Jubilejní 10. reprezentační ples MČ Praha 4 – 8. března 2008 – Žofín (Strana 28)

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 • ROČNÍK XVII • ÚNOR 2008

71 500 výtisků do schránek zdarma

Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261 192 177, 261 192 178, 261 192 473, 261 192 174, nám. Hrdinů 3, 248 410 806, Bojanovická 1/28-48, tel.: 272 764 695, Poláčkova
1976/2, tel.: 261 074 099, Novodvorská 151, tel.: 241 494 522, Štúrova 1282/7, tel.: 241 471 301, Branická 44, tel.: 244 462 044, K Libuši 7 (MČ Praha-Kunratice), tel.: 244 912 257, 261 192 510

Praha 4
ideální místo
k rekreaci
Některé role
jsou
bonbonky

Rozpočet
Městské části
Praha 4
na rok 2008

strana 12

strana 6–7

Herec Miroslav Táborský říká:

TUČŇÁK

SC-80078/1

SC-80098/2

2

www.praha4.cz

**fin-TU‰ĹçK_02 25.1.2008 15:55 Str‡nka 3

EDITORIAL

VáÏení ãtenáfii,
kdyÏ pí‰i tento sloupek, uÏ pár dní trvá témûfi
jarní poãasí. Dlouhodobûj‰í pfiedpovûdi sice
hlásí, Ïe se zima dá o sobû je‰tû vûdût, ale já
osobnû bych uvítal uÏ teplej‰í dny a s nimi
i jarní svûÏí náladu.
S jarem souvisí také jarní úklid a to pokud
jde o na‰i mûstskou ãást souvisí pfiímo doslova.
Za poslední dobu jsme dostal nûkolik dopisÛ
se stíÏnostmi a upozornûními na nepofiádek.
Velmi v‰em, ktefií psali, dûkuji a zároveÀ se
musím omluvit za vzniklou situaci.
BohuÏel jsme teì ve fázi, kdy konãí v˘bûrové fiízení na firmu, která by mûla tuto sluÏbu
zaji‰Èovat a proto úklid teì trochu vázne. Do
konce bfiezna by v‰ak mûlo b˘t v‰e uzavfieno
a zmûna v systému úklidu jistû pfiinese v˘razné
zlep‰ení.
Mnozí z vás také jistû zaregistrovali, Ïe
poãátkem tohoto roku se objevila na kinû
Sigma na Spofiilovû informace o ukonãení
provozu. Poslední jednosálové kino se dlouhodobû pot˘kalo s mal˘m zájmem náv‰tûvníkÛ
a tak, pfiestoÏe bylo pronajato soukromé osobû,
se neobe‰lo jeho fungování bez finanãní
grantové pomoci mûstské ãásti. Rozhodli jsme
se proto pfievzít si provoz zase zpût a chceme
objekt vyuÏít k ‰ir‰í kulturní a spoleãenské
nabídce. Pfiedpokládáme, Ïe bûhem bfiezna
prostory znovu otevfieme spoleãnû se zahájením provozu dal‰ího informaãního centra
mûstské ãásti, které bude stejnû, jak to máme
v plánu i u v‰ech stávajících, vybavené sluÏbou
Czech POINT.
VáÏení ãtenáfii, hodnû se poslední dobou
mluví o tom, Ïe „osmiãky“ hrají v na‰í historii velkou úlohu. Nepochybnû tomu tak je
a dokládají to i blíÏící se události. Napfiíklad
8. února probûhne volba nového prezidenta
âeské republiky. Ale „osmiãky“ mají minimálnû v leto‰ním roce i regionální v˘znam. Na
8. bfiezna jsme pro vás totiÏ pfiipravili jubilejní
desát˘ reprezentaãní ples na Îofínû, na kter˘
vás prostfiednictvím tûchto fiádkÛ srdeãnû zvu
a tû‰ím se na setkání v tûchto nádhern˘ch
prostorách.
PAVEL HORÁLEK, STAROSTA
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KRÁTCE

AKTUALIT Y

Rekonstrukce radnice
přinese pohodlí občanům
lavním cílem zahájené velké rekonstrukce Nuselské radnice – sídla
Úfiadu mûstské ãásti Praha 4, je zv˘‰ení pohodlí a zjednodu‰ení pfiístupu obãanÛm, ktefií si na radnici pfiicházejí vyfiídit nejrÛznûj‰í záleÏitosti.
Tfiímûsíãní plánovaná pfiestavba se provádí za plného chodu úfiadu, coÏ
vyÏaduje stûhování mnoha odborÛ a dal‰í provizoria, která zatím náv‰tûvníkÛm radnice vyfiizování záleÏitostí spí‰e komplikují. Mâ Praha 4 se proto
v‰em obãanÛm i dal‰ím náv‰tûvníkÛm omlouvá za zhor‰ení prostfiedí
i ãetné dal‰í komplikace a Ïádá o pochopení a trpûlivost. Ukonãení rekonstrukãních prací se plánuje v polovinû dubna.
Rada mûstské ãásti Praha 4 schválila vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení na
rekonstrukci budovy radnice. Vedle nutné opravy rozvodÛ elektfiiny, vytápûní a zdravotnû technick˘ch instalací bude historická budova radnice
upravena pro bezbariérov˘ pfiístup. Ve vnitrobloku bude vybudován v˘tah,
aby byl pro imobilní obãany ãi rodiãe s koãárky zpfiístupnûn slavností sál,
ve kterém se konají koncerty, rÛzné kulturní a spoleãenské akce i zasedání
Zastupitelstva mûstské ãásti Praha 4. Bezbariérovû bude upraveno i sociální
zafiízení a u vchodu do budovy vznikne nová recepce. Náklady na obnovu
historické ãásti radnice jsou odhadovány na víc neÏ 40 milionÛ korun.
Historická ãást radnice podle starosty Pavla Horálka, nevyhovuje souãasn˘m poÏadavkÛm. „Lidé mají ãasto problémy dostat se do druhého patra,
kde se konají svatební obfiady nebo do patra tfietího, kde se konají kulturní
akce. Je to obtíÏné i pro seniory,“ fiíká starosta Horálek. „Usilujeme o to, aby
lidé pfii náv‰tûvû radnice mûli vût‰í pohodlí,“ vysvûtluje starosta Horálek.
„Do nûkter˘ch ãástí radnice, napfiíklad tam, kde sídlí rodné matriky je
‰patn˘ pfiístup pro matky s koãárky. Maminky si tam nemají kam dát
koãárek a to také by mûly úpravy zmûnit,“ dodává starosta. Mâ se podle nûj
snaÏí provést v‰echny rekonstrukce co moÏná nejrychleji. Matrika by se
tak mûla pfiestûhovat do prostor pfiístupn˘ch pfiímo z ulice, podobnû jako
oddûlení privatizace odboru bytové politiky, které by mûlo novû sídlit
v prostorách, odkud se v polovinû ledna odstûhovalo knihkupectví. Obãané
se také mohou tû‰it na nov˘ Czech Point, kter˘ se na radnici otevfie do tfií
mûsícÛ v novû zrekonstruovaném infocentru. V nûm získají lidé moÏnost
snaz‰ího pfiístupu k v˘pisÛm napfiíklad z rejstfiíku trestÛ nebo katastru
(jam, jen)
nemovitostí.

H

Z dÛvodu ãásteãné rekonstrukce budovy radnice je od
pátku 18. ledna 2008 uzavfien úsek ovûfiování podpisÛ
a listin a pokladna úfiadu v Táborské ulici. V tûchto
objektech zaãnou pfiípravné práce na rekonstrukci,
která se dotkne budov ãíslo 376, 375 a 372.
Od pondûlí 21. ledna 2008 byla do provizorních prostor
pfiemístûna pokladna a podatelna úfiadu. Ovûfiování
podpisÛ a listin bylo pfiemístûno do historické budovy
radnice (kanceláfi ã. S2), vchod je z ulice Táborská
ãíslo 350/32 (tzv. horní, historick˘ vchod s prapory).
Podatelna je provizornû pfiemístûna do historické
budovy radnice (kanceláfi ã. 173), pokladna úfiadu se
pfiestûhovala do stávajících prostor podatelny, vchod
je z ulice Táborská ãíslo 376/40 (tzv. dolní vchod do
radnice).

