûdãení konání 1. shromáÏdûní – bude
podání návrhu na zápis do rejstﬁíku spoleãenství
vlastníkÛ jednotek. Konáním 1. shromáÏdûní spoleãenství zanikne do té doby platné, mûstskou
ãástí uzavﬁené poji‰tûní nemovitosti a bylo by
velmi vhodné, aby v˘bor co nejdﬁíve po svém
zvolení uzavﬁel novou pojistnou smlouvu na pﬁedmûtnou budovu. Dále jiÏ je v‰e v rukou vlastníkÛ
jednotek.
Zvládnutí celého procesu privatizace ve 4c) vlnû
vãetnû zaloÏení spoleãenství vlastníkÛ jednotek
nebude jednoduché ani pro budoucí vlastníky
jednotek, ani pro pracovníky mûstské ãásti, a proto
bych chtûl závûrem v‰em zúãastnûn˘m pﬁedem
podûkovat za vzájemnou tolerantnost, vstﬁícnost
a trpûlivost.
ING. PETR STANÍK, ZÁSTUPCE STAROSTY
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TÉMA/INZERCE

PRIVATIZACE BYTŮ – AKTUÁLNÍ STAV
Poř.
Ulice
čís.

Č. p.

Č. or.

Zastavěný
pozemek

Související
pozemek

1.
2.
5.
6.
7.
8.
9.
3.
4.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

1040
1041
1042
1043
1044
1045
1241
789
853
190
607
313
1358
1359
1360
762
1066
962
527
1357
8
21
711
921
824
1278
781
784
785
1128
373
967

38
36
34
32
30
28
42
62
29
8
110
24
25
27
29
6
22
10
4
16
27
61
57
11
4
47
19
28
30
21
5
34

2006
2005
2004
2003
2002
2001
943
1128
984
58
2091
343
340
341
342
1267/1
380/2
1521
206/2
339
1348
1633
1628
1573
2031
1717
960/3
965
966
960/8
1128
98/10

–
–
–
–
–
–
944
–
–
–
–
–
–
–
–
1267/2
378/2, 380/6
1522
–
–
–
1634
–
–
2032
1718
960/1, 960/4
967/1 část
967/1 část
960/1, 960/4
–
98/17 část

5. května
5. května
5. května
5. května
5. května
5. května
5. května
5. května
5. května
Bělehradská
Budějovická
Čestmírova
Čestmírova
Čestmírova
Čestmírova
Dvorecké nám.
Gončarenkova
Hadovitá
Krumlovská
Mečislavova
Michelská
Michelská
Michelská
Mikuláše z Husi
Na brázdě
Na dolinách
Na Klaudiánce
Na Klaudiánce
Na Klaudiánce
Na Klaudiánce
Na Kol. statku
Na Mlejnku

Počet
Počet
nebyt.
bytů
prostor
19
12
14
14
14
13
18
37
24
5
5
17
43
41
26
23
5
4
26
35
17
6
20
19
2
48
16
14
14
14
14
8

2
2
2
2
2
2
3
2
2
1
3
1
5
6
4
1
0
2
1
1
2
2
4
1
0
6
3
3
1
0
1
0

Prohlášení
vlastníka
vyhotoveno
vyhotoveno
vyhotoveno
vyhotoveno
vyhotoveno
vyhotoveno
vyhotoveno
připravováno
připravováno
připravováno
připravováno
připravováno
připravováno
připravováno
připravováno
vyhotoveno
připravováno
připravováno
připravováno
připravováno
připravováno
připravováno
připravováno
připravováno
připravováno
vyhotoveno
vyhotoveno
vyhotoveno
vyhotoveno
vyhotoveno
připravováno
vyhotoveno

Poř.
Ulice
čís.

Č. p.

Č. or.

Zastavěný
pozemek

Související
pozemek

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
59.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
60.
61.
62.
63.
64.

1068
845
437
363
616
1255
542
214
513
113
242
318
1418
423
867
236
976
48
241
242
760
761
46
481
733
213
359
381
219
432
761
762

14
18
22
5
6
1
16
42
6
17
44
6
51
25,2
6
4
3
156
23
25
110
112
20
15
3
28
16
10
47
17
8
6

2108
1583
1212
1300
1566
2035
1423
589
988
281
545
245
492
2884
1542
1443
1993
40
27
28
495/2
495/1
61/6
203
2158
650/1
2903
2473
2234
2109
937
935

2109/1,4 2109/2,3
–
1213
1301
1567
2036, 2037
1427
–
–
–
544
–
–
–
1543
1442
1994/1
61/2 část
24/1 část
24/1 část
495/3, 4, 5
495/5
61/2 část
204
2159
650/2, 3, 4, 5 gar
2904
2474
2235
2111
938
938

Na Novině
Na Pankráci
Na Usedlosti
Na Zvoničce
Nad Cihelnou
Nad Jezerkou
Nad Vinohradem
Nuselská
Nuselská
Nuselská
Nuselská
Nuselská
Nuselská
Pod Stárkou-Týmlova
Pod Svahem
Pod Vinohradem
Podle Kačerova
Podolská
Podolská
Podolská
Podolská
Podolská
Podolské nábřeží
Sezimova
Soudní
Svatoslavova
Tymlova
U krčského nádraží
Údolní
Údolní
Žateckých
Žateckých

Počet
Počet
nebyt.
bytů
prostor
5
13
5
5
4
17
5
5
21
4
26
8
9
31
5
6
6
19
15
18
19
18
25
6
19
24
6
5
7
4
15
16

0
15
0
0
1
1
0
1
1
4
1
1
1
4
2
1
1
0
2
3
1
6
3
2
1
3
1
1
2
2
1
2

Prohlášení
vlastníka
připravováno
připravováno
vyhotoveno
připravováno
připravováno
připravováno
připravováno
připravováno
připravováno
připravováno
připravováno
připravováno
připravováno
připravováno
připravováno
připravováno
připravováno
vyhotoveno
vyhotoveno
vyhotoveno
vyhotoveno
vyhotoveno
vyhotoveno
připravováno
připravováno
připravováno
připravováno
připravováno
připravováno
připravováno
připravováno
připravováno

SOUDNÍ ZNALEC A LICENCOVANÝ ODHADCE
CENY A ODHADY NEMOVITOSTÍ, PORUCHY STAVEB
tel: 603 253 938, fax: 244 466 040, mail: jan.mels@atlas.cz

MALÍ¤I, LAK¯RNÍCI, ÚKLID
V‰e v pﬁízniv˘ch cenách vãetnû záruky
Rozpoãty a konzultace ZDARMA - Zaji‰tûní ostatních ﬁemesel
Jílovská 426, Praha 4
Tel.: 241 493 617, 777 708 035, 777 708 034
www.balkap.wz.cz

SC-72192/1

SC-81019/1

Ing. JAN MELŠ

SC-72175/2

ŘÁDKOVÁ INZERCE

SC-80102/1

pro dûti 5–8 let pﬁijme
na ãásteãn˘ úvazek soukromá J·.
Tel.: 608 903 009 SC-81046/2
SC-80284/1

SERVIS PRAČEK

ÚKLIDOVÉ PRÁCE

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

SC-80415/1

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

Rozpoãty a konzultace ZDARMA

SC-72230/1

Tel.: 721 386 777

PRODÁM ŘADOVOU GARÁŽ S EL.PŘÍPOJKOU

odborné vedení pﬁi sniÏování nadváhy,
skupinová terapie obezity, detoxikace, poradenství
v oblasti v˘Ïivy (pro dûti, zdravotní potíÏe aj.)

SC-81061/1

NOVù OTEV¤ENÁ NUTRIâNÍ PORADNA!

Mgr. Jana ·kabradová, tel.: 776 207 525
www.nutricni-poradna.cz
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SC-80752/4

SC-81023/1

u stanice autobusu, ve Studeném-Braník.
Volejte po 1. září.
Zn.: tel.: 720 418 607

SC-80734/1

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

SC-81085/1

NOVù OTEV¤EN¯ SALON GÁBINA
Kadeﬁnictví - Gábina: 604 889 147
Manikúra a nehtová modeláÏ - Milu‰ka: 606 524 773
Pedikúra a manikúra - Jarka: 723 799 824
PARAFÍNOVÉ ZÁBALY, VIZÁÎISTIKA, TETOVÁNÍ

Adresa:

SUPER CENY!

Praha 4–Krã

Tû‰íme se!

zastávka ZÁLESÍ

SC-81050/1

SC-81094/1

SC-80355/5

SC-72154/1

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

SC-80576/8

UâITELE ANGLIâTINY

RuÏinovská 1162/10

www.praha4.cz
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ROZHOVOR

Pankrác je zmenšený Pentagon!
Pankrácká City Tower. Budova
České televize Rohlík na Kavčích
horách. Dům České pojišťovny
a PPF v ulici Na Pankráci. Ale i žižkovský televizní vysílač. Všechny
vyjmenované stavby mají společného jmenovatele – buď je osobně
navrhl, nebo se na jejich architektuře prostřednictvím své firmy
podílel Dipl. Ing. arch. VÁCLAV
AULICKÝ.
Vût‰ina va‰ich architektonick˘ch plánÛ se t˘ká
Pankráce, na Pankráci máte i sídlo firmy. Zb˘vá
uÏ jen jediná otázka – bydlíte rovnûÏ na
Pankráci?
Nebydlím, ale Praha 4 je v podstatû mou druhou
domovskou ãtvrtí. Sedm let jsem bydlel na
Novodvorské, moje dcera Ïije na Spoﬁilovû a já tu
mám architektonick˘ ateliér, ve kterém trávím hodnû
ãasu.
Proã jste si pro své vize vybral právû Pankrác?
Pankrác jsem si nevybral, prostû to pﬁinesl Ïivot
a moje profese.V 60. a 70. letech tu mûl Spojprojekt,
ve kterém jsem byl zamûstnán, ﬁadu projektÛ. KdyÏ
jsme firmu v roce 1992 transformovali na akciovku,
navázali jsme na spolupráci z minul˘ch let. Máme to
tu zmapované, známe prostor, coÏ nám mimo jiné
pomohlo pﬁi v˘bûrovém ﬁízení, kdyÏ v roce 1999
spoleãnost ECM hledala generálního projektanta
pro budovu b˘valého âeskoslovenského rozhlasu.
Nejvíce jsme se pracovnû zabydleli tady na „Pentagonu“, coÏ je území ve tvaru lichobûÏníku, které
tvoﬁí pût ulic – Hvûzdova, Na Pankráci, Na StrÏi,
Milevská a Pujmanové. Máme tu i dal‰í zakázky.
Dominantou pankráckého území je samozﬁejmû
budova b˘valého rozhlasu, proti jejíÏ rekonstrukci a dostavbû se lidé bouﬁili. City Tower je zkolaudován, ale mû by zajímalo, proã vlastnû do‰lo
k takovému ãasovému zdrÏení? S v˘stavbou
samotného objektu se zaãalo v roce 1982, to uÏ je
pﬁed 26 lety...
Musíme se vrátit hluboko do historie. V roce
1992 se rozpadlo âeskoslovensko a vedení nového
âeského rozhlasu usoudilo, Ïe novou budovu nepotﬁebuje. Proto byla na konci 90. let vyhlá‰ena soutûÏ
na odprodej pozemkÛ a rozestavûn˘ch budov, kterou
spoleãnost ECM vyhrála. Mezitím podle územního
plánu bylo stanoveno, Ïe plocha takzvaného
Pentagonu je budoucím mûstsk˘m centrem. S tím, Ïe
konkrétní zastavûní bude vyﬁe‰ené studií nebo
plánem vy‰‰ího stupnû, neÏ je územní plán. To je to,
ãemu se anglicky ﬁíká „Masterplan“. Vypsala se
architektonická soutûÏ a z 12 návrhÛ byl vybrán ten,
kter˘ navrhl dostavbu plochy 6 v˘‰kov˘mi budovami zhruba stejnû vysok˘mi, jako je rádio. JenÏe
regulaãní plán, kter˘ mûl b˘t na podkladû v˘sledkÛ
této soutûÏe vypracován, nikdy nikdo nezadal a vítûzn˘ návrh se proto nezrealizoval. V‰e se dostalo jen
do roviny, Ïe Útvar rozvoje mûsta vypracoval dokument s názvem Návrh zadání koncepce regulaãního
plánu. âili jak˘si podklad, kdyby se regulaãní plán
zadával. V roce 1999 toto v‰echno dostala do vínku
spoleãnost ECM...
A ta si na pomoc pﬁizvala svûtovû uznávaného
architekta Richarda Meiera...
www.praha4.cz