Kdy bude hotova má občanka?
nformaci o vyhotovení nového obãanského prÛkazu nebo cestovního
pasu nyní zjistíte on-line na webov˘ch stránkách Prahy 4. Odbor
správních agend Úfiadu Mâ Praha 4 pfiiná‰í uÏiteãnou novinku – stav
podané Ïádosti o nov˘ obãansk˘ prÛkaz se strojovû ãiteln˘mi údaji
a cestovní pas s biometrick˘mi údaji si mÛÏe kaÏd˘ Ïadatel ovûfiit on-line.
Pro ovûfiení informace, zda byl vá‰ obãansk˘ prÛkaz nebo cestovní pas jiÏ
vyhotoven a zda je pfiipraven k vyzvednutí na pracovi‰ti odboru správních
agend v Jílovské 1148 na sídli‰ti Novodovorská, pfiitom Ïadateli staãí znát
pouze datum podání jeho Ïádosti o nov˘ doklad a kliknout na pfiíslu‰n˘
odkaz na stránkách Prahy 4:

I

http://www.praha4.cz
Návody k Ïádostem o vydání obãanského prÛkazu a cestovního
dokladu najdete v oblasti Îivotní situace, vzory vyplnûn˘ch tiskopisÛ
jsou k dispozici v oblasti Formuláfie a Ïádosti. Najdete zde také odpovûdi
na nejãastûj‰í dotazy.
(red)
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V infocentrech nově
i výpisy z rejstříků

bãané ãtvrtého praÏského obvodu mohou od ledna vyuÏívat ve
dvou informaãních centrech nabídky Czech POINTu. První byl
spu‰tûn spolu s provozem nového mûstského informaãního centra
v budovû ministerstva vnitra (námûstí HrdinÛ 3, Praha 4), kde jej
slavnostnû odstartoval ministr vnitra Ivan Langer se starostou Prahy 4
Pavlem Horálkem.
Druh˘ zaãal fungovat ve stávajícím informaãním centru v Poláãkovû
ulici. Obãané tak mohou na tûchto dvou pracovi‰tích Ïádat vedle
bûÏn˘ch sluÏeb a v˘pisÛ z katastru nemovitostí také v˘pis z Ïivnostenského a obchodního rejstfiíku a v˘pis z rejstfiíku trestÛ.
Ke zmûnû u obou infocenter do‰lo také v otvíracích hodinách. Ty jsou
v˘raznû prodlouÏeny a jsou bez pfieru‰ení polední pauzou.
(red)

O

Nové
otvírací hodiny
(pracoviště Poláčkova
a nám. Hrdinů)

Pondělí, Středa:
8.00–18.00 hod.
Úterý, Čtvrtek:
8.00–15.30 hod.
Pátek:
8.00–12.00 hod.

Co je Czech POINT?
K

onãí doba zbyteãného obcházení úfiadÛ, hodinová ãekání ãi zdlouhavé dojíÏdûní. UÏ si nikdo nemusí brát dovolenou, aby si jel vyfiídit v˘pis z katastru nemovitostí do vzdáleného mûsta. Konãí pocit beznadûje ãlovûka pfied kolosem státní byrokracie. Pfiichází Czech POINT,
nejpohodlnûj‰í zpÛsob, jak z jediného místa komunikovat s úfiady a institucemi. Czech POINT, neboli âesk˘ Podací Ovûfiovací Informaãní
Národní Terminál, je asistovan˘m místem v˘konu vefiejné správy, kde
kaÏd˘ ãlovûk mÛÏe získat v‰echny informace o údajích, které o nûm
vede stát v centrálních registrech, a kde bude moci také uãinit jakékoliv
podání ke státu. JiÏ nyní si mÛÏete z pracovi‰È Czech POINTu odnést
ovûfiené v˘stupy z Ïivnostenského a obchodního rejstfiíku, z katastru
nemovitostí a z rejstfiíku trestÛ. Czech POINT vám u‰etfií ãas, nervy
i peníze. Czech POINT je nyní roz‰ifiován na 1300 matriãních úfiadÛ,
na krajské úfiady a bûhem roku také na 800 pracovi‰È âeské po‰ty, vybrané zastupitelské úfiady a kanceláfie Hospodáfiské komory.
(red)
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AKTUALIT Y

Rada schválila koncepci rozvoje dětských hřišť
tvrt˘ praÏsk˘ obvod má ve své správû 109 dûtsk˘ch hfii‰È a herních
koutÛ. Jejich souãasné vybavení je zamûfieno pfiedev‰ím na dûti ve vûku
do 6 let. Nûkterá jiÏ byla v rámci rekonstrukcí doplnûna herními prvky
i pro dûti do 12 let.
Dûtská hfii‰tû byla v minulosti budována na základû urbanistick˘ch
projektÛ konkrétních lokalit. V nûkter˘ch oblastech jsou tak hfii‰tû od sebe
vzdálena jen nûkolik metrÛ, jinde je docházková vzdálenost pro rodiny
s dûtmi pfiíli‰ velká. Koncepce proto jednak navrhuje jak síÈ dûtsk˘ch hfii‰È
rozloÏit tak, aby prostfiedky vynakládané na opravy, rekonstrukce a údrÏbu

â

byly rozdûleny rovnomûrnû pro v‰echny oblasti, jednak stanovuje plán
investic do roku 2010 a roz‰ífiení nabídky také pro dûti do 15 let. „Vzhledem
k finanãní nároãnosti, kterou s sebou kaÏdá rekonstrukce nese, bylo nezbytné pro rekonstrukce ãi v˘stavbu nov˘ch hfii‰È stanovit kritéria. Pfiedev‰ím
se pfiihlíÏelo k aktuálnímu bezpeãnostnímu stavu, stavu okolních hfii‰È,
vlastnictví pozemkÛ, na kter˘ch je hfii‰tû vybudováno, k poÏadavkÛm obãanÛ lokality atd.,“ popsal zástupce starosty Václav Kri‰tof. Praha 4 v loÀském
roce vydala na rekonstrukce a budování nov˘ch hfii‰È 6 milionÛ korun, letos
je v rozpoãtu pfiipravena stejná ãástka.
(rob)

Zelená linka do nového režimu
zv. Zelená linka, na kterou mohou obãané telefonovat stíÏnosti
a podnûty na úklid a ãistotu v ulicích ãtyfiky, projde v nejbliÏ‰ích
dnech modernizací. Novinkou bude nahrávání hovorÛ, které umoÏní

T

zpûtné dohledání hovorÛ a snaz‰í zaznamenání stíÏností. Novû bude
moÏné také mimo pracovní dobu nahrát vzkaz na záznamník. Na Zelenou
linku volají v souãasné dobû 2–3 lidé za den.
(red)

INZERCE

SC-80098/2

AÏ 50000,- zapl. za zl. Svatovácl. 10dukát,
aÏ 25000,- za 5 dukát, dále ruské zl. ruble,
‰perky s brilianty i bez nich, s ães. granáty
st. stolní stfiíbro, st. zbranû, bronz. so‰ky atd.

HLEDÁM SVùDKY
DOPRAVNÍ NEHODY
MOTOCYKLU A DVOU OSOBNÍCH VOZÒ

ze dne 26. 9. 2007
v 16.00 hod. na ul. 5. kvûtna

www.praha4.cz

SC-80112/1

Prosím o jakoukoli informaci na tel.:
721 526 211 nebo 267 915 142

SC-80149/1

do centra u domu ã.or. 62/ã.p. 798
v úrovni s ulicí Lounsk˘ch.

INTERANTIK Praha 9 – Pod pekárnami 3
naproti stanici metra B–Vysoãanská
Tel.: 283 893 334 ev. 605 829 440 od 10–17 h.

TUČŇÁK

SC-80134/1

Koup. st. obraz mofie, lodû, pfiístav od J. Svobody,
a obrazy lokomotivy Kreibich, Ronek
Hledáme st. ruské stfi. pfiedmûty, i jednotlivû!
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AKTUALIT Y

Rozpočet MČ Praha 4 na rok 2008
Zastupitelstvo městské části Praha 4 na svém 7. zasedání dne 14. 12. 2007 schválilo rozpočet na
rok 2008. I pro tento rok se výrazně zvýšil podíl investičních výdajů k celkovým výdajům a to
na 41,13 %. Rozpočet roku 2008 byl navržen tak, aby provozní výdaje rozpočtu byly plně kryty
vlastními příjmy, dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy a příjmy, které městská
část Praha 4 získává ekonomickou činností byly použity pouze na investiční výdaje.
elkové v˘daje jsou navrÏeny ve v˘‰i 952,8
mil. Kã, úhrn pfiíjmÛ ãiní 788,4 mil. Kã,
rozdíl pfiíjmÛ a v˘dajÛ ve v˘‰i 164,4 mil. Kã je
kryt jednak úsporou v˘dajÛ roku 2007 a jednak
úsporou finanãních prostfiedkÛ z minul˘ch let.
Mûstská ãást Praha 4 opûtovnû neuvaÏuje s komerãním úvûrem, resp. zapojením cizích zdrojÛ
do rozpoãtu.
Tradiãnû nejvût‰í díl v oblasti investiãních
v˘dajÛ je opût vynakládán na ‰kolství, kde se
uvaÏuje s objemem 183,6 mil. Kã. Bude dokonãena rekonstrukce Z· Kavãí Hory, M·
Pfiímûtická, M· Jílovská. S vût‰í rekonstrukcí se
je‰tû letos poãítá také v Z· Jáno‰íkova a M·
Horáãkova. Dal‰í investiãní akce, na které jsme
zpracovali Ïádosti o investiãní dotace (napfi.
u Státního fondu Ïivotního prostfiedí), budou
zahrnuty do rozpoãtu aÏ po pfiiznání dotace
rozpoãtov˘m opatfiením. V˘znamná ãást investiãních prostfiedkÛ v roce 2008 bude vloÏena do
rekonstrukce historické budovy radnice, která

C

by se mûla stát reprezentativním místem pro
rÛzná spoleãenská setkání: svatební obfiady, vítání obãánkÛ, zasedání zastupitelstva, koncerty
a jiná spoleãenská setkání. Rekonstrukce bude
také pokraãovat roz‰ífiením deta‰ovaného pracovi‰tû v objektu Jílovská, kde se vydávají nové
obãanské prÛkazy a pasy. Pfiipravíme pro pfií‰tí
rok rekonstrukci nevyuÏívané v˘mûníkové
stanice u tohoto objektu, kde by se mûlo vytvofiit
moderní informaãní centrum mûstské ãásti Praha 4 ve spojení s poskytováním sluÏeb Czech
Pointu.
Dal‰í pomûrnû velk˘ objem investiãních prostfiedkÛ bude vloÏen do rekonstrukce bytového domu v ulici âestmírova, do projektové
dokumentace na v˘stavbu hospicového zafiízení v Malovické ulici, domu pro seniory
v Hudeãkovû ulici, v DPS na Roztylském námûstí se uvaÏuje s pfiestavbou bytÛ na domov pro
seniory. V roce 2008 se zv˘‰il i podíl finanãních
prostfiedkÛ vloÏen˘ch do oblasti dopravy a to

jednak na rekonstrukce chodníkÛ ve spolupráci
s TSK. Projekty pro sníÏení deficitu parkování na
na‰em území obsahují zpracování projektové
dokumentace na v˘stavbu garáÏov˘ch domÛ
v oblasti Krãe, Lhotky, Spofiilova a Nuslí. Taky
se nezapomnûlo na investice do Ïivotního
prostfiedí, kde se uvaÏuje s ãástkou 5 mil. Kã
na rekonstrukce parkÛ, postupné rekonstrukce
a modernizace dûtsk˘ch hfii‰È si vyÏádá dal‰ích
12 mil. Kã. V oblasti tûlov˘chovy se mûstská ãást
pfiipravuje na realizaci oÏivûní a kvalitního vyuÏití centrálního parku na Pankráci, kde bude
zpracována projektová dokumentace na in-line
dráhu a návrh fie‰ení vlastního parku, dále se
uvaÏuje s v˘stavbou skateparku v ulici Ledáfiská,
pro kter˘ bude v roce 2008 zpracována projektová dokumentace, bohuÏel zde musí dojít
i k v˘kupu soukrom˘ch pozemkÛ.
V oblasti provozních v˘dajÛ, kter˘ch objem
ãiní 560,9 mil. Kã se uvaÏuje s v˘daji na chod
úfiadu a zaji‰tûní v‰ech ãinností, které musí pro

Rozpoãet na rok 2008
Kapitola
1

Doprava

2

Vodní hospodáfiství

3

Vzdûlávání I

4

Vzdûlávání II.

5

Kultura, církve a sdûlovací prostfiedky

6

BûÏné
v˘daje

Kapitálové
v˘daje

Pfiíspûvky PO na
provoz

v tis. Kã

Pfiíspûvky cizím subj.

investice

dary
dotace

granty

ÚHRN

6 065

22 587

28 652

250

0

250

0

183 633

137 740

321 373

6 101

0

0

6 101

11 955

500

4 000

Tûlov˘chova a zájmová ãinnost

4 250

16 066

8

Zdravotnictví

1 900

0

9

Bydlení, komunální sluÏby a územní rozvoj

6 350

62 321

62 400

5 000

10 Ochrana Ïivotního prostfiedí
11 Soc. péãe a pomoc
12 Státní správa a územní samospráva
13 Finanãní operace
10 Ostatní ãinnosti

CELKEM

2 610
240 671

5 350

3 800

25 605

0

2 100

22 416

12 950

2 350

17 200

8 000

33 500

76 671
2 000

69 400

2 000

38 110

86 741

327 412

170

170

3 950

15 000

346 672

391 848

500

188 190

0

13 850

19 450

12 250

952 810

PO: pfiíspûvkové organizace zfiízené Mâ Praha 4: základní a matefiské ‰koly, Ústav sociální péãe
Zdravotnické zafiízení Podolí a Kulturní centrum Novodvorská
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18 let zku‰eností, zafiazení do vyhlá‰ky M·MT
Kurzy angliãtiny od 18. 2.
zahájení kaÏd˘ch 6 t˘dnÛ
v˘uka 5x, 3x, 2x, 1x t˘dnû

Kurzy ‰panûl‰tiny od 18. 2.
v˘uka 2x t˘dnû - zaãáteãníci

Pomaturitní studium AJ
lze kombinovat s NJ, FJ, ·J

Firemní a individuální v˘uka

Studium v zahraniãí

www.praha4.cz

SC-80151/2

Jazyková ‰kola Elvis, Îateck˘ch 12, Praha 4
Tel./fax: 241 405 628, tel.: 241 409 001, O2: 602 350 632
T-Mobile: 731 570 807, elvis@elvis.cz, www.elvis.cz

SC-71888/1

UâEBNY U METRA FLORENC a VY·EHRAD

OTEVÍRACÍ DOBA RESTAURACE:
Pátek: Živá country zábava od 19.00
Sobota: Country večer
od 19.00

Telefon: 272 754 558

TUČŇÁK

SC-71917/1

ANGLIâTINA, ·PANùL·TINA

PRAVIDELNÉ AKCE

SC-80151/1

SC-80151/3

INZERCE

Šipkové a hrací automaty, sportovní přenosy na plátně

zmínûn˘ch oprav samozfiejmû závisí na v˘nosech, které mûstská ãást Praha 4 získá privatizací
bytového fondu, z nájmÛ bytÛ, nebytÛ a nebytov˘ch objektÛ.
Tak toto byl mal˘ prÛfiez rozpoãtem mûstské
ãásti Praha 4, vzhledem k objemu není moÏn˘
v˘ãet v‰ech plánovan˘ch akcí, které v plném
znûní najdete na webov˘ch stránkách Mâ Praha
4 – www.praha4.cz.
Závûrem lze konstatovat, Ïe rozpoãet mûstské
ãásti Praha 4 byl sestaven velice realisticky
a hospodárnû. Máme snahu postupnû naplÀovat
cíle pfiijat˘ch koncepcí, které zasahují do v‰ech
oblastí vefiejného Ïivota a jejichÏ realizace potû‰í
kaÏdého obãana mûstské ãásti Praha 4.

Dovolujeme si Vás pozvat na pravidelné páteční
Postupická
hudební večery (Country, Bigbeat)
PRAHA 4 – Spořilov

své obãany mûstská ãást Praha 4 zajistit, dále
jsou tam pfiíspûvky na provoz základních a matefisk˘ch ‰kol v objemu 137,7 mil. Kã, pfiíspûvek na ãinnost jeslí, Ústavu sociální péãe
a Kulturního centra Novodvorská. V oblasti kultury se poãítá s pokraãováním akcí jak˘mi jsou
tradiãní plesy, jarní slavnosti na Fidlovaãce,
akce pro dûti, vítání obãánkÛ apod. Samozfiejmû
velká ãást provozních v˘dajÛ, 62,4 mil. Kã, je
urãena na oblast Ïivotního prostfiedí, ãistotu
a péãi o zeleÀ.
V rámci ekonomické ãinnosti mûstské ãásti
Praha 4 jsou plánovány opravy bytov˘ch domÛ
ve v˘‰i 67,3 mil. Kã, opravy ‰kol ve v˘‰i
99,6 mil. Kã. Objem prostfiedkÛ vloÏen˘ch do

● HOTOVÁ JÍDLA OD 50,- Kč ● MINUTKOVÁ KUCHYNĚ

Restaurace Po-Ne: 10.00–23.00
Kuchyně
Po-Ne: 11.00–22.00

AKTUALIT Y
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Praha 4
– ideální místo k rekreaci
K hojnû podporovan˘m sportovním aktivitám patfií in-line bruslení.