Ano. Útvar rozvoje mûsta
tenkrát v podstatû navrhl investorovi, aby udûlal nûjakou
zastavovací studii celého prostoru. Nastala tak pozitivní
situace, Ïe za soukromé peníze a nikoliv za peníze praÏsk˘ch daÀov˘ch poplatníkÛ
vznikl návrh, jak Pankrác
dostavût – onen zmiÀovan˘
Masterplan. Richar Meier na- Takto bude vypadat pankráck˘ „Pentagon“ po dokonãení v‰ech
vrhl, Ïe staãí k City Toweru staveb. Podle názoru V˘boru svûtového dûdictví UNESCO by se v‰ak
postavit do takového jakoby mûly plánované mrakodrapy sníÏit na 60–70 metrÛ.
oblouku jen dva domy,
z nichÏ jeden by byl asi o 40 metrÛ vy‰‰í neÏ budova
leãenská zóna, jako je napﬁíklad u smíchovského
rádia. A hned vznikla polemika kolem v˘‰ky.
Andûla?
Nakonec se dohodlo, Ïe nová v˘‰ková budova by
Osobnû optimisticky odhaduji tak do ãtyﬁ let.
mohla b˘t stejnû velká jako budova rozhlasu. JenÏe
V˘stavbu samozﬁejmû zdrÏují a protahují rÛzná
se mimo jiné zmûnila situace na magistrátu – ode‰el
odvolání obãansk˘ch spolkÛ a iniciativ. Lidé uÏ si
primátor a architekt Kasl, kter˘ se snaÏil z tohoto
nestûÏují na mrakodrap, ale na náklaìáky s hlínou,
problému najít kompromisní v˘chodisko, a ve‰keré
prach a ‰pínu. Pokud by se tenkrát jelo podle
naãaté cesty a diskuse ‰ly k ledu. A navíc pﬁi‰lo
Masterplanu, tak uÏ by tu byla pﬁes rok a pÛl hotová
11. záﬁí 2001, leteck˘ útok na americká „Dvojãata“.
budova City Tower a minimálnû bychom byli pﬁed
Následkem ãehoÏ tu vznikla ohromná panika, Ïe si
kolaudací obchodního centra Arkády.
zadûláváme na stejn˘ problém jako v New Yorku.
Jak˘ ãasov˘ úsek vlastnû ubûhne od my‰lenky
Na Pankráci je pﬁece „Pentagon“ a na nûm americk˘
k samotné realizaci architektonického plánu?
architekt navrhl ãeská „Dvojãata“. Byla to choulostiOtázka nápadu je celkem rychlá, pak následuje
vá doba a mnoho lidí zaãalo dávat od projektu ruce
ovûﬁování a zkoumání a v podstatû se brzo ví, jak
pryã. A bez politické podpory není moÏné pracovat.
na to. Nejhor‰í na celém plánování je dostat projekt
do legislativy. Dokumentace k územnímu rozhodnuNûkteﬁí odpÛrci argumentují i vídeÀsk˘m pﬁítí je práce na ãtyﬁi aÏ pût mûsícÛ a projekt ke stakladem, kde chtûli postavit v˘‰kov˘ dÛm, ale
vebnímu povolení zabere zhruba stejn˘ ãas. Nejdel‰í
z projektu nakonec se‰lo...
martyrium je pak získat souhlas, Ïe mÛÏete stavût.
To je velice zkreslující informace. Ve Vídni chtûli
Do pﬁíslu‰n˘ch stavebních ﬁízení se odvolává kdekdo
postavit mrakodrap na místû, jako je u nás MÛstek
a v‰echno se protahuje. LhÛty jsou dané zákonem,
ãi Staromûstské námûstí. To byl ten problém, proã
takÏe támhle je na nûco tﬁi mûsíce, támhle dva, tihle
z projektu nakonec se‰lo. Pokud si do Vídnû zajese vyjádﬁí do 60 dnÛ. Vezmûte si, Ïe na podzim
dete, tak zjistíte, Ïe pﬁes ﬁeku od centra – jako je
roku 1999 jsme dûlali první úvahy, v roce 2000 byl
Pankrác – stojí nûkolik desítek mrakodrapÛ a nikdo
zveﬁejnûn Masterplan a nyní je rok 2008 a je hotovo
se tomu nediví. Ano, VídeÀ je na rovinû, takÏe se tyto
jen pár staveb centra. Do roku 2005 se nedalo témûﬁ
stavby nepropisují na panoramatu jako v Praze, ktenic postavit. Nûkolikrát jsme zaãínali cel˘ proces
rá se rozkládá na kopcích. Kdybych se postavil na
úplnû znovu jen kvÛli banalitám. KdyÏ si odpÛrci
fiktivní rampu PraÏského hradu v dobû, kdy tu nic
v˘stavby najdou dobré právníky, tak ti nezkoumají,
nestálo, tak by mû ani nenapadlo ﬁíci, Ïe sem dáme
zda jsou v poﬁádku protihluková opatﬁení, nebo zda
mrakodrapy. Ale uÏ tu tﬁi stojí – takÏe co dál? Jedni
nebude budova nûkomu stínit, jak bych oãekával.
ﬁíkají, Ïe by se v‰e mûlo zbourat, coÏ je nereálné.
Oni si najdou právní chyby, tﬁeba Ïe je neãiteln˘
Dal‰í si myslí, Ïe by se území mûlo doplnit hromapodpis. Nebo Ïe dopis má jiné datum, neÏ má mít.
dou mrakodrapÛ. Tﬁetí skupince se souãasn˘ stav líV‰echno tím padá pod stÛl a jde se dûlat znovu.
bí a poslední skupina ﬁíká, Ïe by se to tady mûlo
Já je chápu, v‰echno má b˘t legitimní a v poﬁádku.
doplnit jedním aÏ dvûma vysok˘mi domy, aby to
Ale nûkdy se najdou formální nedostatky, které
z dálky vypadlo jako silueta a ne jako rozházené donemají Ïádn˘ vûcn˘ v˘znam a jsou jen právnicky
my na kopci. K tûm patﬁím i já.
zdÛvodnitelné. JenÏe lidem, kter˘m vadí ‰pína
City Tower nakonec po v‰ech peripetiích stojí,
a hluk, se toto pak tûÏko vysvûtluje...
ale na Pankráci je stále staveni‰tû. Kdy myslíte,
Ïe se z této oblasti stane podobná obchodnû-spo(md)
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SENIOŘI

Výherci soutěže na Božím Daru
Výherci literární a fotografické soutěže strávili týden na
Božím Daru. O tom, jaký tento týden byl, nám napsala
jedna z výherkyň.
ût seniorek-v˘herkyÀ (z toho tﬁi s doprovodem)
Velké literární a fotografické soutûÏe seniorÛ
Mâ Praha 4 si v létû uÏilo boÏského daru v podobû
t˘denního pobytu na BoÏím Daru. Pobyt se uskuteãnil v nejv˘‰e poloÏeném mûsteãku ve stﬁední Evropû
(1028 m n. m.) v penzionu TuãÀák – v rodném domû
Antona Güntera, kru‰nohorského básníka a interpreta nejménû stovky vlastních písní o radostech
a strastech tûÏkého Ïivobytí v horách. Jeho písnû
s notov˘m záznamem jsou stále vydávány na pohlednicích a stále jsou pr˘ zpívány. Souhrnn˘ vûk
v˘herkyÀ 362 let, s doprovodem 584, prozrazoval,
Ïe netrpíme mladistv˘mi zmatky, natoÏ p˘chou na
vítûzné umístûní v dané soutûÏi. BohuÏel úãastnilo
se ménû seniorÛ, neÏ pﬁedpokládali poﬁadatelé...
Ostatnû, bohudík, jinak bychom si moÏná neuÏili!
Co smíchu tu bylo, snad i utajen˘ch vzlykÛ nad lhostejností potencionálních konkurentÛ z ﬁad seniorÛ.
K vdûãnému smíchu nejen nás osmi, ale i dvou servírek, ‰éfa a dal‰ích hostÛ nás provokoval neodolateln˘ vypravûãsk˘ talent a Ïivé gestikulace seniorky
M. K. – rozumûli i nedosl˘chavci. V˘hrou byla i doprava „od domu k domu“ ﬁízená pﬁíjemn˘mi ﬁidiãi
erárních mikrobusÛ. Aktuálním pﬁekvapením (právû
vytrvale pr‰elo) byl pÛldenní zájezd do Karlov˘ch
VarÛ a zejména setkání s Mgr. Vûrou RoÏkovou,
vedoucí sociálního odboru, i Ivanou StaÀkovou,
zástupkyní starosty Mâ Praha 4, a také spoleãn˘
obûd.
„Já se tam vrátím!“ „My také!“ – to byl spontán-

P

ednou z dal‰ích akcí,
kterou Mâ Praha 4
pﬁipravila pro svoji seniorskou generaci, jsou
opakovací taneãní pro
seniory. V listopadu máme pro zájemce pﬁipravena tﬁi úterní odpoledne
v Kulturním centru Novodvorská, kdy mÛÏete
tanãit jak v rytmu valãíku, tak tﬁeba v rytmu
rumby. Taneãní jsou urãeny v˘hradnû pro páry

J

ní projev nad‰ení a vdûk âechÛ
za v‰udypﬁítomné nápisy
Zimmer frei. Pﬁedev‰ím ale
vdûãíme za moÏnost poznat
a znovu objevovat zvelebovan˘
BoÏí Dar: sjezdovky, nové komunikace, obchvat, minipekárniãku a reprezentativní hotel
Praha s ukázkovou ﬁezbáﬁskou
v˘zdobou interiéru, se stovkou V˘herkynû pozdravila Ivana StaÀková, zástupkynû starosty (vpravo
míst a dvoustovkov˘m kon- dole).
gresov˘m sálem. Zb˘vajících
tabulích vãetnû betlémsky radostné JeÏí‰kovy cesty.
asi 16 hotelÛ a penzionÛ je v soukrom˘ch rukou.
Vzhled BoÏího Daru a okolí je vskutku do oãí bijící
Infocentrum s muzeem a JeÏí‰kovskou vánoãní po‰elegance (kromû hﬁbitova) v porovnání se zanedbatou byl neustále v provozu i díky na‰emu zájmu,
nou horní ãástí Jáchymova. Nenormální ale je
knihovna si nás uÏila ve stﬁedu od 17 hod.
rozptyl 40 ÏákÛ ‰kolou povinn˘ch do nûkolika ‰kol
„Cyklostezky a cyklotrasy jsou tu opravdu
doma i v Nûmecku. V BoÏím Daru byla pﬁedloni záluxusní,“ zdÛrazÀovala ãastokrát nejmlad‰í v˘herkladní ‰kola zru‰ena...
kynû seniorka Lenka, ze zdravotních dÛvodÛ pﬁeâas se nám zastavil pﬁi neustálém komentování
bornice v kilometrech na kole, mávající mapami
krás malebného kraje, jenÏ má svou vûãnost, bohas cestami, pr˘ ne vÏdy pﬁesnû oznaãen˘mi. Vyjela
tou lesní a luãní kvûtenu, lesy, ra‰elini‰tû, chodníãky
pohodlnû i na Klínovec (1022 m n. m.), kam mnohé
a mÛstky pﬁes unikátní vodní dílo z dávn˘ch dob –
z nás dorazily i pû‰ky. Rukama spráskl kaÏd˘, kdo
obnoven˘ Blatensk˘ pﬁíkop. A v‰ude kvûty bodlákÛ
vidûl „nejv˘‰e poloÏené ruiny v âR“, to jest rozpav‰ech odstínÛ a snad i druhÛ. Cesty vroubené bodládající se rozhlednu z roku 1817 a hotel v úpadku na
ky pﬁipomínaly HalasÛv hold na‰í BoÏenû
plo‰ném vrcholu „nejobydlenûj‰ího vrcholu stﬁední
Nûmcové: „Svat˘ pokoj schránce lidské/ale na hrob
Evropy“.
dej jí pﬁec/její kvûty heraldické/bodlák laskavec.“
V˘sledky regionálního rozvoje v dané lokalitû
Jak se tam nevrátit!
s podporou eurofondÛ jsme mohli dennû pozorovat
(redakãnû kráceno)
v terénu a studovat na ãesko-nûmeck˘ch infoPHDR. JANA VACKOVÁ

Tančíme
s podzimem
osob star‰ích 60 let. Dal‰í podmínkou je trvalé
bydli‰tû v Mâ Praze 4. Vstupné pro jednu osobu na v‰echna tﬁi taneãní odpoledne je 30 Kã.
Vzhledem ke zku‰enostem z obdobn˘ch akcí
jiÏ víme, Ïe pánÛ b˘vá nedostatek, proto se
mohou pﬁihlásit i páry dvou Ïen.

Poãet vstupenek na akci je omezen velikostí taneãního sálu a pﬁihlásit se mÛÏe 40 taneãních párÛ. Kapacitu z provozních dÛvodÛ
jiÏ nelze dále nav˘‰it, proto úãast je zaji‰tûna pouze pro prvních 40 pﬁihlá‰en˘ch párÛ.
V opaãném pﬁípadû, pokud by nebyl z ﬁad
seniorÛ dostateãn˘ zájem, si Mâ Praha 4
vyhrazuje právo akci zru‰it. Vstupenky na na‰e taneãní pro seniory si mÛÏete zakoupit u paní Mary‰kové v kanceláﬁi 03 od 15. 9. 2008.
IVANA STA≈KOVÁ, ZÁSTUPKYNù STAROSTY

SC-81047/1

INZERCE
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SENIOŘI/INZERCE

Informace o seniorských plavenkách

BLAHOPŘÁNÍ

K 20. srpnu 2008 bylo celkem vydáno 872 kusÛ plavenek pro seniory. Zbylé plavenky
v cenû 15 Kã za kus si mohou senioﬁi star‰í ‰edesáti let s trval˘m bydli‰tûm na území Mâ
Praha 4 i nadále vyzvedávat na sociálním odboru ÚMâ Praha 4 u pí. Mary‰kové, kanceláﬁ 03 – pﬁízemí, a v informaãních centrech s v˘jimkou informaãního centra v Kunraticích.
UpozorÀujeme, Ïe bûhem mûsíce si lze zakoupit maximálnû 2 plavenky na osobu.

Manželé Božena a Josef
Svobodovi
oslavili koncem června zlatou svatbu.
Všechno nejlepší přeje rodina
a ke gratulantům se přidávají
i pracovníci městské části Praha 4.

INZERCE
SC-81046/1

SC-81042/1

SC-81053/1

J· LINGUA NOVA
Potřebujete komunikovat anglicky
v běžných situacích a na cestách?
Naučte se s námi praktickou angličtinu!
JŠ Lingua Nova spolu se
ZŠ Jílovská otevírají
od září v budově ZŠ Jílovská

DOPOLEDNÍ A VEČERNÍ
KURZY PRAKTICKÉ ANGLIČTINY
pro začátečníky a mírně pokročilé
s kvalifikovaným českým lektorem.

Zápis v ZŠ Jílovská 8. 9. a 15. 9. 2008
od 15.00–18.00 hod.
či na tel.: 608 903 009
Další info:
www.linguanova.cz
SC-80130/2

www.praha4.cz
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VZPOMÍNKA/INZERCE

Spořilov v proměnách času
V nedávné fotografické soutěži MČ Praha 4 se stala jednou z oceněných paní Marta
Herlesová. Jelikož její snímky byly velice zajímavé, zašli jsme si na Spořilov zavzpomínat.
anÏelé âestmír a Marta
Herlesovi bydle-li od svatby v roce 1953 u rodiãÛ na
ÎiÏkovû a jelikoÏ se po narození
syna bytová situace stala neúnosnou, snaÏili se získat vlastní
byt. Teprve po pﬁihlá‰ení do bytového druÏstva v‰ak vysvitla
nadûje. Byli zaﬁazeni do poﬁadníku a v roce 1960 jim byl nabíd- ManÏelé âestmír a Marta Herlesovi
nut ãtyﬁpokojov˘ byt na sídli‰ti bydlí na Spoﬁilovû jiÏ 44 let.
Spoﬁilov II. „O tento typ bytu nebyl v té dobû zájem, kaÏdému se zdál pﬁíli‰ velk˘ a drah˘. Chodili jsme
se na stavbu dívat, jak pokraãuje. Staveni‰tû bylo oplocené, protoÏe na
nûm pracovali vûzni. Domy postupnû rostly, ale ten ná‰ stále nebyl hotov˘,“ vzpomíná Marta Herlesová. Na vinû bylo pouÏití ‰patn˘ch cihel
a dokonce se uvaÏovalo, Ïe objekt bude zbourán.
„Nakonec se na‰lo ﬁe‰ení, do pátého patra se udûlal Ïelezobetonov˘
prstenec, stavba byla dokonãena a my jsme se v ﬁíjnu 1964 stûhovali na

M

vycházky k Hamerskému rybníku nebo do Kunratického lesa, kde snad
známe uÏ kaÏd˘ strom a kde já ráda fotím.“ Modernizace a nov˘ zpÛsob
Ïivota v‰ak s sebou pﬁinesly i negativa. „Nejvíce nám vadí nedaleká
huãící dálnice s hust˘m kamionov˘m provozem a vûãné ranní a odpolední kolony aut. Také se sem zmûnila situace u nás v domû. Sousedé,
kteﬁí se s námi nastûhovali, pomalu odcházejí a byty po nich se pronajímají cizincÛm, takÏe tu bydlí kdekdo. âasto se nájemníci stﬁídají
a nûkteﬁí nemají ani pﬁedstavu, jak se v takovém domû chovat. Je to
nepﬁíjemné, ale proti tomu nic nezmÛÏeme,“ povzdechla si na závûr
Marta Herlesová.
(md)

Rok 1964 – tak se jezdilo do práce.
INZERCE

Rok 1960 – na holé planinû se rodí budoucí sídli‰tû Spoﬁilov.
Spoﬁilov. Zaãátky byly kru‰né, domy nebyly zcela dokonãeny, plyn
a elektrika se teprve zapojovaly, nikde Ïádné obchody a venkovní terénní úpravy zÛstaly na papíﬁe. Do práce jsme se brodili bahnem, nejednou
dûtem zÛstaly v bahnû holinky. A tak do módy pﬁi‰el takzvan˘ ‰ediv˘
mor, gumové kotníkové pﬁezÛvky. To byl veãerní rituál – mytí bot na
chodbû v k˘blu.“
KdyÏ se v ãase pﬁeneseme o více neÏ 40 let, je ze Spoﬁilova moderní
praÏská ãtvrÈ, coÏ oceÀují i manÏelé Herlesovi, kter˘m se tu líbí. „Máme
tady dostatek obchodÛ a v blízkosti je i poliklinika. Rádi chodíme na

Souãasnost – rok 2008.
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ANKETA

Rozhodněte s námi o parkovacích domech!
Městská část Praha 4 se především v některých lokalitách potýká s velkým deficitem parkovacích
ploch. Důsledkem jsou pak zaparkovanými vozidly přeplněné obslužné komunikace, po kterých
v případě potřeby neprojede sanitka či požární technika. Auta odstavená na ulicích navíc často přitahují zloděje a vandaly.
edostatkem parkovacích míst trpí pﬁeváÏnû lokality s bytovou zástavbou. MoÏn˘m ﬁe‰ením, jak tento deficit sníÏit, je v˘stavba parkovacích
domÛ. Praha 4 proto vytipovala 15 lokalit, kde by bylo moÏné velkokapacitní garáÏe vybudovat. Ty by byly urãeny pouze rezidentÛm a auta by
zde byla hlídána. Samotná v˘stavba parkovacích domÛ je v‰ak podmínûna zájmem veﬁejnosti. Pﬁipravili jsme proto tento informaãní leták se
základním popisem objektu, jeho provozu a cenû za jedno parkovací místo. Souãástí letáku je také struãn˘ dotazník pro zji‰tûní zájmu. (Vyplnûn˘ dotazník je moÏné odevzdat do 24. záﬁí 2008 v kterékoli informaãní kanceláﬁi Mâ Praha 4 nebo na Mûstském úﬁadu Prahy 4. Dotazník je anonymní
a neslouÏí jako závazná objednávka na parkovací místo.)