Robert Blanda
Všichni moderní produktivní lidé potřebují po vykonané práci si nejen odpočinout a načerpat nové síly, ale
současně též aktivním způsobem zrekreovat – procvičit či rozhýbat tělo nebo ducha, podle toho, jaký druh
práce vykonávají a jaký druh energie přitom vynakládají. Každý z nás tráví volný čas jiným způsobem, ale
přesto od toho všichni očekáváme totéž: osvobození od únavy a stresu, rozptýlení a případné rozvíjení
vlastní osobnosti po společensko-sociální, fyzické či kulturní stránce. Primárním cílem MČ Praha 4 je
proto vytváření a rozvíjení odpovídajícího prostředí pro trávení volného času, jako jsou kulturní zařízení,
sportoviště, cyklostezky, mikroparky, dětská hřiště apod., a to na základě Koncepce volnočasových aktivit,
kterou 14. 12. 2007 schválilo Zastupitelstvo Městské části Praha 4.
iÏ z úvodu vypl˘vá, Ïe k plné nabídce rekreaãních – ãi jak se dnes fiíká volnoãasov˘ch – aktivit je zapotfiebí dostatek pfiíleÏitostí pro aktivní
i pasivní odpoãinek, a to jak fyzick˘, tak du‰evní. Komunální nabídka, která doplÀuje aktivity v‰ech podnikatelsk˘ch i jin˘ch subjektÛ na
území Mâ Praha 4, by mûla z tohoto hlediska
poskytovat vyÏití v‰em vûkov˘m i sociálním
vrstvám obyvatel Mâ Praha 4 s cílem podpofiit
zdrav˘ Ïivotní styl, pomoci doplnit ãi opûtovnû
probudit zájem o kulturní a sportovní vyÏití.
V roce 2007 vyãlenila mûstská ãást ze svého
rozpoãtu 8 250 tis. korun na kulturní a sportovní aktivity. V roce 2008 dojde k zásadní zmûnû financování tûchto aktivit v souvislosti se
zaloÏením 4-Volnoãasové o.p.s., která bude poskytovat sluÏby v oblasti kulturní i sportovní,
tj. v oblasti volnoãasov˘ch aktivit pro obãany
mûstské ãásti Praha 4. ZároveÀ s tím dojde ke
zru‰ení pfiíspûvkové organizace Kulturní centrum
Novodvorská. „V souãasné dobû probíhají
ve‰keré pfiípravné ãinnosti s tím související. Tyto

J

Divadlo Na Fidlovaãce v Nuslích patfií mezi nejpopulárnûj‰í praÏská divadla.
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Zástupce starosty pro oblast kultury, volného
ãasu a Ïivotního prostfiedí, Václav Kri‰tof.
zmûny umoÏní pfiedev‰ím vícezdrojové financování kulturních a sportovních aktivit na území
mûstské ãásti a zlep‰ení podmínek pro ãinnosti
v tûchto oblastech,“ vysvûtluje zástupce starosty
Václav Kri‰tof, kter˘ má oblast volného ãasu na
starosti.
Rada mûstské ãásti Praha 4 schválila kromû
toho v loÀském roce nové Zásady pro poskytování grantÛ z rozpoãtu mûstské ãásti Praha 4,
které zpracovala pfiíslu‰ná grantová komise s tím,
Ïe se podle tûchto zásad bude postupovat pfii
novû vyhla‰ovan˘ch grantov˘ch fiízeních. Jen
v roce 2007 byly udûleny granty v celkové v˘‰i
3 516 tis. korun v oblasti kultury a umûní a 1 410
tis. korun v oblasti sportu a volnoãasov˘ch aktivit. Právû tûmito granty byla podpofiena pestrá
nabídka volnoãasov˘ch aktivit na území Mâ.

Lesoparky Prahy 4 nabízejí dûtem moÏnost procházek i úãasti na závodech.
mace o kulturních a sportovních zafiízeních,
divadlech, zájmov˘ch krouÏcích ãi sportovních
oddílech, základních, stfiedních a vy‰‰ích ãi vysok˘ch ‰kolách, dûtsk˘ch hfii‰tích, parcích apod.
Prostfiednictvím e-mailu radce@praha4.cz se
také mÛÏe kaÏd˘ nov˘ subjekt fiádnû zaregistrovat se svou nabídkou. „Domnívám se, Ïe nabídka volnoãasov˘ch aktivit na na‰em území
je velmi vyváÏená,“ poznamenává místostarosta
Kri‰tof.

Kultura
Kultura je v˘znamn˘m faktorem Ïivota obãanské spoleãnosti. V tomto smyslu jsou to pfiedev‰ím kulturní zafiízení a jejich ãinnost, která plní
v˘chovnû vzdûlávací, integraãní a reprezentativní funkci. Úãast obãanÛ na kulturních akcích
vytváfií smysluplnou náplÀ volného ãasu a pfiispívá k lep‰ím mezilidsk˘m vztahÛm i k dosaÏení
vy‰‰í úrovnû obãanské spoleãnosti. Kultura je
vefiejnou sluÏbou, jejíÏ kvalitu, rozsah i dostupnost obãanÛm ovlivÀuje do znaãné míry
i podpora mûstské ãásti.
Mâ Praha 4 pofiádá akce, jako je napfiíklad
novodvorsk˘ bál, Reprezentaãní ples Mûstské
ãásti Praha 4, Jarní slavnosti Na Fidlovaãce,
Vítání jara, Svatováclavské velebení a My jsme ti
PraÏáci. Radnice bude i nadále usilovat o rozvoj

tzv. místní kultury a vytváfiet pfiedpoklady pro
úãast obãanÛ na kulturním Ïivotû, vnímání kulturních hodnot a udrÏování kulturních tradic.
Budou pokraãovat cykly koncertÛ na nuselské
radnici, které jsou nav‰tûvovány pfiedev‰ím
stfiední generací a seniory. Mûstská ãást Praha 4
tyto koncerty v˘raznû podporuje, ãemuÏ odpovídá nízká cena vstupenek.
âtyfika ov‰em chce svou podporu vûnovat
nejen mal˘m akcím, jako jsou mikulá‰ské nebo
vánoãní besídky a nadílky ãi rÛzné meziroãní
akce a veselice, ale bude realizovat nûkolik velk˘ch akcí roãnû. Akce pfiipravuje mûstská ãást
tak, aby sv˘m charakterem, zamûfiením i naãasováním konání zasáhly v‰echny skupiny obyvatel bez rozdílu vûku. Nezanedbatelnou souãástí
akcí mûstské ãásti jsou i budou oslavy ãi pfiipomenutí v˘znamn˘ch v˘roãí státu.
Samostatn˘m projektem je snaha radnice
o vybudování otevfiené scény amfiteátru, kter˘
by byl umístûn v prostoru hlavního parku na
Kavãích horách. Tento projekt je souãástí komplexního fie‰ení Pankrácké plánû.
Radnice ãtyfiky v˘znamnû podporuje formou
grantÛ a darÛ ãinnost divadelních spolkÛ a spoleãností (Divadlo Na Fidlovaãce, Komorní
Fidlovaãka, Branické divadlo, Divadlo Na Jezerce, Sklep), podílí se tak na utváfiení a rozvoji

Odpoãinek v lese je pro mûstské dûti vÏdy
lákav˘.

Kam dfiív?
Nabídka rekreaãních aktivit je dnes tak ‰iroká, Ïe mÛÏe b˘t problém vybrat si tu pravou.
Proto Mâ Praha 4 nabízí na webov˘ch stránkách
v rámci otevfiené informaãní politiky volnû pfiístupn˘ Rádce pro voln˘ ãas. Novû upravené
webové stránky, které byly zprovoznûny v záfií
2007, umoÏÀují nejen rychlej‰í, pfiímou aktualizaci stávajících údajÛ v databázi, ale zároveÀ
pruÏnûj‰í systém roz‰ífiení databáze o dal‰í volnoãasové subjekty. Databáze soustfieìuje inforwww.praha4.cz

Cyklistické stezky hojnû vyuÏívají i dûti.

Foto: Nikola Keyfiová
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·kolní a dûtská hfii‰tû
Mâ Praha 4 spravuje celkem 109 dûtsk˘ch
hfii‰È a herních koutÛ. Dlouhodobá snaha
o zkvalitÀování a postupné roz‰ifiování dûtsk˘ch
hfii‰È je v souladu s normami EU. Radnice rozdûlí tato zafiízení na dûtská hfii‰tû, kde bude rozvíjet
a renovovat herní prvky pro rÛzné vûkové skupiny mládeÏe, a na herní kouty (mikroparky).
Zafiízení jsou volnû pfiístupná a Praha 4 bude
usilovat o jejich ochranu pfied vandaly mj. spoluprací s mûstskou policií.
âtyfika pfiipravuje zásadní zmûnu ve vyuÏívání
sportovních ploch u základních ‰kol. Hfii‰tû by
mûla b˘t modernizována a maximálnû vybavena,
aby mohla b˘t otevfiena v dobû mimo vyuãování
na základních ‰kolách vefiejnosti. Pro dohled nad
hfii‰ti a pro zaji‰tûní bezpeãnosti dûtí budou na
areál dohlíÏet správci – kustodi. Dûtem tak bude
poskytnuta maximální moÏná nabídka pro tráve-

NA PRKÝNKU

Baseballové utkání na stadionu v Krãi.
kulturního povûdomí obãanÛ a spoluutváfií postoj
obãanÛ ke kultufie a kulturním hodnotám. Vedle
tûchto velk˘ch kamenn˘ch divadelních scén
podporuje rovnûÏ ãinnost divadel men‰ích forem
nebo stagion, jako jsou Tradiãní loutkové divadlo Zvoneãek a Divadlo Extrém, která na‰la
svou domovskou scénu v Kulturním centru
Novodvorská.