N

Parkovací dům v ulici Jílovská

Vizualizace parkovacího domu v ulici Jílovská

✄

NavrÏená kapacita parkovacího domu je 126 parkovacích stání
v jednom podzemním, tﬁech nadzemních podlaÏích a stﬁe‰e objektu.
Zastavûná plocha ãiní 852 m2.
GaráÏov˘ dÛm je navrÏen jako samostatnû stojící ãtyﬁpodlaÏní novostavba umístûná do volného prostoru zadního traktu obchodního centra
mezi Novodvorskou a Jílovskou ulicí.
Vjezd a v˘jezd je navrÏen z ulice Jílovská, v její obousmûrné ãásti,
v úrovni 1. nadzemního podlaÏí. Pohyb mezi jednotliv˘mi podlaÏími je
pomocí vnitﬁních ramp.
V‰echny vjezdy a v˘jezdy budou osazeny automatick˘mi závorami na
magnetickou kartu a sledovány kamerov˘m systémem. ZároveÀ bude
v objektu pﬁítomen pracovník obsluhy.
Obvodovou konstrukci netvoﬁí plná stûna s v˘plnûmi, ale horizontální
www.praha4.cz

kovové zábradlí umístûné mezi sloupy. To bude porostlé popínav˘mi
rostlinami. Podél chodníku v ulici Jílovské je navrÏen zelen˘ pás, kter˘
bude zatravnûn a osázen popínav˘mi rostlinami.
Pronájem parkovacích míst bude dlouhodobého charakteru. Cena za
jedno parkovací místo a mûsíc nepﬁesáhne po první dva roky v˘‰i
1 200 Kã vã. DPH (v cenû je zahrnut nájem místa a pomûrná ãást
provozních nákladÛ vÛãi jednomu místu).

Mám zájem o ...... parkovací místo/parkovacích míst
Bydlím v ulici ...............................................................
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ANKETA

Rozhodněte s námi o parkovacích domech!
Městská část Praha 4 se především v některých lokalitách potýká s velkým deficitem parkovacích
ploch. Důsledkem jsou pak zaparkovanými vozidly přeplněné obslužné komunikace, po kterých
v případě potřeby neprojede sanitka či požární technika. Auta odstavená na ulicích navíc často přitahují zloděje a vandaly.
edostatkem parkovacích míst trpí pﬁeváÏnû lokality s bytovou zástavbou. MoÏn˘m ﬁe‰ením, jak tento deficit sníÏit, je v˘stavba parkovacích
domÛ. Praha 4 proto vytipovala 15 lokalit, kde by bylo moÏné velkokapacitní garáÏe vybudovat. Ty by byly urãeny pouze rezidentÛm a auta by
zde byla hlídána. Samotná v˘stavba parkovacích domÛ je v‰ak podmínûna zájmem veﬁejnosti. Pﬁipravili jsme proto tento informaãní leták se
základním popisem objektu, jeho provozu a cenû za jedno parkovací místo. Souãástí letáku je také struãn˘ dotazník pro zji‰tûní zájmu. (Vyplnûn˘ dotazník je moÏné odevzdat do 24. záﬁí 2008 v kterékoli informaãní kanceláﬁi Mâ Praha 4 nebo na Mûstském úﬁadu Prahy 4. Dotazník je anonymní
a neslouÏí jako závazná objednávka na parkovací místo.)

N

Parkovací dům v ulici Štúrova

Vizualizace parkovacího domu v ulici Štúrova

16 | TUČŇÁK

komunikace ·túrova, tak podél pû‰í zóny ·túrova. Stavba bude vytváﬁet
hlukovou clonu od pﬁilehlé komunikace smûrem k pû‰í zónû a obytné
zástavbû.
Pronájem parkovacích míst bude dlouhodobého charakteru. Cena za
jedno parkovací místo a mûsíc nepﬁesáhne po první dva roky v˘‰i
1 200 Kã vã. DPH (v cenû je zahrnut nájem místa a pomûrná ãást
provozních nákladÛ vÛãi jednomu místu).

Mám zájem o ...... parkovací místo/parkovacích míst
Bydlím v ulici ...............................................................

✄

NavrÏená kapacita parkovacího domu je 348 parkovacích stání ve
tﬁech nadzemních podlaÏích. NavrÏená zastavûná plocha je 2 285m2.
Vjezd a v˘jezd je navrÏen z ulice Hurbanova v úrovni 2. nadzemního
podlaÏí. 1. nadzemní podlaÏí je na severním konci zcela nad terénem
a smûrem k jihu se postupnû do terénu zaﬁezává. Pohyb mezi jednotliv˘mi podlaÏími je pomocí vnitﬁních ramp. V‰echny vjezdy a v˘jezdy budou osazeny automatick˘mi závorami na magnetickou kartu a sledovány
kamerov˘m systémem. ZároveÀ bude v objektu pﬁítomen pracovník
obsluhy.
Obvodovou konstrukci netvoﬁí plná stûna s v˘plnûmi, ale horizontální
kovové zábradlí umístûné mezi sloupy. To bude porostlé popínav˘mi
rostlinami. ·íﬁka navrhovan˘ch garáÏí je men‰í neÏ stávající zpevnûná parkovací plocha. Dojde tak k roz‰íﬁení zelen˘ch pásÛ jak podél
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ANKETA

Rozhodněte s námi o parkovacích domech!
Městská část Praha 4 se především v některých lokalitách potýká s velkým deficitem parkovacích
ploch. Důsledkem jsou pak zaparkovanými vozidly přeplněné obslužné komunikace, po kterých
v případě potřeby neprojede sanitka či požární technika. Auta odstavená na ulicích navíc často přitahují zloděje a vandaly.
edostatkem parkovacích míst trpí pﬁeváÏnû lokality s bytovou zástavbou. MoÏn˘m ﬁe‰ením, jak tento deficit sníÏit, je v˘stavba parkovacích
domÛ. Praha 4 proto vytipovala 15 lokalit, kde by bylo moÏné velkokapacitní garáÏe vybudovat. Ty by byly urãeny pouze rezidentÛm a auta by
zde byla hlídána. Samotná v˘stavba parkovacích domÛ je v‰ak podmínûna zájmem veﬁejnosti. Pﬁipravili jsme proto tento informaãní leták se
základním popisem objektu, jeho provozu a cenû za jedno parkovací místo. Souãástí letáku je také struãn˘ dotazník pro zji‰tûní zájmu. (Vyplnûn˘ dotazník je moÏné odevzdat do 24. záﬁí 2008 v kterékoli informaãní kanceláﬁi Mâ Praha 4 nebo na Mûstském úﬁadu Prahy 4. Dotazník je anonymní
a neslouÏí jako závazná objednávka na parkovací místo.)

N

Parkovací dům v ulici Spořilovská

Vizualizace parkovacího domu v ulici Spořilovská

✄

NavrÏená kapacita tohoto parkovacího domu je 284 parkovacích stání
ve tﬁech nadzemních podlaÏích a na stﬁe‰e objektu. Zastavûná plocha je
1 970 m2.
Vjezd a v˘jezd je navrÏen z ulice Na Chodovci v úrovni 1. nadzemního podlaÏí. To je na severním konci zcela nad terénem a smûrem
k jihu se postupnû do terénu zaﬁezává. Pohyb mezi jednotliv˘mi podlaÏími je pomocí vnitﬁních ramp. V‰echny vjezdy a v˘jezdy budou osazeny automatick˘mi závorami na magnetickou kartu a sledovány kamerov˘m systémem. ZároveÀ bude v objektu pﬁítomen pracovník obsluhy.
Obvodovou konstrukci netvoﬁí plná stûna s v˘plnûmi, ale horizontální
kovové zábradlí umístûné mezi sloupy. To bude porostlé popínav˘mi
rostlinami.
Stavba bude vytváﬁet hlukovou clonu od pﬁilehlé komunikace
www.praha4.cz

Spoﬁilovská smûrem k obytné zástavbû. Jako dal‰í protihlukové opatﬁení
na ni bude navazovat protihluková stûna, která bude dále pokraãovat
severnû podél ulice Na Chodovci.
Pronájem parkovacích míst bude dlouhodobého charakteru. Cena za
jedno parkovací místo a mûsíc nepﬁesáhne po první dva roky v˘‰i
1 200 Kã vã. DPH (v cenû je zahrnut nájem místa a pomûrná ãást
provozních nákladÛ vÛãi jednomu místu).

Mám zájem o ...... parkovací místo/parkovacích míst
Bydlím v ulici ...............................................................
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ŠKOLST VÍ

ZŠ Filosofská po prázdninách
Jak jsme již informovali v předchozích číslech Tučňáku, velké změny čekají žáky a pedagogy z Hodkoviček. Městská část Praha 4 rozhodla o kompletní rekonstrukci v objektu
v Jitřní ulici včetně rozsáhlé rekonstrukce přilehlých sportovišť.
ozsah rekonstrukce neumoÏÀuje byÈ i omezen˘
provoz ve ‰kolních lavicích. Z tûchto dÛvodÛ
Ïáci musí dojíÏdût. Mâ Praha 4 proto s ohledem na
bezpeãnost a ve snaze minimalizovat dopady na
kaÏdodenní ‰kolní povinnosti ÏákÛ zajistila ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy ‰kolní
linku.
Od 1. záﬁí zaãnou vyuÏívat autobus ã. 581
oznaãen˘ je‰tû piktogramem ‰kolního autobusu Ïáci
1.–5. roãníkÛ, kteﬁí budou plnit povinnou ‰kolní docházku v objektu Filosofská. Autobus bude odjíÏdût
dennû v 7.40 hod. z doãasné zastávky, která byla vybudována proti objektu Z·. Autobus pojede po trase
autobusové linky ã. 121, zastaví v obou stanicích,
kde mohou pﬁistoupit dûti i rodiãe. Koneãnou má
v zastávce linky ã. 121 u Z· Filosofská, u pﬁechodu
hlídaného mûstskou policií.

R

Pro cestu ze ‰koly Mâ Praha 4 linku nezaji‰Èuje.
Îáci 1. stupnû zpravidla nav‰tûvují ‰kolní druÏinu
s tím, Ïe je vyzvedávají rodiãe v rÛzném ãase. Pro
cestu zpût tudíÏ budou moci vyuÏívat pravidelné autobusové linky ã. 121.
Îáci 2. stupnû budou aÏ do podzimních prázdnin,
tj. do 29. 10. 2008, nav‰tûvovat ‰kolu v Jitﬁní ulici.
Od 30. 10. pro nû budou pﬁipraveny náhradní
prostory v objektu Z· Na Planinû. I pro nû Mâ
Praha 4 zajistila autobusovou linku, která bude
odjíÏdût z jiÏ zmínûné doãasné zastávky v ul. Jitﬁní
proti budovû ‰koly. Kloubov˘ autobus bude odjíÏdût
ve dnech vyuãování pravdûpodobnû v 7.25 hod.
Pojede po trase linky ã. 121 se v‰emi zastávkami aÏ
k Z· Filosofská, poté zastaví na Novodvorské
a konãí u Z· Na Planinû. Mâ Praha 4 zajistí
stejn˘m zpÛsobem i návrat ÏákÛ po skonãení vyuão-

Léto v „mateřinkách“
Pokud mohly děti během letních měsíců, v období prázdnin a dovolených, zůstat
co nejvíce času se svými rodiči nebo prarodiči, jistě si společně užily zábavu a společné výlety.
ohuÏel nûkteré dûti nemûly z rÛzn˘ch dÛvodÛ
moÏnost takto trávit voln˘ ãas bûhem hlavních
prázdnin. Náhradním ﬁe‰ením se pro nû stal pobyt
v mateﬁsk˘ch ‰kolách, kter˘ spolu s ﬁeditelkami vybran˘ch ‰kol zajistila na‰e mûstská ãást.
Které to byly? Do 4. ãervence byl provoz
zachován dle potﬁeby v kaÏdé z 30 mateﬁsk˘ch
‰kol zﬁizovan˘ch mûstskou ãástí Praha 4. Od
7. ãervence do 1. srpna dûti a jejich rodiãe mohli
vyuÏít branickou mateﬁskou ‰kolu v Bezové ulici,
spoﬁilovskou Na Chodovci nebo mateﬁskou ‰kolu
nedaleko Kongresového centra v ulici Na Buãance.

B

Od 4. srpna do 22. srpna byly pro na‰e nejmen‰í
pﬁipraveny mateﬁské ‰koly v ulici Kukuãínova,
Matûchova a MendíkÛ. V‰echny mateﬁské ‰koly
byly v pﬁípadû zájmu pﬁipraveny zahájit svÛj provoz
jiÏ 25. srpna.
O leto‰ních prázdninách mûstská ãást zajistila
spolu s ﬁeditelkami zv˘‰ení poãtu otevﬁen˘ch mateﬁsk˘ch ‰kol. Vy‰la tak vstﬁíc zv˘‰enému zájmu rodiãÛ o umístûní dûtí bûhem prázdnin. Dny leto‰ních
‰kolních prázdnin proÏilo ve ‰kolkách nûco kolem
500 dûtí. Jen pro úplnost je moÏné uvést, Ïe ve ‰kolním roce 2007/2008 nav‰tûvovalo M· 2999 dûtí.