Hfii‰tû lákají dûti i v lednu.

Sport
Mâ Praha 4 se v uplynul˘ch letech podílela
na ãinnosti a vybudování materiálnû technické
základny fiady sportovních subjektÛ a i nadále
chce formou grantÛ a darÛ ãinnost sportovních
oddílÛ a tûlov˘chovn˘ch jednot podporovat.
ZároveÀ bude usilovat o podporu tûchto aktivit
ze strany sponzorÛ, podnikatelsk˘ch subjektÛ.
Velké podpory se v poslední dobû dostává také
rekreaãní cyklistice. Aktivity obãanÛ spojené
s vyuÏíváním kol ve volném ãase, která v‰ak
lidé zatím zfiídka pouÏívají jako dopravní prostfiedek do ‰koly ãi zamûstnání, se neustále
rozvíjejí.
Této oblibû odpovídá poptávka po nov˘ch
cyklotrasách a cyklostezkách, jejichÏ realizace musí b˘t doplnûna bezpeãnostními opatfieními pfii kfiíÏení s dopravní infrastrukturou.
Mâ Praha 4 v posledních letech usilovala o co
nejvût‰í rozvoj v této oblasti a bude v tom
i nadále pokraãovat.
S ohledem na stále vy‰‰í oblíbenost koleãkov˘ch bruslí radnice pfiipravuje okruh kolem rybníka U Labutû v Krãi, jehoÏ otevfiení se plánuje
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v leto‰ním roce. Radnice usiluje také o vybudování cyklotrasy, cyklostezky a in-line dráhy
v centrálním parku na Pankrácké pláni. âtyfika
podporuje budování a roz‰ifiování cyklotras, a to
cestou postupného napojování na hojnû vyuÏívanou pátefiní cyklostezku podél Kunratického
potoka (Branické údolí) a cyklostezku na Podolském nábfieÏí pfii respektování celopraÏské
koncepce rozvoje cyklostezek.
„Dne‰ní délka cyklotras na území Prahy 4 ãiní
11,4 kilometru. V roce 2008 oãekáváme realizaci
nové cyklostezky Sulická–Novodvorská v délce
1,2 km, v následujících tfiech letech usilujeme
o zdvojnásobení stávajícího poãtu cyklotras
a cyklostezek na území Prahy 4,“ fiíká zástupce
starosty Václav Kri‰tof. Dal‰í cyklostezka a dráha pro in-line brusle je plánovaná v rámci revitalizace hlavního parku na Kavãích horách. Mâ
Praha 4 usiluje o propojení ‰kolních hfii‰È cyklotrasami tak, aby byla co nejvíce ochránûna bezpeãnost dûtí. Na území mûstské ãásti budou zároveÀ rozmístûny na nûkolika místech i klasické
stojany na kola.

MČ Praha 4 podporuje rozvoj skateboardingu a připravuje ověřovací
studii pro výstavbu nového moderního areálu. Území by mělo být dobře
dopravně dostupné a provoz nesmí
rušit občany. V současné době má MČ
Praha 4 vytipované území, kde bude
usilovat o realizaci tohoto projektu.
Záměrem MČ Praha 4 je také výstavba nového adrenalinového lanového centra, které bude sloužit nejen
veřejnosti, ale také školákům s cílem
rozvíjet obratnost a zručnost.

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
Na území MČ Praha 4 je pestrá
nabídka velkých i malých sportovních zařízení, např. Plavecký stadion
Podolí, zimní stadion Kobra, baseballový areál Altron Krč, fotbalové,
tenisové či volejbalové a další
oddíly, minigolfový areál Novodvorská, golfové hřiště v Hodkovičkách nebo Dům dětí a mládeže
Hobby centrum. Dlouhodobým záměrem MČ Praha 4 je připravit
výstavbu nové zimní sportovní haly
v oblasti Nových Dvorů, pro kterou
hledá MČ spoluinvestora.

Výběr akcí
v roce 2008
■
■
■
■
■
■
Praha 4 nabízí dostatek míst k odpoãinku
i rekreaci.

Novodvorský bál
Reprezentační ples MČ Praha 4
Den země
Pankrácká pláň – místo pro život
Vltavský maraton
My jsme ti Pražáci aneb
Praha 4 dobrá adresa
■ Mikulášská

www.praha4.cz
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Cyklistika je dal‰ím oblíben˘m sportem, jak o tom svûdãí spofiilovsk˘ crossov˘ závod BMX.
ní volného ãasu sportem a navíc v prostfiedí pro
nû známém a bezpeãném. Do budoucna by tyto
plochy mûly b˘t pod trval˘m monitoringem
bezpeãnostních kamer.

Zpátky do pfiírody
Zvlá‰tní kapitolou tradiãní rekreace je pobyt
– zejména moderního mûstského ãlovûka – v pfiírodû. Tato forma rekreace pfiitom nabízí komplexní formu aktivního odpoãinku, a to jak tûlesného, tak du‰evního.
Na území Mâ Praha 4 jsou v souãasné dobû
ãtyfii vefiejné parky a osm parkov˘ch ploch

(v celkové rozloze 41,2 ha). Radnice usiluje
o revitalizaci a vyuÏívání tûchto území v maximální moÏné mífie pro rekreaci a volnoãasové
aktivity obãanÛ.
Revitalizace zahrnuje nejen úpravu a obohacení zelenû, ale také doplnûní laviãkami, herními
prvky pro dûti, cyklostezkami, dráhami pro
in-line brusle atd.
Prioritním cílem radnice je vybudování
hlavního parku na Kavãích horách, kter˘ by se
po své rekonstrukci mûl stát místem spojujícím moÏnosti pro aktivní i pasivní odpoãinek
s kulturní nabídkou. „Usilujeme rovnûÏ o cel-

kovou revitalizaci parkov˘ch ploch na Roztylském námûstí, kde pfiedpokládáme vyuÏití finanãních prostfiedkÛ ze Státníno fondu Ïivotního
prostfiedí,“ dodává místostarosta Kri‰tof. V místech, kde není v tûsné blízkosti obytné oblasti
park, zaãala Mâ Praha 4 budovat tzv. mikroparky.
Jedná se o místa vybavená laviãkami a zelení,
popfiípadû drobn˘mi herními prvky, která pfiedev‰ím v sídli‰tních blocích suplují moÏnost
posezení v pfiírodû. V souãasné dobû byly jiÏ
ãtyfii mikroparky otevfieny, dal‰í parky se budou
realizovat v budoucnu.

SC72191/1
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ROZHOVOR

Herec Miroslav Táborský říká:

Některé role jsou bonbonky
Michaela Jendeková
S Miroslavem Táborským
jsme se sešli na vrátnici
České televize. Při rozhovoru mi pomrkával přes rameno na zpravodajství, nad
otázkami se smál. Mračím
se nerad, upozorňoval.
poplatcích ve zdravotnictví fiíká, Ïe poté, co se
ve zdravotnictví platilo koÀaky a uheráky, jde
vlastnû o zmûnu k lep‰ímu. S du‰í sportovce je v otázce olympiády mírnû pro: „Pfiál bych si olympiádu
s hodnû dobr˘m projektem, vymy‰lenou ekonomikou.
Aby se povedla.“