Za dětmi přišel „Medvídek Brumla“
Odbor školství a kultury v rámci aktivit
v oblasti primární prevence sociálně
patologických jevů zajistil s Útvarem
prevence Městské policie hl. m. Prahy program pro děti z mateřských škol s prázdninovým provozem.
racovníci útvaru prevence pﬁi‰li do mateﬁsk˘ch
‰kol s obrázkov˘m pﬁíbûhem „Medvídek
Brumla ve mûstû“. Hlavní postavou pﬁíbûhu je medvídek, kter˘ uteãe ze ‰kolky a na své cestû zaÏije
rÛzná dobrodruÏství. Cel˘ program je zamûﬁen pﬁedev‰ím na dopravní v˘chovu dûtí za jejich aktivní
spoluúãasti. V pﬁíbûhu jsou prezentovány základní
zásady bezpeãného pﬁecházení pﬁes vozovku, chování chodce na chodníku, jak se chovat pﬁi styku
s neznám˘mi lidmi, nebo co dûlat, kdyÏ uvidí odhozenou injekãní stﬁíkaãku. Dûtem se program velmi
líbil. ¤ada z nich jiÏ vûdûla, jak se zachovat, kdyÏ
se ztratí a jak se chovat bezpeãnû, aby se jim
nic nestalo.

P
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vání. âas upﬁesníme, jakmile budou vypracovány
rozvrhy, které budou navrÏeny tak, aby Ïáci ze Z·
Jitﬁní konãili vyuãování ve stejnou hodinu.
Vûﬁíme, Ïe i díky zaji‰tûní ‰kolní linky probûhne
‰kolní rok 2008/2009 pro dûti z Hodkoviãek bez vût‰ích problémÛ, bude úspû‰n˘ a neovlivní v˘sledky
jejich ‰kolního snaÏení, ze kter˘ch budou mít radost
nejen ony, ale i jejich rodiãe.
MARTIN HUDEC, ZÁSTUPCE STAROSTY

Začíná školní rok

2008/2009
VáÏení,
v prázdninovém ãísle
na‰eho mûsíãníku jsem
v‰em na‰im dûtem a pedagogÛm popﬁála pûkné léto.
Pro dûti byly ãervenec a srpen mûsíci prázdnin a pro
nás dospûlé dobou dovolen˘ch. Jistû to bylo
období plné zajímav˘ch záÏitkÛ, na které budeme
rádi vzpomínat.
âas ubûhl a na dveﬁe klepe nov˘ ‰kolní rok.
Poprvé pﬁijde do mateﬁsk˘ch ‰kol 1 016 dûtí
a poprvé usedne do lavic ve ‰kolních tﬁídách 966
prvÀáãkÛ. S celkov˘m poãtem kolem víc jak 8 tisíc
ÏákÛ ve dvaceti základních ‰kolách a 3 200 dûtí ve
tﬁiceti mateﬁsk˘ch ‰kolách zaujímá mûstská ãást
Praha 4 první místo v praÏském Ïebﬁíãku. Dnem
1. záﬁí zaãínají opût pro v‰echny na‰e dûti dny
povinností, mal˘ch i velk˘ch radostí, dny setkávání se se stávajícími i nov˘mi spoluÏáky, se sv˘mi
uãiteli, kteﬁí je budou v prÛbûhu celého ‰kolního
roku doprovázet ve svûtû vzdûlávání.
Na‰im pﬁed‰kolákÛm i ‰kolákÛm pﬁeji proto
moudré a laskavé uãitele, pedagogÛm potom
chytré, vnímavé a slu‰né Ïáky a nám v‰em úspû‰n˘
a spokojen˘ ‰kolní rok 2008/2009.
MUDr. Michaela Bartáková,
zástupkynû starosty Mâ Praha 4

Soutěž pro školáky
Mûstská ãást Praha 4 vyhlásila fotografickou soutûÏ „Jak vypadá Ïivot bez drog“. Îáci
4. aÏ 9. tﬁíd základních ‰kol zﬁizovan˘ch
mûstskou ãástí Praha 4, kteﬁí se chtûjí soutûÏe
zúãastnit, za‰lou soutûÏní snímky ve formátu
10x15 cm v obálce oznaãené heslem soutûÏe
do 12. záﬁí 2008 na adresu: Úﬁad Mâ Praha 4,
odbor ‰kolství a kultury, Táborská 350, 140 45
Praha 4. Do obálky spolu s fotografiemi vloÏte lístek se jménem, vûkem, adresou bydli‰tû
a adresou základní ‰koly úãastníka – fotografa.
Snímky budou vyhodnoceny odbornou porotou a vystaveny v rámci putovní v˘stavy
v informaãních centrech na‰í mûstské ãásti.
V˘herci budou odmûnûni hodnotn˘mi cenami.
www.praha4.cz
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Nové prostory v mateřských školách
v˘‰en˘ zájem o umístûní dûtí v na‰ich
mateﬁsk˘ch ‰kolách ﬁe‰ila mûstská ãást
Praha 4 ve spolupráci s ﬁeditelkami ‰kol zprovoznûním dal‰ích ‰esti tﬁíd, které doposud slouÏily jako zázemí pro konání rÛzn˘ch forem zá-

Z

jmov˘ch aktivit. Za 2 miliony korun tak
vznikla místa pro dal‰ích asi 200 dûtí.
Více dûtí pﬁivítají v mateﬁsk˘ch ‰kolách
v ulici Jílovská, Kukuãínova, Plamínkové,
Hudeãkova a Trenãínská.
(mb)

SC-81045/2

SC-80969/4

SC-81064/1

INZERCE

SC-81017/1

zá

o.

SC-81063/4

k la

SC-80476/1

dní
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.

Vás zve k zápisu
‰kolní rok 2008–2009
1.–15. záﬁí 2008 od 15 do 17 hod.

v budovû ‰koly
ZU· PRO ARTE VIVA, s.r.o.
Praha 4, Vzdu‰ná 564
Obory: v˘tvarn˘, taneãní,
lit. dramatick˘ a hudební
– klavír, flétna, kytara, zpûv
elektrické klávesové nástroje,
el. kytara, baskytara, dechové nástroje
a populární zpûv.

·kola vyuãuje téÏ
v Praze 10-Uhﬁínûvsi, Vachkova 630,
pouze hudební obory

INFORMACE na tel.:
241 713 925, 603 861 307
www.zusproarteviva.cz
www.praha4.cz

SC-81027/1
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PEL–MEL

Dub ve finále ankety!
Do finále celostátní ankety Strom roku 2008 pořádané programem Strom
života Nadace Partnerství byl porotou vybrán i dub rostoucí v ulici
Mezivrší v Braníku.
Detailní informace o finalistech na stránkách
sudy dvanácti finálov˘ch stromÛ, které po
www.stromzivota.cz/anketa. Hlasovat mÛÏete
nároãném rozhodování i bouﬁlivé debatû
aÏ do 10. ﬁíjna pomocí hlasovacích archÛ
zvolila patnáctiãlenná porota, poukazují na úz(viz níÏe) nebo dárcovsk˘ch SMS zpráv ve
ké sepûtí lidí a stromÛ, mnohdy také v˘znamnû
tvaru DMS STROM1–12 odeslan˘ch na ãíslo
odráÏejí dûjiny uplynul˘ch staletí. Tvoﬁí je ãty87 777. Vítûzn˘ strom bude slavnostnû vyhláﬁi lípy, dva duby, buk a borovice a v historii an‰en 17. ﬁíjna na Koncertu pro stromy, kde
kety v˘jimeãn˘ poãet ovocn˘ch stromÛ: dvû
vystoupí skupina JablkoÀ a Jaroslav Svûcen˘.
hru‰nû, jabloÀ a oskeru‰e.

O

„Branick˘ dub je jedin˘m praÏsk˘m zástupcem
ve finále ankety Strom roku. Podpoﬁte hlasem
na‰eho reprezentanta!“ vyzval v‰echny obãany
Prahy 4 starosta Pavel Horálek.

Rekonstrukce podloubí – ano, či ne?
Krytá pěší zóna přiléhající k zástavbě mezi ulicemi Pujmanové a Horáčkova je dnes v havarijním stavu. S ohledem
na bezpečnost musí být konstrukce odstraněna co nejdříve, a proto začnou demoliční práce již 4. září 2008.
ato drobná sídli‰tní architektura je v majetku
hlavního mûsta Prahy a s ohledem na Ïalostn˘
stav pﬁevzala radnice Prahy 4 iniciativu pﬁi revitalizaci tohoto prostoru. Mâ Praha 4 provede nezbytné
práce k odstranûní této zkorodované konstrukce na
vlastní náklady. Dále radnice nechala na své náklady zpracovat studii, jak by mohlo nové podloubí vypadat. Studie navrhuje, aby podloubí bylo zachováno pﬁi jedné stranû souãasného prostoru, prostﬁední
zelen˘ pruh by byl osázen novou stromovou zelení
a keﬁi a uvaÏuje se i o dûtském koutku. Jeden vodní
prvek by byl zachován.
„Rekonstrukce tohoto veﬁejného prostoru o veli-

T
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kosti pﬁes 4 000 m2 nebude levná. Myslíme si, Ïe
podloubí tvoﬁí pﬁíjemn˘ otevﬁen˘ a zároveÀ kryt˘
prostor po cel˘ rok, ale protoÏe nechceme pl˘tvat
veﬁejn˘mi prostﬁedky a víme, Ïe se bude jednat
o finanãnû nákladnou rekonstrukci, ptáme se Vás,
obãanÛ, zda zastﬁe‰ení opût vybudovat,“ ﬁíká starosta Pavel Horálek. Oprava dlaÏby, pﬁípadné obnovení
zastﬁe‰ení chodníku a osázení zelení by bylo provedeno prÛbûÏnû od podzimu do jara pﬁí‰tího roku.
Své názory a pﬁipomínky k rekonstrukci podloubí
zasílejte na marek.splichal@praha4.cz ãi na Marek
·plíchal, mûstská ãást Praha 4, Táborská 350, 140 45
Praha 4.

Vizualizace nové podoby podloubí.
www.praha4.cz
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Dopravní omezení
Uzavírka ulice Pikrtova – etapová rekonstrukce komunikace
Termín: 27. 8.–20. 9. 2008 (parc. ã. 3142/3, 3142/19, k. ú. Nusle) vozovka
v úseku pﬁed objekty ã. p. 1315/9–1326/13 + úprava napojení na nov˘ sjezd
a dále ãást pû‰í komunikace pﬁed objekty ã. p. 1321/1–1313/5.
Termín: 21. 9.–30. 9. 2008 (parc. ã. 3142/19, 3142/4, k. ú. Nusle) vozovka
a chodník od ústí s ulicí Na Pankráci k napojení na nov˘ sjezd a dále chodník
v úseku pﬁed objekty ã. p. 1314/7–1326/13.

Hlavní mûsto Praha dokonãilo úsek cyklostezky mezi podolskou
nemocnicí a podolskou vodárnou. Chodník pro pû‰í byl doplnûn
obousmûrn˘m pruhem pro cyklisty a zelen˘m pásem.

Dále v platnosti zÛstávají:
Rekonstrukce ul. Budûjovická v úseku Na StrÏi x Za Zelenou li‰kou
II. etapa: 13. 8.–9. 10. 2008 – uzavﬁen jízdní pás z centra; provoz v jízdním
pásu do centra obousmûrn˘. III. etapa: 10. 10.–7. 11. 2008 – provoz ve smûru
z centra obnoven, pouze v ãásti sveden do jednoho jízdního pruhu. IV. etapa:
8. 11.–5. 12. 2008 – rekonstrukce druhé ãásti stﬁedního parkovacího pásu.
V dobû uzavﬁení jízdního pásu z centra bude ul. Bystﬁická zaslepena ve smûru od
ul. Humpolecká. Provoz v úseku Neveklovská – Humpolecká bude obousmûrn˘
se zákazem zastavení. Trasa noãních linek 505, 509 a 513 bude zmûnûna.
Zastávka Zelená li‰ka ve smûru z centra bude doãasnû pﬁesunuta za kﬁiÏovatku
Budûjovická x Za Zel. li‰kou. Ru‰ení vodovodního ﬁadu v ul. Prostﬁední,
v úseku Poboãná – Pekárenská, II. etapa: 1. 8. 2008–5. 9. 2008.

INZERCE

Tenis jako mimoškolní aktivita...
Je ti 6 let a chce‰ b˘t ve skupinû se sv˘mi
vrstevníky? Je ti 14 a je‰tû jsi nedrÏel raketu
v ruce? Jsi pokroãil˘ hráã, ale oddíl se o tebe
nestará? Pokud jsi na nûkterou otázku odpovûdûl ano, zkus se nezávaznû informovat.

Kurzy
tenisu

Pro holky a kluky od 5 do 18 let

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

není ani neorganizovaná hra – pod dohledem
zku‰eného trenéra má pro dítû jistû i dal‰í pﬁednosti neÏ jen získání kondice. Je kombinací,
propojením fyzické a du‰evní ãinnosti. âlovûk
hraje sám za sebe, je odpovûdn˘ za své chyby
i daﬁení.
Tenis nelze hrát „bez du‰e“, je tﬁeba zapojit
i hlavu – prom˘‰let, odhadovat, b˘t ve stﬁehu,
neukvapovat se – to v‰echno jsou poÏadavky,
které se dítûti hodí i v ostatních oblastech Ïivota. Dítû je nuceno soustﬁedit se na jednu, v tu
chvíli nejdÛleÏitûj‰í vûc, aniÏ by ale zapomínalo sledovat i vûci ostatní. Tenis se mÛÏe stát
celoÏivotní pohybovou aktivitou a v˘znamnû
pﬁispívá ke zdravému Ïivotnímu stylu. Tenisová ‰kola Tallent jiÏ 14. rokem nabízí moÏnost
volby mezi rekreaãním a v˘konnostním tréninkem a obû formy vnímá jako rovnocenné.

ZŠ Jeremenkova,
ZŠ k Milíčovu,
ZŠ Pošepného nám.
+ další střediska Prahy 1–10
Podzimní nábor
právě probíhá

www.tallent.cz • Tel.: 224 815 871, 603 527 172

SC-80098/3

Jak organizují dne‰ní rodiãe voln˘ ãas svého
dítûte? SnaÏí se najít takové aktivity, které
by byly pro dítû zábavné a zároveÀ pﬁispûly
k rozvoji jeho osobnosti, k získání nov˘ch
znalostí a dovedností?
Jednou z moÏností je beze sporu sport.
Oproti jin˘m zájmov˘m krouÏkÛm a moÏnostem trávení volného ãasu má tu v˘hodu, Ïe
kompenzuje „sedavou“ ãást dne, tedy ãas,
kter˘ dítû tráví ve ‰kole ãi doma u televize ãi
poãítaãe.
Sport umoÏÀuje dítûti vydat pﬁebyteãnou
energii a zároveÀ získat energii novou, plynoucí ze samotné radosti z pohybu. Tenis – jako
jeden ze sportÛ – je moÏností, jak získat celkovou fyzickou kondici formou hry. Nechybí zde
napûtí ani porovnání s ostatními, coÏ b˘vá
vhodnou motivací k lep‰ím v˘konÛm. Ale tenis

www.praha4.cz
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ZKUŠENOST

Jak se žije na vozíčku?
Zatímco zástupkyně starosty Ivana Staňková sedící na mechanickém
vozíku mizí se svým asistentem uvnitř vagonu metra, těsně před
nájezdem druhého vozíku se dveře náhle zavřou. „To snad není
pravda!“ komentuje polohlasně zástupce starosty Martin Hudec bezohledné počínání strojvůdce ve stanici metra Pankrác, když společně
s asistentem zůstávají na peroně a pozorují odjíždějící soupravu.
bãanské sdruÏení Asistence o. s. pﬁi‰lo se zajímav˘m nápadem – projektem „Jedeme v tom
s vámi“. Úãastníci z ﬁad pﬁedstavitelÛ veﬁejného
a kulturního Ïivota, ale i studenti stﬁedních a vysok˘ch ‰kol usednou na vozík a za doprovodu asistenta se vydají na cestu praÏsk˘mi ulicemi a mûstskou
hromadnou dopravou. A jakoby mávnutím kouzelného proutku se pro nû najednou zmûní okolní svût
– to, co se zdá naprostou prkotinou pro zdravého
ãlovûka, napﬁíklad rozbit˘ kus chodníku s v˘moly,
je pro zdravého „vozíãkáﬁe“ nezﬁídka velk˘ problém, kter˘ musí ﬁe‰it s vypûtím v‰ech sil. Je‰tû Ïe
má za zády asistenta...