O

Co vy tady?
Dnes jsem sem pfii‰el naãíst jeden komentáfi k dokumentárnímu filmu a pak jeden dabing.
Co vás baví nejvíc? Divadlo, film, dabing?
Mnû se to líbí vÏdy, kdyÏ je ta práce hezká a hezkou
i ménû hezkou práci mÛÏete mít na v‰ech tûchto místech. I kdyÏ musím fiíct, Ïe v divadle mám teì ‰tûstí
na hezkou práci, takÏe to bych asi vyjmul. Ale já mám
rád ve svém oboru i v‰echno ostatní. Jak fiíkám, nûkdy
jde o hezkou roli a nûkdy je to prostû práce.
Co si mám pfiedstavit pod pojmem „ménû hezká
práce“?
Tfieba u toho dabingu ãlovûk nûkdy dabuje nûjakou
ménû kvalitní vûc a tfieba ani ta role není v danou chvíli zajímavá. Ale nûkdy to jsou právû takové ty bonbonky, Ïe stojí za to se jimi zab˘vat a dát si i vût‰í ãas na
pfiípravu, a to je potom opravdu potû‰ení.
Na jakém bonbonku pracujete teì?
Právû vãera jsem zaãal pracovat na ‰panûlském
komediálním seriálu a tam dabuji herce, kterého jsem
daboval uÏ v jedné nádherné ãerné komedii. Práce na
tomhle seriálu mû hroznû baví.
Jak spolu mluvíme o komediálních seriálech, nejde
si vás nepfiedstavit jako Hollyho (role palubního
poãítaãe v kultovním anglickém seriálu âerven˘
trpaslík, kterou M. Táborsk˘ daboval, pozn. red.).
(Smích.) Ano, palubní poãítaã s IQ ‰est tisíc, coÏ
je asi tolik jako IQ ‰esti tisíc uãitelÛ tûlocviku (replika
ze seriálu, pozn. red.). Zrovna seriál âerven˘ trpaslík
a poãítaã Holly byl velk˘ bonbonek. (Miroslavu
Táborskému zvoní telefon. S omluvn˘m v˘razem
hovor pfiijímá, po chvilce vytáhne maliãk˘ diáfi a do
jednoho z fiádkÛ vpisuje text.)
Vy máte ale mal˘ diáfi.
(Smûje se.) Zase se tam tolik té práce do jednoho
dne nevejde. No a tohle je ten vût‰í. Cel˘ Ïivot pouÏívám ten uÏ‰í, ale tenhle jsem dostal jako dárek. Do
jednoho fiádku dne se vejde jen pár vûcí, coÏ staãí.
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Zavolám za chvíli, zrovna dûlám rozhvor do TuãÀáka.
Sledujete televizi?
Sleduju sport a zprávy a ze seriálÛ se obãas namátkou kouknu na nûjak˘ díl toho, co právû bûÏí, abych byl
v obraze, co za kolegy se kde vyskytuje a jak jejich
práce vypadá. Pokud se jinak dívám na televizi, tak si
vybírám.
V Divadle v Dlouhé dûláte fantastická fantasy
pfiedstavení ze Zemûplochy. (Jde o dvû pfiedstavení
s názvy Tfii sestry a Ma‰karáda, která vznikla na
motivy knih spisovatele fantasy Terryho Pratchetta,
pozn. red.) Îánr fantasy vám sedí?
Mám fantasy rád. Jako kluk jsem ãetl sci-fi a to je
velmi pfiíbuzn˘ Ïánr. Fantasy se na rozdíl od sci-fi odehrává v jiném, vymy‰leném svûtû, jako tfieba právû
u Terryho Pratchetta. Jeho fantasy je hravá a velmi
chytrá – je to anglick˘ humor zaloÏen˘ hodnû na znalosti, jeho knihy jsou parafráze a on dobfie zná to, co
pak parafrázuje.
Vystudoval jste na pedagogické fakultû v Hradci
Králové fyziku. TakÏe byste hypoteticky mohl vyuãovat fyziku.
(Nejistû pfiik˘vne.) Hypoteticky bych mohl. Fyziku
a základy techniky. Dostudoval jsem to pfied pûtadvaceti lety, ale od té doby jsem se tomu oboru nevûnoval.
Myslím, Ïe toho moc nezbylo.
Jak na vás pÛsobí nespokojenost âechÛ se zaveden˘mi poplatky ve zdravotnictví? V zahraniãí je
zdravotní péãe bûÏnû zpoplatnûná, proã tady je to
problém?

Foto: M. Jendeková

Je to samozfiejmû sloÏitá vûc, po tûch mnoha
letech, kdy v‰echno bylo takzvanû zadarmo. Ona
to není tak úplnû pravda. Já jsem vyrostl v dobû, kdy
aby vÛbec byla nûjaká péãe, platila star‰í generace
lahvemi koÀaku a uherákem a rÛzn˘mi sluÏbami.
Îe zdravotnictví potfiebuje ekonomicky srovnat, na to
staãí podívat se do kteréhokoli jen trochu star‰ího
‰pitálu.
Jestli je toto lék, kter˘ zafunguje, tak pánbÛh
zaplaÈ. Jsem urãitû pro to, aby fungoval sociální
pol‰táfi pro lidi, ktefií jsou na tom zle. A ‰edesát korun,
které zaplatíte za den v nemocnici, by vás ten Ïivot
stejnû stál.
âeská vláda se úspû‰nû posouvá smûrem k olympiádû v Praze. Dnes udûlila právní záruky konání
her v Praze v roce 2016. Co vy na tenhle nápad
fiíkáte?
Já bych byl mírnû pro. Stra‰nû rád sport dûlám
a stra‰nû rád se na nûj dívám. Myslím si, Ïe je to
mimofiádná akce, i kdyÏ je na mÛj vkus v poslední
dobû ponûkud megalomanská, coÏ nám urãitû pfiedvede
i âína.
Nûjakou dobu jsem jezdil pravidelnû do Atén
a vím, jak Aténám olympiáda prospûla, co v‰echno
Atény udûlaly pro infrastrukturu a pro rozvoj mûsta.
To mûsto za deset let pfiípravy skoãilo o dvacet let.
Praze by to taky mohlo pomoci. Jen mám strach, jak
jsme tak v âechách, aby nám to ekonomicky tro‰ku
neujíÏdûlo. Îe nûco nezvládneme, nûkde nûco o‰ulíme,
zaimprovizujeme a pak se ukáÏe, Ïe je to nedomy‰lené,
a celé to bude tak nûjak draÏ‰í.
www.praha4.cz

SC-80094/2

SC-80096/1

SC-72096/1

SC-71941/1
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Generálka na Dobešce
ivadlo Rity Jasinské uvádí dal‰í premiéru!
Po úspû‰ném Gogolovû Revizorovi vsadili
na Generálku, hru souãasného ãeského dramatika a scenáristy Jifiího Hubaãe (Král Krysa, Johanka z Arku, IkarÛv pád, TaÏní ptáci, Tfii chlapi
v chalupû, Dobrá voda, Sanitka, Uãitel tance,
Fany). Generálka je brilantní komedie, dokazující, Ïe s úsmûvem jde v‰echno lépe. Letargii
poraÏeného Napoleona ve vyhnanství na ostrovû
Svaté Heleny naru‰í jako hurikán Josefína
Pontiová, vymáhající dluh za svého zabitého
manÏela. Sv˘m zdrav˘m optimismem, realismem i smyslem pro humor probudí Napoleona
k Ïivotu a ukáÏe mu, jak málo ve skuteãnosti
staãí ke ‰tûstí. Do hlavních rolí obsadila reÏisérka Rita Jasinská Milana Enãeva (Dobrá ãtvrÈ,
Ulice, Poslední sezona, Zdivoãelá zemû, 3+1
s Miroslavem Donutilem) a Romanu Go‰ãíkovou (Svatá noc, Sleãna Julie, Ordinace v rÛÏové
zahradû). V dal‰í roli se pfiedstaví Petr S. Petrof.
Premiéra: 29. 2. 2008, reprízy: 14. 3., 25. 4.,
27. 5. od 19:30, Divadlo Dobe‰ka, Jasná 1,
Praha 4, tel.: 244 468 173.
(red)
www.drj.cz.

D

pořilovský rodinný klub Rybička se připojil k celostátní kampani Národní týden manželství,
jehož druhý ročník bude zahájen
11. února.
Klub Rybička připravili pro své
členy, návštěvníky i příznivce besedu na téma manželských vztahů
nazvanou Dokonalá manželka…
aneb obrázek mé rodiny. Besedu
povede Klára Konvalinová, která
má s psychologií manželských
vztahů bohaté zkušenosti. Debata
o manželském štěstí i úskalích
začne netradičně již v 9,30 hodin ve
čtvrtek 14. 2. 2008.
RODINNÝ KLUB RYBIČKA
MŠ TRENČÍNSKÁ 7, PRAHA 4-SPOŘILOV
(rob)

S

Milan Enãev a Romana Go‰ãíková jako Napoleon a Josefína.

Na Jezerce chystají
Paní plukovníkovou
lovensk˘ inscenaãní t˘m v ãele s reÏisérem
Emilem Horváthem a s v˘tvarníkem scény
a kost˘mÛ Peterem âaneck˘m nabízí divákÛm
setkání s Jifiinou Bohdalovou v titulní roli
hry Bengta Ahlforse Paní plukovníková.
Tû‰it se mÛÏete také na dal‰í skvûlé herce:
Janu ·tûpánkovou, Vladimíra Brabce, Milo‰e
Hlavicu, Milu‰i ·plechtovou, Simonu Sta‰ovou,
Veroniku Jeníkovou, ZdeÀka Hru‰ku a Romana
·tabrÀáka.

S

ReÏisér Emil Horváth pfiedstavuje hercÛm svou
vizi inscenace.