O

Hráli jsme kličkovanou...
Cesta obou na‰ich zastupitelÛ vedla z ulice
Pujmanové do ulice Na Topolce. UÏ po pár metrech
od sídla Asistence o. s. zaãaly vozíky na hrbolaté
a popraskané cestû v podloubí poskakovat. „Cesta
je opravdu hrozná, bude se to tu rekonstruovat.
Chodníky a cesty v‰ak nepatﬁí mûstské ãásti, ale
Technické správû komunikací (TSK), kterou financuje Magistrát hlavního mûsta Prahy. My mÛÏeme
na Magistrát jen apelovat, aby s tím nûco udûlal,“
vysvûtloval bûhem cesty Martin Hudec pracovní-

âinnost Asistence o. s. pﬁedstavila na závûreãné besedû ﬁeditelka organizace Mgr. Vlasta
Stupková (vpravo), které zaujatû naslouchala
zástupkynû starosty Ivana StaÀková (vlevo).

kÛm Asistence o. s. dÛvod, proã komunikace není jiÏ
opravená.
Trasa k v˘tahu stanice metra Pankrác se pak nûkolikrát mírnû mûnila, a to podle toho, zda u chodníkov˘ch bezbariérov˘ch sjezdÛ právû parkovalo
auto, ãi nikoliv. „Nad lidskou bezohledností nûkdy
zÛstává rozum stát,“ okomentovala Ivana StaÀková
poãínání jednoho z ﬁidiãÛ, kter˘ pﬁedkem vozu
zabral cel˘ sjezd. Kliãkovaná po chodnících nás ale
v celkovém souãtu pﬁipravila o nûkolik minut
drahocenného ãasu.

Výtah tentokrát nestávkoval
„To jsem zvûdav˘, jestli bude fungovat,“
prohlásil pﬁed v˘tahem metra trochu skepticky Petr
Vykoukal, kter˘ nás kus cesty na svém elektrickém
vozíku doprovázel. „Mám s v˘tahy ‰patné zku‰enosti. Tﬁeba na Chodovû je plo‰ina kaÏd˘ t˘den
alespoÀ jednou porouchaná. âlovûk se na to pak pﬁi
cestû do práce nemÛÏe spolehnout.“ Máme ‰tûstí,
zdviÏ pﬁijíÏdí a bez problémÛ nás dopravuje na peron metra. Chceme jet na Vy‰ehrad, ale ani to není
pro lidi na vozíku jednoduchá záleÏitost. Kromû
„zbrklosti“ strojvÛdce soupravy zmínûné v úvodu
ãlánku zﬁejmû socialistiãtí inÏen˘ﬁi nepoãítali s tím,
Ïe podzemní dopravu nûkdy budou v hojné míﬁe vyuÏívat i vozíãkáﬁi.
A právû ve stanici metra Vy‰ehrad je, navzdory
nedaleko stojícímu Jedliãkovû ústavu, paradoxnû
pouze jeden bezbariérov˘ v˘stup (smûr Háje).
Musíme proto metrem aÏ na I. P. Pavlova, pﬁejet nástupi‰tû a vrátit se stanici zpût. A ãasová ztráta nám
oproti bûÏnému cestování opût narÛstá...
Zbytek cesty uÏ je koneãnû témûﬁ bez problémÛ.
„Jsem rád, Ïe mû tlaãíte, uÏ mû bolí ruce,“ ﬁíká
Martin Hudec svému asistentovi v mírném vy‰ehradském stoupání, kdyÏ si vyzkou‰el ﬁídit a pohybovat vozíkem sám. To je ostatnû uÏ tﬁináct let
i hlavní náplní Asistence o. s. – pomáhat handicapovan˘m lidem v Ïivotních situacích a souãasnû je
zapojit do bûÏného Ïivota.

Co je Asistence o.s.?
Obãanské sdruÏení Asistence o. s. bylo zaloÏeno v roce 1995 nûkolika
zamûstnanci Jedliãkova ústavu a ‰kol (dále JÚ·) v Praze, rodiãi a pﬁáteli
studentÛ a absolventÛ JÚ·. Podnûtem ke vzniku sdruÏení byla situace absolventÛ, kteﬁí do té doby zÛstávali po ukonãení studia doma, bez moÏnosti aktivního
uplatnûní ve spoleãnosti. Za vznikem obãanského sdruÏení Asistence o. s. byla
aktuální potﬁeba pomoci studentÛm Praktické ‰koly Jedliãkova ústavu pﬁi
pﬁechodu ze ‰koly a ústavu do dal‰ího Ïivota. Od bﬁezna 2006 jsou nabízeny
sluÏby napomáhající k integraci a bûÏnému zpÛsobu Ïivota nejen studentÛm
a absolventÛm JÚ·, ale i dal‰ím lidem s tûlesn˘m a kombinovan˘m postiÏením
v Praze. „Na‰im klientÛm poskytujeme sluÏby osobní asistence a sociální
rehabilitace. V projektu „Centrum pracovní rehabilitace“ (projekt byl podpoﬁen

22 | TUČŇÁK

Jakákoliv nerovnost chodníku ztûÏuje vozíãkáﬁÛm Ïivot. Pﬁesvûdãil se o tom i zástupce
starosty Martin Hudec.

Zkusíte na vlastní kůži?
„KdyÏ jsem se vÏil do role vozíãkáﬁe, kter˘ nemá
moÏnost vyuÏít sluÏeb asistenta a potﬁebuje se dostat
napﬁíklad jen pﬁes ulici do supermarketu ãi lékárny,
tak je to opravdu velká dﬁina. Zvlá‰tû kdyÏ vidím
svÛj pﬁíkop – tﬁeba 20centimetrovou hranu chodníku,“ líãil své pocity u kulatého stolu v Jedliãkovû
ústavu Martin Hudec. Jeho kolegynû Ivana StaÀková
dodává: „Byl to zvlá‰tní pocit pozorovat lidi od pasu
dolÛ. Bezbariérová doprava je opravdu problém,
v‰imla jsem si ﬁady vûcí, které je potﬁeba zmûnit.
Správcem komunikací je TSK, na tuto organizaci
musíte apelovat a dodávat jí podnûty. Ideálním
ﬁe‰ením by bylo spojit se s dal‰ími obecnû prospû‰n˘mi organizacemi, zmapovat Prahu z pohledu
vozíãkáﬁe a s návrhy na úpravy se objednat pﬁímo
u primátora. Za na‰í mûstskou ãást vám mÛÏeme slíbit, Ïe vás ve va‰em úsilí budeme plnû podporovat.“
A na závûr v˘zva pro ãtenáﬁe TuãÀáka – máte-li
zájem si sami podobnou cestu vyzkou‰et, napi‰te na
e-mail erik@asistence.org. MoÏná vás jedna krátká
cesta kouskem Prahy obohatí o pocity lidí, kteﬁí
nemûli takové ‰tûstí b˘t zdraví jako vy...
MARTIN DUDEK, FOTO: ZDENùK K¤ÍÎ

z rozpoãtu ESF EU, âR a rozpoãtu hl. m. Prahy) se napﬁíklad zamûﬁujeme na
pomoc s hledáním pracovního uplatnûní lidí se zdravotním postiÏením. V souãasné dobû máme asi 120 klientÛ a dal‰ích 12 lidí na ãekací listinû. V rámci
sluÏby osobní asistence pomáhají na‰i asistenti pﬁi docházce do ‰koly a do práce,
ale i pﬁi bûÏn˘ch denních úkonech. Nûkter˘m klientÛm se vûnují aÏ 16 hodin
dennû,“ ﬁíká Erik âipera, zástupce ﬁeditelky sdruÏení, vedoucí osobní asistence
a koordinátor dobrovolníkÛ. „PotíÏ je v‰ak s financemi, do konce roku nám
chybí pﬁibliÏnû pÛl milionÛ korun. Podáváme rÛzné Ïádosti a doufáme v jejich
kladné vyﬁízení, jinak musíme zredukovat na‰e poskytované sluÏby,“ konãí v‰ak
nepﬁíli‰ optimisticky Erik âipera. Více informací na www.asistence.org.
Chcete-li podpoﬁit ãinnost Asistence o. s., máte moÏnost prostﬁednictvím
odeslání dárcovské SMS s textem: DMS Asistence na ãíslo 87777. DMS vás
bude stát 30 Kã, z toho obdrÏí Asistence 27 Kã.
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LIDÉ KOLEM NÁS

V životě jsem měl velké štěstí!
„Každý člověk se narodí s knihou života, a ta je různě silná. Co člověka
čeká, to jej nemine, i kdyby se tomu snažil vyhýbat. Viděl jsem kluky,
kteří smrtce doslova naběhli do cesty,“ říká plk. let. v.v. JAROSLAV
HOFRICHTER (88), nový čestný občan Prahy 4, nositel 3 válečných křížů,
medaile za chrabrost a 5 spojeneckých vyznamenání, který za druhé
světové války létal ve 311. peruti.
letadlÛm se Jaroslav
Hofrichter dostal jako
patnáctilet˘, kdy jej pﬁemluvil kamarád ke spoleãné náv‰tûvû plzeÀského
aeroklubu. „O tﬁi roky pozdûji byla vyhlá‰ena kampaÀ 1 000 pilotÛ. UÏ tehdy
se vûdûlo, Ïe Nûmci jsou
na‰e nejvût‰í nebezpeãí, a proto vláda chtûla
získat nové letce. Pﬁihlásil jsem se, byl jsem
vybrán, ale absolvoval jsem jen jednu teoretickou pﬁedná‰ku. Pﬁi‰el bﬁezen 1939, republiku
obsadili Nûmci a v‰echno zabavili,“ vypráví
Jaroslav Hofrichter. Kamarádi z leteckého
klubu zaãali utíkat do Francie ãi Anglie a on se
rozhodl, Ïe je bude následovat. „Rodiãe o mém
plánu nic nevûdûli. Jednoho bﬁeznového dne
roku 1940 jsem si dal do aktovky troje ponoÏky, dva kapesníky, modrou ko‰ili a v polobotkách jsem vyrazil do svûta.“

K

kteﬁí si urãitû rádi pﬁivydûlají. Na‰el jsem
jednoho staﬁeãka, kter˘ mi lístek koupil a za
spropitné mi pak div nelíbal ruce.“
Pﬁechod pﬁes hranice uÏ byl bez problémÛ,
brzy jej objevil jugoslávsk˘ pohraniãník.
„Hned mû vzali na stanici a nalili rakiju. Pak
mû jeden ãetník vezl do Bûlehradu do sbûrného tábora a na kaÏdé policejní stanici hned
hlásil, Ïe veze âecha, kter˘ jde bojovat proti
NûmcÛm. V‰ude mi nalili alkohol a neÏ jsme
dojeli do cíle, byl jsem poprvé v Ïivotû ﬁádnû
spoleãensky unaven˘,“ vzpomíná s úsmûvem
Jaroslav Hofrichter.
Transportem se pak pﬁes ¤ecko a Turecko
dostal do Bejrútu, nane‰tûstí právû v dobû, kdy
Francie kapitulovala a Itálie vyhlásila válku
Francii. Najednou zaãalo hrozit reálné nebezpeãí, Ïe âe‰i budou vydáni NûmcÛm. „Pﬁe‰li
jsme proto do Palestiny, kde jsme se pﬁihlásili
k ãeskoslovenské jednotce a ãekali na transport
do Anglie. VÏdy v pátek vyvûsili seznam lidí,
kteﬁí se musí pﬁipravit k odjezdu. Jakmile jsem
na listinû nena‰el svoje jméno, mûl jsem volno.
Stopem jsem Palestinu procestoval kﬁíÏem
kráÏem, byl jsem se podívat i v Egyptû. KdyÏ
jsem potﬁeboval peníze, zastavil jsem se tﬁeba
u australsk˘ch vojákÛ, podepsal dluÏní úpisek
a hned jsem mûl finance.“ Koneãnû na‰el den
odjezdu do Anglie. Pﬁes britské Somálsko,

Minul˘ mûsíc byl Jaroslav Hofrichter ocenûn
ãestn˘m obãanstvím Mâ Praha 4.
Durban, kde bylo z podpalubí lodi vyloÏeno
na 2 000 italsk˘ch zajatcÛ, a Kapské mûsto
se transportní loì doplavila do afrického
Freetownu. „JenÏe jsme nevystoupili, v pﬁístavu pr˘ ﬁádila zimnice. VyloÏili nás aÏ
v kanadském Halifaxu a dal‰ím konvojem jsme
se koneãnû dostali do Anglie.“
Psal se rok 1941, Nûmci napadli tehdej‰í
Sovûtsk˘ svaz a mladí âe‰i nabyli pﬁesvûdãení,
Ïe válka rychle skonãí. „Za první republiky
nám ﬁíkali, Ïe Rusové mají ohromnou armádu.
Mysleli jsme si, Ïe si ani nevystﬁelíme, coÏ nás
‰tvalo. Pﬁihlásil jsem se proto na pozici stﬁelce,
kter˘ch byl v Anglii nedostatek, a po sloÏení
kursu jsem v ﬁíjnu nastoupil k 311. peruti.“

Momentka z anglického leti‰tû z roku 1945.
Cesta se samozﬁejmû neobe‰la bez problémÛ. „Pﬁi pﬁechodu slovensko-maìarsk˘ch hranic jsem zapadl do tak hlubokého bahna, Ïe mi
v nûm zÛstaly boty. KdyÏ jsem je vyhrabal,
v ponoÏkách jsem do‰el k potoku a tam si je
umyl. Ale boty získaly tak o‰kliv˘ ‰ediv˘ nádech, Ïe jsem ve vlaku poﬁád dával nohy pod
sedadlo, jak jsem se za nû stydûl.“ Dal‰í svízel
pﬁi‰el na maìarském vlakovém nádraÏí pﬁi nákupu jízdenky smûr Bûlehrad. „Lámanou nûmãinou jsem poÏádal o lístek, ale pokladní mi
nerozumûl. Utekl jsem od pokladny a poprvé
v Ïivotû litoval, Ïe jsem ve ‰kole pﬁi hodinách
nûmãiny nedával poﬁádnû pozor. ¤ekl jsem si,
Ïe v Maìarsku jsou nejchud‰í lidé Slováci,
24 | TUČŇÁK
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Z posádky Wellingtonu se konce války doÏil pouze Jaroslav Hofrichter.

Smrt člověk neoblafne
Jaroslav Hofrichter odlétal na strojích
Wellington a Liberator 680 operaãních hodin
a byl ãlenem posádek, které stíhaly ponorky
a útoãily na námoﬁní konvoje. „Trochu jsem
studoval buddhismus, a proto tvrdím, Ïe kaÏd˘
ãlovûk má svÛj Ïivot pﬁesnû nalinkovan˘. Z mé
pÛvodní posádky jsem válku pﬁeÏil pouze já.
Mûl jsem ohromné ‰tûstí, dal‰í je nemûli.
Maminka mi ﬁíkala, Ïe si v koncentráku mÛj
návrat vymodlila. ZaÏil jsem tﬁeba kluka, kter˘
pﬁi‰el ze ‰koly, udûlal první let a zÛstal nûkde
v moﬁi.“ Jiní pokou‰eli ‰tûstí tak dlouho, aÏ se
unavilo – a ode‰lo. „Jednou jsme útoãili na loì.
Nálet se kvÛli zamûﬁení bomb vÏdy odehrával
v nízké v˘‰ce, ãímÏ se samozﬁejmû zvy‰ovalo
riziku zásahu. My jsme ‰li jako první a palbou
jsme prolétli, za námi pilotované letadlo
·ebelou ale dostalo zásah do motoru. Chtûl pﬁistát na vodû, ale jeden ze stﬁelcÛ zÛstal zaklínûn˘ ve vûÏi. Pokud by dosedli do moﬁe, utopil
by se. ·ebela ﬁekl, Ïe se pokusí letoun dostat na
leti‰tû. Povedlo se mu to, stﬁelce zachránil
a za svÛj odváÏn˘ ãin dostal nejvy‰‰í anglické
vyznamenání. Pak mûl je‰tû jedno nebezpeãné
pﬁistání – a potﬁetí uÏ se nevrátil. Ani nestaãil
vyslat S.O.S.…“
Dal‰í pilot smrtce skoãil pﬁímo do náruãe.
„Letadlo uÏ chtûlo odstartovat, ale kvÛli pﬁistání jiného stroje se zastavilo. MÛj kamarád
Blahna na vypÛjãeném kole letoun dohnal
a chtûl si vymûnit místo s pilotem, protoÏe to
byla jeho posádka. Nakonec se prohodili – a pﬁi
startu zﬁejmû kvÛli technické závadû 15 000
litrÛ benzinu a bomby vybouchly. Na‰emu
veliteli pak trvalo pomûrnû dlouho, neÏ
Angliãany pﬁesvûdãil, Ïe zemﬁel Blahna a ne
Navrátil. Piloti totiÏ pﬁed odletem vyfasovali
v˘bavu, kterou museli podpisem potvrdit.“
Úﬁední ‰iml si ostatnû do‰lápl i na Jaroslava
Hofrichtra. „Jednou si mû zavolal kapitán
a oznámil mi, Ïe mám dluh 25 liber, coÏ bylo
celkem dost penûz. VypÛjãil jsem si je pﬁi mém
vandrování po Palestinû a trochu naivnû si
myslel, Ïe se to nûjak ztratí,“ ﬁíká ‰ibalsky
leteck˘ veterán. Na‰tûstí pro nûj jiÏ tehdy
www.praha4.cz

existovaly u vojákÛ ãerné fondy a z jednoho
z nich byla ãástka uhrazena. Smrti do oãí se
Jaroslav Hofrichter podíval jen jednou. A protoÏe Ïivot miluje paradoxy, stalo se to po chybû
vlastního navigátora. „Byl nov˘ a jeho pochybením jsme zakufrovali. Vraceli jsme se
z Bergenu, uÏ dávno jsme mûli zmûnit kurs,
ale nic se nedûlo. Po dohodû s radistou jsme si
kurs stanovili sami a s hrÛzou sledovali, jak se
na ukazateli benzinu sniÏuje palivo. Sotva jsme
dosedli na ranvej na‰eho leti‰tû, pﬁestaly se
motory toãit, do‰el benzin. Tenkrát staãilo b˘t
o dvû tﬁi minuty déle ve vzduchu a spadli
bychom do Severního moﬁe.“

Výslech a zákaz létání
Aãkoliv 8. kvûten je pro âeskou republiku
státním svátkem, Dnem vítûzství, pro nûkteré
âechy válka skonãila aÏ 15. kvûtna. „Tehdy
jsme pronásledovali dvû nûmecké ponorky,
které se odmítaly vzdát. Angliãané s plavidly
navázali spojení a NûmcÛm pohrozili, Ïe

s nimi budou zacházet jako s piráty a nikoliv
jako s váleãn˘mi zajatci. Teprve poté se ponorky vynoﬁily a posádky se vzdaly.“
V roce 1945 se vrátil zpût do republiky a stal
se flight engineerem vládní letky. Létal po celé
Evropû, hlavnû v‰ak do Anglie. „Pﬁi‰el únor
1948 a moji kamarádi zaãali ze zemû utíkat,
vût‰inou jen tak nalehko. Létal jsem s Dakotou,
u jejíÏ pilotní kabiny, kdyÏ se od‰roubovaly
4 ‰roubky a odstranil se kryt, vznikl prostor
pro mal˘ kufﬁík. V nûm jsem kamarádÛm vozil
vûci, které si na anglickém leti‰tním WC pﬁevzali. V bﬁeznu 1949 s námi uÏ létali estébáci
a my jsme museli pﬁistát na jiném leti‰ti neÏ
obvykle. I s kufﬁíkem jsem jim zmizel a odjel
do Lond˘na za kamarády. A po návratu jsem
mûl prÛ‰vih – tajné moc zajímalo, kde jsem
byl. Vymluvil jsem se, Ïe jsem potkal dívku, se
kterou jsem dﬁíve chodil a pﬁespal u ní. Moc mi
to ale nepomohlo – po pﬁistání v Ruzyni uÏ na
mû ãekal tatraplán a odvezli mû do smíchovsk˘ch kasáren k v˘slechu. V˘sledkem byl
zákaz létání a jako zamûstnání doly, hutû, nebo
lesnictví. Na‰tûstí mû kamarád odvedl do
Tesly, kde potﬁebovali seﬁizovaãe. A v ní jsem
zÛstal aÏ do dÛchodu.“ Po roce 1968 sice spoleãnû s manÏelkou Elizabeth dostali nabídku
Ïít a pracovat v Anglii, ale odmítl ji se slovy, Ïe
by nevûdûl, co se doma dûje s jeho rodiãi.
Pokud se Jaroslava Hofrichtera zeptáte, co
ﬁíká dne‰ní politice, nebezpeãnû zv˘‰í hlas.
„V Ïivotû jsem nezaÏil takové lhaní! Byli jsme
vychováváni k lásce k vlasti, ‰li jsme za ni
bojovat. âtyﬁicet let komunismu je ale na
charakteru národa znát. Co mû v‰ak hodnû
zlobí, je placení u lékaﬁe. Nás letcÛ uÏ Ïije jen
pár, vytrpûli jsme si dost za války i za komunistÛ. A teì nás ministr Julínek nutí platit
u lékaﬁe! Do 70 let jsem nevûdûl, co je nemoc.
Pak jsem zaãal marodit a jen platím. Je to lumpárna,“ konãí rozhoﬁãen˘m hlasem Jaroslav
Hofrichter.
MARTIN DUDEK
FOTO: ZDENùK K¤ÍÎ A ARCHIV J. HOFRICHTER

Víte, kdo jsou tito veselí pánové? Jsou to piloti z celého svûta, kteﬁí bojovali spolu a proti sobû.
KaÏdoroãnû se v Kolínû nad R˘nem koná vzpomínkové setkání spojeneck˘ch a nûmeck˘ch letcÛ,
kteﬁí svádûli souboje nad Nûmeckem. „Z âeské republiky jsem zvan˘ jen já. KdyÏ jsem tam byl
poprvé, vyprávûl jsem nûmeckému majorovi, Ïe jsme nad jedním územím ztratili ma‰iny a on na to
– já tam tehdy dostal jednoho Liberatora. KdyÏ mi ﬁekl i den, zjistil jsem, Ïe nám sestﬁelil velitele,“
ﬁíká Jaroslav Hofrichter (vpravo s br˘lemi). „Zá‰È uÏ k sobû necítíme. Jeden z NûmcÛ mi
ﬁekl – copak jsem vûdûl, Ïe v tom letadle sedí‰? Jsem voják a kdo první vystﬁelil, pﬁeÏil.“
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FC Tempo Praha slaví 80 let existence

V exhibiãním zápase se na trávníku
pﬁedstavil i internacionál Ivan Ha‰ek.

V roce 1928 se skupince fotbalových nadšenců ze Lhotky, v té době čerstvě připojené k hlavnímu městu, po velkém úsilí podařilo zaregistrovat svůj fotbalový klub – S. K. Lhotka, budoucí FC Tempo Praha. Ovšem kdyby se prapředkům
dnešních fotbalistů podařilo usmlouvat tehdejšího velkostatkáře Schuberta,
Tempo už by bylo o tři roky starší…
dea vzniku fotbalového klubu se totiÏ datuje
od roku 1925. Skupina lhoteck˘ch pﬁátel
tehdy zaÏádala o registraci klubu na fotbalovém svazu, jehoÏ funkcionáﬁe ‰okovala prohlá‰ením, Ïe hﬁi‰tû mají na louce velkostatkáﬁe
Schuberta a Ïe ‰atnu si zﬁídí v místní restauraci. Velkostatkáﬁ v‰ak uvedl, Ïe hﬁi‰tû je na pozemku bez jeho povolení. Nicménû o pár let
pozdûji – i kdyÏ pozemek jiÏ nevlastnil – jej
doãasnû „vûnoval“ fotbalistÛm a ti v roce 1928
zaloÏili S. K. Lhotka.
„Prvním soupeﬁem lhoteck˘ch se stala Rudá
Hvûzda Podolí. Aby mohlo b˘t utkání vÛbec
odehráno, musel soupeﬁ z Podolí zapÛjãit na‰im hráãÛm dresy. Jak ale zápas dopadl, jsme
nikde v archivech nena‰li,“ ﬁíká Jiﬁí Truneãka,
pﬁedseda v˘konného v˘boru FC Tempo Praha.
Hned po dvou letech se S.K. Lhotka propracovala z páté tﬁídy do tﬁetí a poprvé zmûnila název na Olympia Praha XV. Jako kabiny dlouho
slouÏily nepouÏívané chlívky na dvoﬁe nedaleké restaurace. Finanãní situace nebyla rÛÏová,
a tak si klub vypomáhal poﬁádáním divadelních
pﬁedstavení, taneãních a pouÈov˘ch zábav.
Kluci si na koÏen˘ míã dokonce pﬁivydûlávali
nedûlním prodejem fialek…

I

v roce 2001 jsme mûli v pﬁípravce asi jen deset
dûtí, pouze jedno muÏstvo,“ pﬁipomíná na neradostnou etapu Jiﬁí Truneãka. Záchranu klubu
pﬁinesla rekonstrukce dolního hﬁi‰tû, která se
v roce 2004 uskuteãnila za v˘znamné podpory
mûstské ãásti Praha 4 a hlavního mûsta Prahy.
„Na místû ‰kvárového hﬁi‰tû vyrostla travnatá
plocha s automatick˘m zavlaÏováním a men‰í
tréninkové hﬁi‰tû s umûlou trávou a osvûtlením.
Na Tempo se vracely dûti a klub zvedl hlavu
k Ïivotu.“ Na jaﬁe 2006 Tempo obsadilo v praÏském pﬁeboru muÏÛ 4. místo, coÏ je jeho dosud
nejlep‰í v˘sledek v kategorii dospûl˘ch. Uplynulá sezona v‰ak dopadla pro „á t˘m“ ‰patnû,
v pﬁeboru obsadil poslední pﬁíãku a sestoupil.
Radost tak Tempu nyní opût pﬁiná‰ejí hlavnû
jeho mládeÏnické t˘my. Klub se totiÏ pomalu
zaãal vracet na pozice, které mu v minulosti
patﬁily. Nyní má pût t˘mÛ pﬁípravek, z nichÏ
„áãka“ mlad‰í i star‰í pﬁípravky hrají praÏsk˘
pﬁebor, jiÏ více neÏ pût let v klubu funguje
fotbalová ‰kolka pro dûti pﬁed‰kolního vûku.
„Na‰ím cílem je vytvoﬁit mal˘m fotbalistÛm co
nejlep‰í podmínky, aby mohli smysluplnû
a zdravû trávit voln˘ ãas, aby se mohli rozvíjet
pod vedením kvalitních trenérÛ. Pokud pak
u fotbalu vydrÏí, vrátí se Tempu dobré v˘sledky i mezi dospûl˘mi,“ uzavírá Jiﬁí Truneãka.
MARTIN DUDEK
FOTO: JITKA KAMITZOVÁ, AUTOR

Narozeninov˘ dort bylo ve vûtru tûÏké zapálit.
Od roku 1948 nese klub název Sokol
Lhotka, od roku 1978, kdy byl zaãlenûn do sídli‰tní tûlov˘chovné jednoty, TJ Tempo Praha.
Na pﬁelomu osmdesát˘ch a devadesát˘ch let se
klub stal pojmem v mládeÏnickém fotbale.
Tempáci vyhrávali nejen praÏsk˘ pﬁebor, ale
dokázali dokonce postoupit do celostátní ligy
a dorostenecké divize. Skauti z velk˘ch klubÛ
si zde podávali kliku. Pak ov‰em zaãalo Tempo
brzdit ‰kvárové hﬁi‰tû. „Dûti odcházeli do
jin˘ch klubÛ, kde se z nich pﬁi tréninku nestávali „havíﬁi“ a Tempo skomíralo. Napﬁíklad

Souãástí oslav se stal i zápas fotbalistek Sparty
proti dorostencÛm Tempa.

Klubu fandí 46 let!
Pavel Tetliak (80) je zřejmě nejvěrnějším fanouškem
jubilujícího fotbalového klubu.
roce 1962 pﬁivedl do Tempa tehdy svého 8letého syna a jak podle
vlastních slov ﬁíká – „uÏ jsem tady zamrzl“. SnaÏí se nevynechat
jedin˘ zápas jeho milovaného klubu a je jedno, zda jde o pﬁípravku ãi
tﬁeba béãko Tempa. „ManÏelka uÏ si zvykla, Ïe víkend je pro mû
zkrátka fotbalov˘. Na Tempu se mi líbí, Ïe tu nejsou Ïádní lotﬁi, kteﬁí
by podpláceli rozhodãí,“ ﬁíká muÏ, kter˘ v 50. letech na postu levého
obránce potil dres SK Michle ve Stﬁedoãeské divizi.
Letos si v‰ak moc radosti v zápasech muÏÛ neuÏil a pﬁeborov˘ t˘m
neu‰el jeho kritice. „Dvakrát jsem v nedávno ukonãené sezonû zápas
nedokoukal a radûji jsem ode‰el pﬁedãasnû domÛ. Naposledy v posledním kole, kdy jsme tady prohráli s Újezdem nad Lesy 2:6. Ta hráãská nemohoucnost mû niãí.
Neumûjí si míã stopit, rozehrát, drbou to na pûti metrech… Mozek mi to bere, ale moje
srdce ne. Ale i tak mû tu na podzim zase uvidí, to víte, Tempo je prostû souãástí mého Ïivota,“
louãí se vitální dÛchodce.