Hereãka Jifiina Bohdalová se dÛkladnû seznamuje s titulní rolí.
• Vefiejné generální zkou‰ky budou v nedûli
2. bfiezna v 11.00 a v 15.00 hodin.
• 1. pfiedpremiéra se bude konat 3. bfiezna
v âeské Lípû.
• 2. pfiedpremiéra se uskuteãní 4. bfiezna
v Jablonci.
• Premiéra v Divadle Na Jezerce bude ve
stfiedu 5. bfiezna 2008.
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Jeden týden
o životním vztahu

Hlavy hercÛ sklonûné nad texty – typick˘ obrázek z kaÏdé zahajovací zkou‰ky.

O

rganizátoři kampaně Národní
týden manželství chtějí letos
připomenout, že největší zkouškou
manželství nemusí být vždy tíživé
vnější okolnosti, ale paradoxně
čas, kdy se nám daří, kdy jsme
úspěšní a myslíme si, že naše manželství unese vše.
„Každý rok v týdnu Valentýna
(14. 2.) chceme povzbudit ty, kdo
se do manželství chystají nebo už
jsou svoji, aby v tomto čase zvláštním způsobem investovali do
svého vztahu, který si to určitě
zaslouží. Je bláhové si myslet, že
se nám podaří vymýtit všechny
rozvody. Ale přinejmenším to
naše manželství může být bezpečným místem lásky v dobrém
i zlém.,“ uvedl koordinátor akce
Petr Činčala.
Národní týden manželství je
zastřešující kampaní pro nejrůznější celostátní i místní aktivity
zaměřené na praktický rozvoj
manželství a podporu této instituce ve veřejném a politickém prostoru. Partnery kampaně jsou Síť
mateřských center, Společnost
pro podporu rodiny, Etické fórum
ČR, Asociace manželských poradců, nakladatelství Návrat domů,
ACET, Českomoravská asociace
Klubů dvojčat a vícečat, Asociace
center pro rodinu a další organizace. Svou podporu iniciativě vyjádřila i Česká evangelikální aliance
a Ekumenická rada církví.

www.praha4.cz
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Knihovny nabízejí i počítačové kurzy
Městská knihovna Praha pořádá i v tomto roce bezplatné kurzy pro
čtenáře, kteří se stále ještě bojí počítače nebo se chtějí zdokonalit
v používání internetu a elektronické pošty.
Kurzy probíhají v odpoledních hodinách jednou
v t˘dnu.
BliÏ‰í informace se dozvíte
na telefonním ãísle: 272 918 759.
INFORMACE PRO âTENÁ¤E
V‰echny poboãky Mûstské knihovny na Praze 4
mají v pondûlí cel˘ den zavfieno.
Trochu odli‰nou otevírací dobu má knihovna
v KC NOVODVORSKÁ (novodvorska@mlp.cz), ta
má prodlouÏené ãtvrteãní pÛjãování knih 9.00–19.00
a dûtská knihovna NA VESELÍ (naveseli@mlp.cz) má
naopak v pátek krat‰í otevírací dobu, 12.00–15.00.

Regionem Prahy 4 projíÏdûjí také dvû linky
BIBLIOBUSU. První má stanici v ulici JIHLAVSKÁ
v pondûlí 13.00–18.00. Dal‰í stanice je v ulici NA
MLEJNKU v úter˘ 10.00–16.00.
Druhá linka bibliobusu má stanici v ulici PODOLSKÁ ve ãtvrtek 13.00–18.00. Pokud máte zájem
o dal‰í informace o bibliobusu, získáte je na tel.
ãísle: 605 253 099.
Vûfiím, Ïe si kaÏd˘ ãtenáfi vybere „tu svou“
poboãku a vÏdy v ní najde to, naã má právû náladu
nebo co právû potfiebuje pro doplnûní ãi roz‰ífiení
svého vzdûlání.
JITKA RYBKOVÁ,
OK PRAHA 4

Knihovny
Michelská 1/7
michle@mlp.cz
·túrova 64/1282
krc@mlp.cz
Novodvorská 151/1013 novodvorska@mlp.cz
5. kvûtna 32/1043
pankrac@mlp.cz
Na Veselí 5/542
pankrac@mlp.cz
Postupická 7/2932
sporilov@mlp.cz
Vikova 4/1223
vikova@mlp.cz

Otevírací doba:
Út
St a ât
Pá

9.00–19.00
12.00–19.00
9.00–15.00

AUTORKA JE METODIâKA

V Branickém divadle se chystají Velké iluze
N

ová komedie Stanislava ·tepky a Rado‰inského naivného divadla, kterou v ãeské
premiéfie uvede Branické divadlo, nás zavede do
legendárního roku 1968, tedy do období neopakovateln˘ch ‰edesát˘ch let, kdy si lidé v tehdej‰ím âeskoslovensku na chvíli zaãali naivnû myslet, Ïe i socialismus mÛÏe mít „lidskou tváfi“.
Autor hry vypráví skoro aÏ autentické pfiíhody

ze Ïivota mlad˘ch vesnick˘ch hercÛ. Spolu
s tvÛrci autorského divadla pak sledujeme také
tragikomické Ïivotní zvraty vesnického funkcionáfie, pfiizpÛsobivého „kaÏdoreÏimového“
referenta, autentick˘ pfiíbûh Alexandra Dubãeka
i otce divadelního principála, a to nejen v roce
1968, ale i v následujícím desetiletí, kdy se
v˘raznû, a ne zrovna k lep‰ímu, mûnila nejen

doba, ale i charaktery. V reÏii J. Novoty hrají:
M. Nedomová, A. MartvoÀová/ E. Sakálová,
L. Salamon-âekovská, S. ·tepka, S. Malachovsk˘, M. Kubovãík, P. âíÏek, P. VaÀouãek, M.
Vilhanová, S. Kociov/ L. Hubáãek.
VELKÉ ILUZE – 9. 2. 2008 16:00
– Branické divadlo – âeská premiéra
(rob)

www.praha4.cz
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OBČANSKÁ SPOLEČNOST

Sdružení obětí dopravních
nehod nabízí pomoc i naději
Hlavní náplní činnosti Českého sdružení obětí dopravních nehod je poskytování pomoci obětem dopravních nehod, a to jak postiženým účastníkům, tak
i pozůstalým, kteří se dostali do velmi těžké životní situace. Ve velké bolesti ze
ztráty blízké osoby či závažného úrazu může být člověk naprosto psychicky
paralyzován, a přitom musí řešit praktické problémy, týkající se například
zajištění pohřbu, jednání na různých úřadech, soudních jednání, nedostatku
finančních prostředků, zajištění odborné lékařské či sociální péče a podobně.
V takové situaci je odborná, kvalifikovaná i lidsky zúčastněná pomoc nesmírně důležitá a potřebná.

Kontakty
Adresa: Poãátecká 2/1020, Praha 4, Michle, 140 00
Telefon: 737 859 819
E-mail: miluse.vondruskova@seznam.cz
Web: www.csodn.cz

Uvítáme kaÏd˘ finanãní pfiíspûvek. Konto na které
mÛÏete i Vy pfiispût na úãet: 96209369/0800

Poradenská kancelář
Adresa: Toãitá 12/1719, Praha 4, 140 00 (vchod z druhé strany domu)
Telefon/fax: 222 363 535, 739 983 321
E-mail: csodn-poradna@centrum.cz

Provoz kanceláře
PozÛstalí u památníku obûtem dopravních nehod.
zhledem k vlastní bolestné zku‰enosti jsme se
rozhodli zaloÏit sdruÏení, které bude lidem zasaÏen˘m následky dopravních nehod pomáhat. Pomoc
sdruÏení nabídlo také nûkolik odborníkÛ – psychologové, právníci, studenti – ktefií chtûjí v této oblasti pomáhat na základû sv˘ch profesních zku‰eností a zájmu
o tuto problematiku.
Nabídka poradenství se orientuje podle potfieb obûtí
dopravních nehod stejnû jako jejich rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ. Nûkdy staãí poskytnutí telefonického rozhovoru,
jindy setkání v na‰í poradenské kanceláfii. Pokud si budete pfiát a situace to vyÏaduje, mÛÏeme vás nav‰tívit
i v nemocnici nebo doma. Domluvte si s námi termín.

V

Konzultace po telefonu pondûlí–pátek po 17. hod.
V pfiípadû potfieby mÛÏete volat krizovou linku nebo
vyhledat krizové centrum RIAPS tel.:
+420 222 580 697
Také âeské sdruÏení obûtí dopravních nehod a lidé
v nûm angaÏovaní vám nabízejí podporou v tûÏk˘ch
chvílích.
(rob)

âlenky sdruÏení pfii dopravnû propagaãní akci. (rob)
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Pondûlí
Stfieda

13.00–17.00 hod.
13.00–17.00 hod.