V

Z pravûku FC Tempo...
V roce 1934 je z klubu A. F. K. Záti‰í, ale
zázemí se pﬁíli‰ nezmûnilo ani po ukonãení
druhé svûtové války. „Místo ‰aten slouÏil star˘
vr‰ek autobusu a dﬁevená bouda o velikosti
2 x 2 metry, rozhodãí pak vyuÏívali starou dﬁevûnou trafiku. Vyﬁe‰ila se alespoÀ otázka hﬁi‰tû. V roce 1942 byl pozemek pﬁepsán na Prager
Volkswohnungs-Verein a jako takov˘ byl po
válce zkonfiskován.“
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Sokolení – aktivní zábava pro všechny
Ve středu 17. září v Libušské sokolovně a ve čtvrtek 18. září v okolí
Spořilovské sokolovny máte možnost zábavnou formou zjistit, v jaké jste
kondici, vyzkoušet si různé opičí dráhy, nebo si zahrát hry se svými dětmi.
Pestrý sportovní program se spoustou odměn je připraven pro všechny
zájemce bez věkového omezení.
okolení na Spoﬁilovû bude probíhat v pﬁíjemném okolí sokolovny (ulice Severozápadní IV) a Sokolení v Libu‰i v areálu
sokolovny (ulice Libu‰ská 294). V pﬁípadû
nepﬁíznivého poãasí program probûhne pﬁímo
v sokolovnách.
Sokolení je projekt pro rodiny s dûtmi
a mládeÏ. Zku‰ení cviãitelé vám poskytnou
informace o sportovních volnoãasov˘ch moÏnostech (rekreaãních i v˘konnostních) pro va‰e
dûti i pro vás. Sportovní program probíhá
po cel˘ tﬁetí záﬁijov˘ t˘den na 14 místech
v Praze v blízkosti sokoloven. Akce probíhá za
podpory Magistrátu hlavního mûsta Prahy a ve
spolupráci s mûstsk˘mi ãástmi. Informace:
âeská obec sokolská, Vûra Vránová, tel.:
257 007 285, e-mail: vvranova@sokol.eu,
www.sokol.eu – akce Sokolení.

Máte
zájem
o karate?

S

Zúčastněte se Pražského cyklozvonění
Městské části Praha 4, 5, 11, 12, 13 a Praha-Libuš, ve spolupráci s Nadací
Partnerství, se zapojí do aktivit Evropského týdne mobility (ETM) společnou akcí Pražské cyklozvonění, které se bude konat v neděli 21. září 2008.
tart úãastníkÛ z mûstské ãásti Praha 11
je v 10 hod. u metra Opatov. Pojede
se po A 22 smûr Kunratick˘ les ke srubu
Gizela (GPS souﬁadnice 50°1'47.166" N,
14°28'44.495" E).
Cyklisté z dal‰ích Mâ se setkají v 11 hod.
Na Mlejnku za Barrandovsk˘m mostem a spoleãnû budou pokraãovat po cyklistické stezce
A 22 do Kunratického lesa. Plánovan˘ pﬁíjezd
v‰ech úãastníkÛ z ostatních mûstsk˘ch ãástí je
v 11 hodin 11 min. u srubu Gizela. Po pﬁivítání
a obãerstvení bude následovat spoleãná jízda
zpût ke stanici metra Opatov, kde bude v parku

S

od 13 hod. pﬁipraven bohat˘ sportovnû-spoleãensk˘ program pro veﬁejnost, cyklisty a dal‰í
hosty. K PraÏskému cyklozvonûní se mohou
pﬁipojit v‰ichni, kdo chtûjí podpoﬁit téma ETM
„âist˘ vzduch v‰em“. Hlavním organizátorem
leto‰ního „PraÏského cyklozvonûní“, podpoﬁeného z grantu Nadace Partnerství a Nadace
âeské spoﬁitelny, je mûstská ãást Praha 11.
V rámci ETM mÛÏete vyrazit do práce na
kole s radním Petrem ·tûpánkem. Pojede se
16.–18. 9., a trasy povedou pﬁes Prahu 4.
Mapy tras a bliÏ‰í informace najdete na
http://doprace.prahounakole.cz.

INZERCE

V hodinách karate se nauãíte nejen sebeobranû, ale i sebeovládání.
port Club Flair poﬁádá po tﬁech letech
opût nábor nov˘ch ãlenÛ. Je urãen dûtem od 6 let a v‰em, co mají zájem o karate,
sebeobranu, nebo si chtûjí jen zlep‰it svoji
fyzickou a psychickou kondici. Nábor
probûhne v pondûlí 8. záﬁí 2008 od 16 hod.
v tûlocviãnû Z· Nedvûdovo námûstí 140,
Praha 4-Podolí. Ve‰keré informace získáte
na telefonu 775 927 388, nebo na stránkách: www.tommi-flair.cz. Co od nás mÛÏete oãekávat? Vedení v˘uky zku‰en˘mi
instruktory karate (Tomá‰ Dvoﬁák – trenér
mnoha reprezentantÛ), stmelen˘ kolektiv,
úãast na národních i mezinárodních turnajích, spoleãné soustﬁedûní a tábory, úãast
na klubov˘ch a kulturních akcích, nízké
ãlenské pﬁíspûvky.
(td)

S

Fotbalová abeceda
C Tempo Praha poﬁádá ve dnech 3. a 9.
záﬁí, vÏdy od 15.30 hodin, jiÏ ‰est˘ roãník
fotbalov˘ch soutûÏí pro kluky i dûvãata do
12 let nazvan˘ Fotbalová abeceda. KaÏd˘,
kdo bude mít zájem, se mÛÏe dostavit na
hﬁi‰tû FC Tempo Praha v ulici Ve Lhotce.
Staãí vzít s sebou sportovní obleãení a obuv
a pﬁibrat chuÈ soutûÏit. Jako obvykle si dûti
naopak mohou odnést drobné sladkosti
a vûcné ceny, které jsou pro soutûÏící pﬁipraveny. BliÏ‰í informace o Fotbalové abecedû
i ãinnosti FC Tempo Praha mÛÏete získat na
www.fctempo.cz nebo na tel. 603 860 444,
606 855 136.

F

Krasojízda na Pankráci
sobotu 13. záﬁí se od 10 hodin uskuteãní ve sportovní hale TJ Pankrác,
Lomnického ul., pﬁedkolo Mistrovství âR
v krasojízdû. Diváci uvidí souãasnou ãeskou
elitu s v˘kony na svûtové úrovni. Pﬁedstaví
se jednotlivci, dvojice a ãtveﬁice v kategorii
Ïen a muÏÛ. Netradiãním zpestﬁením bude
odpolední soutûÏ krasojezdeck˘ch veteránÛ
a diváci mohou posoudit, jak dﬁívûj‰í závodníci a reprezentanti dokáÏí je‰tû dnes
zvládnout svá kola. V‰ichni jsou srdeãnû
vítáni – vstup zdarma.
(vb)

SC-81045/1

SC-80163/1

V
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Harmonogram blokového čištění komunikací v roce 2008
datum čištění
1. 9. 08

2. 9. 08
3. 9. 08

4. 9. 08

5. 9. 08

8. 9. 08

9. 9. 08

10. 9. 08

11. 9. 08

12. 9. 08

14. 9. 08
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ulice
Bezová
Branická
Branické náměstí
Jiskrova
Na Mlejnku
Na Mlejnku – parkoviště
Nad Malým mýtem
Nad Přívozem
NN 28
U Staré pošty
Zelinářská
Antala Staška
Budějovická
Na Strži – pravá str. od A. Staška
Blažíčkova
Fillova
Halasova
Kremličkova
Krčská
Matěchova
Poláčkova
Rabasova
Tilschové
U Strže
Bítovská
Jihlavská
Krumlovská
Pelhřimovská
Počátecká
Sedlčanská
Třeboňská
Na Květnici
Nad Nuslemi
Pod Sokolovnou
Pod Vilami
Svatoslavova
V Luhu
V Podluží
Vladimírova
Hanusova
Ješetická
Kvestorská
Přímětická
Vokáčova
Znojemská
Bystřická
Humpolecká
Jankovská
Krčská
Krchlebská
Neveklovská
NN 375
Pacovská
Senožatská
U Nových domů I.
U Nových domů II.
U Nových domů III.
Baarova
Jemnická
Telčská
U Michelské školy
U Pomníku
NN 2016
Družstevní ochoz
Družnosti
K Ochozu
Na Lepším
Na Výsledku I.
Na Výsledku II.
Rovnoběžná
Sdružení
U Družstva Ideál
U Družstva Repo
U Družstva Život
U Jezerky
U Slovanské pojišťovny
Zdaru
Zdařilá
Na Veselí
Na Úspěchu
Nad Jezerkou
Nad Studánkou
Pod Lázní
Soudní
Spolupráce
Svážná
U Družstev
U Čtyř domů
U Svépomoci
U Libušiných lázní
V Zálomu
V Občanském domově
Bělehradská
K Podjezdu
Křesomyslova
Maroldova
nám. Bratří Synků
Nuselská
Sezimova
U Plynárny

úsek

datum čištění
15. 9. 08

Branické nám. – Ke Krči
mimo úsek Branická – Ke Krči
Jiskrova – Nad přívozem
Jiskrova – Bezová
Zelinářská – Na Mlejnku
Branická – Ke Krči

16. 9. 08

zálivy ze zámkové dlažby pouze ručně
Vyskočilova – Antala Staška
Antala Staška – Olbrachtova

17. 9. 08
mimo parkoviště a 2 slepé úseky
Olbrachtova – Antala Staška
mimo úsek Rabasova – Tilschové

včetně 1 parkoviště

18. 9. 08

19. 9. 08

Svatoslavova – Pod Vilami
Pod Vilami – Táborská

22. 9. 08

19. 10. 08

ulice

úsek

Kremnická
NN 4384
Púchovská
Roztylské náměstí
Trenčínská
Trnavská
Vrútecká
Zvolenská
Žilinská
Krajová
Na Dílech
Na Líše
Na Záhonech
Podle Kačerova
V Zápolí
Kačerovská
Mezipolí
Na Brázdě
Na Dědinách
Na Dílech
Na Lánech
Na Kačerově
Na Rolích
Na Novině
Na Úhoru
Na Úlehli
Nad Lesním divadlem
Němčická
NN 439
Novodvorská pouze 1/2
Dudínská
Herálecká I.
Humpolecká
NN 2036
NN 374
Obětí 6. května
Pacovská
Senožatská
Za Zelenou liškou
Na Křivině
NN 362 + 363
Ohradní
Pod Vršovickou vodárnou I.
5. května z centra
5. května do centra
Na Pankráci

Hlavní – Zvolenská

V Zápolí – Na Líše
Na Dílech – Na Novině

Na Úlehli – Kačerovská

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

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

Bystřická – Za Zelenou liškou
Pacovská – Olbrachtova

MČ Praha 4 – velkoobjemové kontejnery září 2008
Jankovská – Za Zelenou liškou
U Nových domů III. – Za Zelenou liškou

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

Na Jezerce – U Družstva Repo

U Družstev – Nad Studánkou

mimo 2 slepé konce

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

Stanovi‰tû

Zavezení dne

Jivenská x Adamovská
Ctiradova x Meãislavova
Mezivr‰í x Nad ·álkovnou
Pod Terebkou x Petra Rezka
Pekárenská – pod svahem
Vavﬁenova
Mezilesní x V Pláni
Nad Pískovnou x Pﬁechodní
Halasova x U StrÏe
K V˘zkumn˘m ústavÛm
Na Lysinách
Jeremenkova x Sitteho
Mikulá‰e z Husi
Pod Vi‰Àovkou
Na Lysinû x Doudova
Zelen˘ pruh x Za pruhy (u parkovi‰tû)
U Pern‰tejnsk˘ch x DruÏstevní
Rodvinovská x Budûjovická
Lopatecká x Doudova
Pod Dálnicí ã. 1
Murga‰ova
Zapadlá x Zelen˘ pruh
Vrbova /u garáÏí/
DruÏstevní ochoz x Zdaﬁilá
V Zálomu x Na Jezerce
Klánova x U Vodotoku
Na Vrstvách x Pod Pekaﬁkou
Korandova x Havlovického
Michelská x U Michel. ml˘na
Îilinská
Zachova x Nad Svahem
Na Zlatnici x Na Podkovce
PsohlavcÛ x Vûkova
Kotorská (u jeslí)
Boleslavova x BoÏetûchova
Humpolecká x Bystﬁická
Nad Lesním div. x Nûmãická

01
01
01
02
02
02
03
03
03
03
04
04
04
08
08
08
09
09
09
09
10
10
10
11
11
11
11
11
15
15
15
15
15
16
16
16
16

Stanovi‰tû

Zavezení dne

Podolská x K Vysoké cestû
Pod Krã. lesem x V Jehliãí
U Habrovky x U Krã. vodárny
Vzdu‰ná x Na Rovinách
Plamínkové /u Z· nebo u polikl./
Kamenitá
Jiskrova x Na Mlejnku
Podolská x U Kublova
Branická x K Ry‰ánce
Na Kvûtnici x Pod Sokolovnou
SdruÏení x Nad Studánkou
Horáãkova x Bartákova
Luke‰ova x Bohrova
V Hodkoviãkách x Jitﬁní
Pod Vr‰ovickou vodárnou III.
Baarova x Telãská
Sinkulova x Na Klikovce
Pod Jalov˘m dvorem
Jílovská /u Údolní/
Na Lí‰e x Na Novinû
Bítovská
RuÏinovská x Kukuãínova
Doudlebská
Nad Havlem x U Krã. nádraÏí
Jihlavská /proti garáÏím/
Sládkoviãova
Fillova x Rabasova
Mirotická x âimelická
Jihozápadní V. x JiÏní IX.
Na Chodovxci /u sep. nádob/
JiÏní XVI.
Choceradská x Senohrabská
Severov˘chodní IV. x Severní IV.
Viktorínova
Ohradní x Na Kﬁivinû
Podolská x Nedvûdovo nám.

16
17
17
17
17
18
18
18
18
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
25
25
25
25
29
29
29
29
30
30
30
30

SBùRNÉ DVORY
Sbûrn˘ dvÛr Mâ Praha 4, ulice Durychova
Praha 4-Krã, tel.: 739 202 742
Provozní doba (v dobû letního ãasu
pondûlí a stﬁeda – 12 aÏ 19 hodin
úter˘, ãtvrtek a pátek – 9 aÏ 15 hodin
sobota – 9 aÏ 12 hodin.

Sbûrn˘ dvÛr hl. m. Prahy, ulice Zakrytá
Praha 4-Spoﬁilov
Tel.: 272 701 852, 731 142 348
Provozní doba (v dobû letního ãasu)
pondûlí – pátek – 8.30–18 hodin
sobota – 8.30–15 hodin.

www.praha4.cz
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INZERCE
SC-80419/1

Chrá‰Èany 43, 252 19 Rudná u Prahy
Tel./fax: 312 665 149 - mobil: 602 645 881

ELEKTRIKÁ¤E
pﬁijme

SC-80135/1

www.eurogaraze.cz • info@eurogaraze.cz

firma z Prahy 4, dobré platové podmínky
PoÏadujeme: zruãnost pﬁi montáÏi
a oÏivování rozvadûãÛ

Podmínka:
vyhlá‰ka ã. 50 a ﬁidiãsk˘ prÛkaz sk. B

D O V E Z E N É V K O N E â N É Ú P R AV ù O K A M Î I T ù K P O U Î I T Í

Informace na telefonu 602 396 080

Ïelezobetonové garáÏe • kompletnû vybavené • vysoké kvality
dvojgaráÏe, ﬁadové garáÏe, garáÏe zapu‰tûné do svahu, podzemní garáÏe

SC-80579/8

SC-80738/4

SC-81051/2

HLEDÁ ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICI
MOŽNOST ZAŠKOLENÍ
SC-80953/1

Info: 602 305 260
602 291 511
www.faltyspartner.cz

Najdete nás v 1. patře DBK, Budějovická 64, P4
Stanice metra „C“ Budějovická

SC-80981/2

PROâ A JAK Vù¤IT?

PROJEKTANTA
elektro

(semináﬁ o základech kﬁesÈanství)

pﬁijme firma z Prahy 4, dobré platové podmínky
Projektování: elektrick˘ch zaﬁízení a rozvadûãÛ
Podmínka: §10 Vyhl. ã. 50/1978 Sb.
a ﬁidiãsk˘ prÛkaz sk. B

Informace na telefonu: 602 396 080
SC-81051,/1

Pro v‰echny, kteﬁí by se chtûli nauãit orientovat
v Bibli a dozvûdût se nûco málo o základech
kﬁesÈanského my‰lení, které zásadním zpÛsobem
pozitivnû i negativnû ovlivnilo kulturu
Evropské civilizace, je v prodejnû Maranatha
ve Vyskoãilovû ul. 1461 pﬁipraven semináﬁ,
kter˘ se od 29. záﬁí 2008 bude konat vÏdy v pondûlí
od 18.30 hod. Jakékoli dotazy zodpovíme na ãísle:
739 345 655.
SC-81041/1

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

NEJVĚTŠÍ VÝROBCE V ČR!

SC-81031/2

Zaskleno více než
5 0 0 0 0 balkonů

SC-80901/2

OPTIMI, spol. s r.o.

ANGLIČTINA, ŠPANĚLŠTINA
Pomaturitní studium AJ 2008/2009
lze kombinovat s NJ, FJ, ŠpJ
10 znalostních úrovní • příprava ke zkouškám z AJ

SC-71888/2

18 let zkušeností, zařazení do vyhlášky MŠMT

Kurzy AJ + ŠpJ od 15. 9.
• super intenzivní 6-týdenní kurzy s denní výukou
• intezivní kurzy s výukou 3x týdně
• standardní kurzy s výukou 2x či 1x týdně

Firemní a individuální výuka

Studium v zahraničí

UČEBNY U METRA FLORENC a VYŠEHRAD

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

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

ZDARMA VOLEJTE 800 101 005

POTŘEBUJETE FINANCE?

SC-81048/2

Na nákup bytu, rekonstrukci nebo neúčelově na jinou investici
Například: 1 000 000,- Kč již za 7 219,- Kč měsíčně
☛ Spotřebitelské úvěry Vám přerostly přes hlavu?
☛ Máte dluhy nebo záznamy v registrech?
☛ Banky Vás odmítají?
Půjčíme Vám peníze od 100 000 Kč
do 50 000 000 Kč pouze se zástavou nemovitosti!

Jsme významná finanční instituce, která na
českém trhu poskytuje dlouhodobé hypoteční
úvěry z evropských bankovních zdrojů.
Pro bližší informace kontaktujete pobočku
pro region Praha.
Oblastní ředitel Ivo Tubl
Mobil: 602 120 220, Tel.: 226 225 202

π

www.elvis.cz

SC-80412/1

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

Dubečská 4/74, 100 00 Praha 10

SC-71848/1

MONTÁŽE PROVÁDÍME PO CELÝ ROK!

www.praha4.cz
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DIVADLA
KOMORNÍ FIDLOVAâKA
Boleslavova 13a, Praha 4, 140 00

Na Jezerce 1451, 140 00 Praha 4-Nusle
Tel.: 261 224 832 • GSM: 736 623 965
E-mail: kristian.jezerka@quick.cz
www.divadlonajezerce.cz
3. st 19.00 KUMŠT
5. pá 19.00 KUMŠT
9. út 19.00 ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
10. st 19.00 MANDRAGORA
(Obyvatelé Prahy 4 mohou uplatnit 30% slevu)
11. čt 19.00 LÁSKY PANÍ KATTY
12. pá 19.00 PETROLEJOVÉ LAMPY
15. po 19.00 SKLENKA SHERRY
16. út 19.00 MANDRAGORA
17. st 19.00 LÁSKY PANÍ KATTY
18. čt 19.00 PROKLETÍ NEFRITOVÉHO
ŠKORPIÓNA – Den pro Prahu 4
(Obyvatelé Prahy 4 mohou uplatnit 30% slevu)
19. pá 19.00 KUMŠT – Den pro Prahu 4
(Obyvatelé Prahy 4 mohou uplatnit 30% slevu)
21. ne 19.00 KUMŠT
22. po 19.00 KAVIÁR NEBO ČOČKA
23. út 19.00 SKLENKA SHERRY
24. st 19.00 NA DOTEK
25. čt 19.00 PETROLEJOVÉ LAMPY
26. pá 19.00 KUMŠT
28. ne 19.00 MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
– zadáno
29. po 19.00 TAKOVÝ ŽERTÍK – Den pro Prahu 4
(Obyvatelé Prahy 4 mohou uplatnit 30% slevu)
30. út 19.00 NA DOTEK

DIVADLO DOBE·KA
Jasná I. 1181/6 147 00 Praha 4
Tel.: 244 468 173 • Fax: 244 468 167
dobeska@divadlodobeska.cz
rezervace@divadlodobeska.cz
www.divadlodobeska.cz
STUDIO DOBE·KA:
kurzy • zábava • relaxace
www.divadlodobeska.cz/studio
8. po 18.00 NEUSLUŽICKÉ PLENÉRY – vernisáž
10. út 19.30 Filmový klub – O rodičích a dětech
Hrají: Josef Somr, David Novotný,
Mariana Kraftová, Jiří Lábus,
Zuzana Stivínová
15. po 19.30 SLEČNA JULIE – tragikomedie.
Divadlo Rity Jasinské – premiéra
17. st 19.30 Filmový klub – U MĚ DOBRÝ
Hrají: Bolek Polívka, Jiří Schmitzer, Petr
Forman, Miroslav Vladyka, Josef Somr
21. ne 15.00 KDYŽ JDE PUSA NA ŠPACÍR
Interaktivní představení, ve kterém se
děti pomocí loutek, kouzel, pantomimi
zkrátka pomocí všech magických
prostředků dozvědí, co oko nevidělo
a co ucho neslyšelo.
24. st 19.30 Filmový klub – PRAVIDLA LŽI
Hrají: Jiří Langmajer, David Švehlík,
Klára Issová, Jan Budař, Petra
Jungmanová
26 pá 20.00 VERTIGO QUINTET – koncert.
Vstup zdarma.
27 so 17.00 KAREL SCHMIDTMAYER
– Obrazy, vernisáž.
28. ne 19.30 MLÝNY – Divadlo Sklep – Kultovní
představení z vojenského prostředí.
29. po 19.30 BESÍDKA – Divadlo Sklep
30. út 19.30 BESÍDKA 2008 – Divadlo Sklep

Předprodej na říjen začíná 1. 9. 2008
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www.branickedivadlo.cz
Branická 411/63, 147 00 Praha 4-Braník,
fax: +420 244 462 813
POKLADNA DIV. + TEL.:
REZERVACE: +420 244 462 779
PO–âT 15–18 hod.
HROMADNÉ OBJEDNÁVKY:
PO–PÁ 10–14 hod. a PÁ 8–12
MOBIL (pouze SMS): +420 731 227 544
FAX: +420 244 462 813
V obou pﬁípadech uvádûjte tel. spojení!
16. út 19.00 CAVEMAN – R. Becker
– komediální zpověď muže, který se
musel vrátit až do pravěku, aby
pochopil a následně i vysvětlil příčiny
rozdílů mezi muži a ženami, v herecky
strhujícím podání Jana Holíka.
17. st 19.00 TO BYL TEDA SILVESTR!
– zbrusu nová komedie Z. Pantůčka.
18. čt 19.00 PŘÍLIŠ DRAHÁ MATHILDA
– detektivní tragikomedie
I. Horovitze. Tři lidé, dva světy,
jeden pařížský byt. Uzavřený
a nedotknutelný svět matky a dcery
je narušen příchodem
Američana Mathiase Golda.
Detektivka, ve které není nikdo zcela
vinen, nikdo bez viny a jen čas zhojí
a zahladí stopy po všem.
22. po 19.00 S TVOJÍ DCEROU NE
– A. Procházka – situační komedie
plná slovního humoru a bláznivých
zápletek
23. út 19.00 SMÍŠENÉ (PO)CIT
– komedie (R. Bauer)
plná ozdravujícího humoru s mistrně
herecky zvládnutým dialogem
a dějem naplněným láskou
24. st 19.00 ČOCHTAN VYPRAVUJE
– uvádí Divadelní společnost
Josefa Dvořáka u příležitosti
100. výročí narození J. Wericha
na motivy známého muzikálu
J. Voskovce a J. Wericha
Divotvorný hrnec s J. Dvořákem
v hlavní roli .
25. čt 19.00 OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ
– komedie Daria Fo o věčném střetu
mužského ženského principu.
30. út 19.00 NEBYLA TO PÁTÁ,
BYLA TO DEVÁTÁ
– komedie Alda Nicolaje.
Úsměvný bulvár o začátku a konci
jednoho manželského trojúhelníku.
Autorovi se podařilo objevit řešení
vskutku originální. Komedie je skvělá
svým námětem a dokonalá díky
mistrným dialogům, herecké výkony
nevyjímaje.

!!! POZOR !!!
OD 1. 4. 2008 POLOVIČNÍ SLEVY PRO DĚTI,
STUDENTY A DŮCHODCE
(200,– Kč vstupenka)
(OMEZENÝ POČET VSTUPENEK
NA JEDNOTLIVÁ PŘEDSTAVENÍ).
Akce se koná za podpory grantů
MČ PRAHA 4 a HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.
BRANICKÉ DIVADLO NABÍZÍ NETRADIČNÍ
ABONMÁ, které neomezí Váš výběr programový ani časový. Za pouhých 1 000,– Kč získáte
12 poukázek na poloviční slevu 12-ti vstupenek
na kterýkoliv program pořádaný BD.
V PRODEJI DÁRKOVÉ KARTY – 6 POUKÁZEK
NA 6 VOLNÝCH VSTUPENEK (1 800,– Kč).

Rezervace vstupenek
1 hod. pﬁed pﬁedstavením pﬁím˘ tel.: 241 404 268
Pokladna pro obû scény tel.: 241 404 040
Obchodní oddûlení tel./fax: 261 215 721, tel.: 241 409 346
E-mail: fidlovacka@fidlovacka.cz
www.fidlovacka.cz

Kﬁesomyslova 625, Praha 4
Pokladna tel.: 241 404 040
Obchodní oddûlení
tel.: 241 409 346
tel./fax: 261 215 721
E-mail: fidlovacka@fidlovacka.cz
www.fidlovacka.cz
22. po 19.30 BLBOUN
23. út 19.30 POSLEDNÍ DOUTNÍK
24. st 10.30 FUNNY GIRL – veřejná generálka
19.30 HÁDEJ, KDO PŘIJDE…
25. čt 19.30 FUNNY GIRL – obnovená inscenace
26. pá 19.30 NERUŠIT, PROSÍM
27. so 19.30 FUNNY GIRL
29. po 19.30 NOC BLÁZNŮ
30. út 19.30 HOSTINEC U KAMENNÉHO
STOLU

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

VESNA – HRA SE SLOVY
A JMÉNY, HRA S MOTIVY
KOMIXU
4. čt 20.00 BAREVNEJ VEČER
MIRKY ERTLOVÉ
Hosté: hud. skupina FaustRock,
zpěv – Tomáš Hořejš a Natálie
8. po 15.00 BRÁNICKÁ MUZIKA
Využijte možnosti poslechu
lidové hudby a tance
v nekuřácké restauraci
10–11. st–čt TRADIČNÍ BAZAR OBLEČENÍ.
10.–17.30 Oblečení, knihy, domácí potřeby,
látky, záclony. Pytel za 60 Kč
15. po 15.00 BRÁNICKÁ MUZIKA
18. čt 17.00 MÝTY Z DALEJSKÉHO POTOKA
Přednáška s diapozitivy Dr. Mrázka
z cyklu „Pražská periferie dávno
a nedávno“
24. st 16.00 ARMIN REICH
& JAZZ BIG BAND
29.po 17.00 KLAVÍRNÍ RECITÁL GERARDA
LANGERA
30. út 18.00 KAVÁRNA POETIKA
Prostřeno pro lásku – verše Zdenky
Líbalové recitují Gabriela Filippi
a Milan Friedl.
Aloe Vera klub Přednášky o Aloe Vera a dalších
léčivých produktech, a jejich vlivu na lidské tělo.
Přednášky jsou spojené s jednoduchým pohybem
a cvičením. Od 18. 9. 2008 každý čtvrtek od
18.00 v místnosti „Zátiší“.

10. st 10.30 SEDMERO HŘÍCHŮ
– veřejná generálka
11. čt 19.30 SEDMERO HŘÍCHŮ – premiéra
12. pá 19.30 NEJLEPŠÍ KAMARÁDKY
13. so 19.30 SEDMERO HŘÍCHŮ
Cena vstupenky pro seniory 120 Kč,
studenti 160 Kč
17. st 19.30 VENUŠE NOSÍ XXL
18. čt 19.30 MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
19. pá 19.30 ŽENA V ČERNÉM
24. st 19.30 SEDMERO HŘÍCHŮ
26. pá 19.30 NEJLEPŠÍ KAMARÁDKY
Cena vstupenky pro seniory 120 Kč,
studenti 160 Kč
27. so 19.30 MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
28. ne 19.30 MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
29. út 19.30 ŽENA V ČERNÉM

4-Volnočasová, o.p.s.
KC NOVODVORSKÁ
Novodvorská 151, Praha 4, tel.: 241 494 341
pokladna otevﬁena: po–pá 17–20 hod.

www.kcn.cz
14. ne 15.00 Taneční odpoledne
DD COMBO Oldřicha Doležala
18. čt 19.30 ASONANCE
Folková skupina zaměřená na skotské
a irské lidové balady
21. ne 15.00 Taneční odpoledne
DD COMBO Oldřicha Doležala
23. út 19.00 Srí Lanka
cestovatelská diashow – Adventura
25. čt 19.30 Karel PLÍHAL – Koncert
nejoblíbenějšího folkového zpěváka
26. pá 19.00 DISKOTÉKA „Jako za mlada“
Pokračování vzpomínkových diskoték
Oldies
28. ne 15.00 Taneční odpoledne
DD COMBO Oldřicha Doležala
30. út 19.00 Chile
cestovatelská diashow – Adventura
Výstava: 1.–30. Karel Benetka . . . a jiné legrácky
obrazy, ilustrace a kreslený humor
Studio Aréna – denně od 13 do 17 hod.
Hala v patře – denně od 9 do 18 hod.

PRO DùTI
21. ne 14.00 Prasátka a vlk –Tři prasátka si staví dům
a zlý vlk číhá opodál... – Divadlo Extrém
28. ne 14.00 LOKVAR. O klukovi, který neuměl zlobit
Kouzelná pohádka A. Goldflama
pro děti od tří let.

Kulturní centrum Spoﬁilov
Hlavní 141, Praha 4-Spoﬁilov
Tel.: 241 494 341
17. st 19.00
24. st 19.00

Kanada a Severní Amerika
cestovatelská diashow – Adventura
Wabi Daněk
Koncert úspěšného písničkáře s hostem
kytaristou Milošem Dvořáčkem

PRO DùTI
27. so15.00 ŠVANDA. Veselý pohádkový příběh
s písničkami o odvaze a statečnosti.
Divadlo Mazec

Všechny divadelní subjekty čerpají podporu
z grantového programu MČ Praha 4.
www.praha4.cz
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SC-80121/2

SC-81044/1
SC-80741/6

SC-80096/1

www.praha4.cz
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SC-81086/1