Od ledna 2008 jsme museli snad jen doãasnû
z finanãních dÛvodÛ ukonãit pravidelnou ãinnost
poradenské kanceláfie (Centrum komplexní pomoci
postiÏen˘m po dopravních nehodách). Konzultace,
pfiípadnû následná pomoc je i nadále moÏná na
e-mailové adrese a kontaktních telefonech:
P¤EDSEDA OS:
Milu‰e Vondru‰ková
PRÁVNÍ KONZULTACE:
Stanislav Vondru‰ka
PSYCHOSOCIÁLNÍ POMOC:
Jana Neusarová

SdruÏení pofiádá nejrÛznûj‰í akce.

Výzva všem
„Na svûtû bude vÏdycky bolest. Vûdût to neznamená,
Ïe ãlovûk má zoufat. Dobr˘ ãlovûk se bude snaÏit,
aby zbavil svût bolesti. âlovûk po‰etil˘ ji ani nezpozoruje, ledaÏe ji ucítí sám. A zl˘ ãlovûk bude bolest
ve svûtû je‰tû prohlubovat a ‰ífiit ji kolem sebe,
kamkoli vkroãí.“ (William Saroyan, Lidská komedie)

Apelujte prosím na své okolí, aby lidé
za volantem začali více a ohleduplně
vnímat své okolí, aby spěchali pomalu,
mohou totiž ublížit jiným lidem, ale
i sobě nebo své rodině. Auto může
totiž být i nebezpečnou zbraní. Využívejme proto dopravní prostředky
k tomu, k čemu nám mají sloužit.

739 859 819

604 166 173
739 983 321

Komu můžeme
poskytnout poradu a pomoc?
Nárok na poradu a pomoc mají v‰ichni postiÏení nebo jejich rodinní pfiíslu‰níci, ktefií se stali
obûtí dopravní nehody. Pokud jste vy nebo va‰i
blízcí vinou dopravní nehody utrpûli fyzické ãi
psychické trauma, máte u nás moÏnost bezplatné
porady:
● jak postupovat po dopravní nehodû,
● získat u nás informace a pomoc pfii styku
s policií a poji‰Èovnami,
● poradu pfii zaji‰tûní odpovídající moÏné
medicínské terapie,
● psychickou podporu po proÏit˘ch traumatech,
● pomoc a podpora pfii praktick˘ch potíÏích
vznikl˘ch postiÏenému a jeho rodinû,
● zprostfiedkování kompetentních
lékafisk˘ch,psychologick˘ch a právních sluÏeb,
● pravidelné setkávání obûtí dopravních nehod.

Pfiíkladem bezpeãnostní prevence z Prahy 4 jsou
úpravy a zpfiehledÀování pfiechodÛ pro chodce
www.praha4.cz

SENIOŘI

Velká seniorská soutěž o ceny
Městská část Praha 4 vyhlašuje pro seniory z městské části Praha 4 literární a fotografickou soutěž.
Podmínky literární soutěže: napsat povídku či esej v rozsahu strojopisu formátu
A4 na jedno z následující témat:
1. Čím je pro mne Praha 4?
2. Veselá příhoda z mého života
v Praze 4.
Povídku zašlete do 30. 4. 2008 na adresu: Odbor sociální, Úřad MČ P4, Táborská
350, Praha 4 a viditelně označte na obálce
– literární soutěž. Účastník soutěže musí
mít trvalé bydliště v městské části Praha 4
(nikoliv Praha 11 či Praha 12).

Téma a podmínky fotografické soutěže:
PRAHA 4 DŘÍVE A NYNÍ

Zašlete fotografie jednoho zajímavého
místa z městské části Praha 4, a to z doby minulé a ze současné doby, aby bylo
vidět, jak se toto místo změnilo. K fotografiím napište krátký popisek, čím bylo
toto místo významné, např. kloboučnictví
u Oulíka. Tyto fotografie zašlete na adresu: Odbor sociální, Úřad MČ P4, Táborská
350, Praha 4 a viditelně označte na obálce
– fotografická soutěž. Účastník soutěže

musí mít trvalé bydliště v Praze 4 (ne
Praha 11 ani Praha 12), v roce 2008 dosáhnout věku 65 let a více.
Příspěvky zaslané do soutěže vracíme
na vyžádání. Prvních pět nejlepších v každé kategorii bude odměněno týdenním
rekreačním pobytem na Božím Daru
v Krušných horách, a to v měsíci červenci 2008. Každý z výherců si na tento
pobyt může vzít doprovod jedné osoby.
Součástí pobytu bude zajištění každodenní stravy v rozsahu oběda a večeře.

Klub důchodců zve na výlety
Nový 12. klub důchodců v Braníku
43/55 vyzývá zájemce o účast na zájezdu do Českého Krumlova a Zlaté
Koruny, konaný 17. dubna, aby přišli
zájezd zaplatit do klubovny.
Cena zájezdu činí 350,- Kč. a platbu
lze složit vždy ve středu mezi 14.00
a 16.00 hodinou, nejpozději však do

5. března 2008. Současně zveme
všechny zájemce na výlet konaný
24. dubna na hrad Křivoklát. Pojedeme příměstskou dopravou. Bližší
informace v klubovně.

ALENA ALINČOVÁ,
12. KLUB DŮCHODCŮ, PRAHA 4-BRANÍK

Školní jídelny ZŠ MČ Praha 4, které zajišťují stravování pro důchodce
ve školním roce 2007/2008 - Platby obědů od 1. 1. 2008
Stravovací místo

Platba oběda

Způsob stravování

Doba výdeje

Kontakt

ZŠ Bítovská 1246/1
Praha 4-Michle

55,- Kč

1. do přinesených nádob
2. přímo v jídelně

11.30–12.00 hod.

261 264 062
pí. Hauptová

ZŠ Jitřní 185
Praha 4-Hodkovičky

52,- Kč

1. do přinesených nádob
2. přímo v jídelně

11.15–11.45 hod.

244 402 692
pí. Maierová

ZŠ Jižní IV.1750/10
Praha 4-Spořilov

52,- Kč

1. do přinesených nádob
2. přímo v jídelně

11.15–11.45 hod.

ZŠ Mendíků 1000
Praha 4-Nusle

50,- Kč

do přinesených nádob

11.25–11.55 hod.

261 212 210
pí. Chadová

ZŠ Na Chodovci 2700
Praha 4-Spořilov

55,- Kč

1. do přinesených nádob
2. přímo v jídelně

11.00–11.45 hod.

272 011 883
pí. Štugelová

ZŠ Ohradní 49
Praha 4-Michle

55,- Kč

přímo v jídelně

11.30–11.45 hod.
13.45–14.00 hod.

261 109 528
pí. Chourová

ZŠ Školní 700
Praha 4-Braník

50,- Kč

1. do přinesených nádob
2. přímo v jídelně

11.00–11.40 hod.

244 460 164
pí. Antošová

ZŠ Táborská 45
Praha 4-Nusle

50,- Kč

1. do přinesených nádob
2. přímo v jídelně

11.30–12.00 hod.

241 029 325
pí. Korytářová

272 762 767
pí. Zemanová

INZERCE

www.praha4.cz

SC-80103/4

SC-80102/1

SC-80107/1

Např. žehlení košile 30 Kč, triko 15 Kč, kalhoty 40 Kč
Tel.: 608 010 620 • E-mail: michalmily@seznam.cz

SC-80108/1

SC-80113/1

SC-80111/2

Vyžehlíme, vypereme
všechno čisté přivezeme
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Zlatý Ámos 2008:
Nejvíce adeptů má příjmení od K

Zlat˘m Ámosem ‰kolního roku 2006/2007 se stal osmdesátilet˘ chemik Ivan Sedlák z praÏské Masarykovy
stfiední ‰koly chemické. Nejstar‰í úãastník soutûÏe
v celé její ãtrnáctileté historii zvítûzil také v soutûÏi
Ámos sympaÈák. Hlasy mu prostfiednictvím SMS
zaslalo 4061 lidí.
tom, Ïe je uãitel národÛ Jan Amos Komensk˘
dodnes vzorem v‰ech pedagogÛ, není tfieba pochybovat. V leto‰ním roãníku ankety Zlat˘ Amos navíc
dokonce velká vût‰ina kandidátÛ vsadila na to, Ïe
i jejich pfiíjmení zaãíná podobnû jako u velkého pravzoru písmenem K. âtyfiicet platn˘ch pfiihlá‰ek pfii‰lo
do 15. roãníku ankety Zlat˘ Ámos. Celá ãtvrtina jich
je z Prahy.
âtyfiicet platn˘ch pfiihlá‰ek, to je rekord v patnáctileté historii ankety o nejoblíbenûj‰ího uãitele âeské

O

republiky. Dosud nejvût‰í poãet platn˘ch pfiihlá‰ek
pfii‰el ve ‰kolním roce 2004/2005, tedy ve 12. roãníku
ankety. Tehdy bylo nominováno Ïáky a studenty
38 kandidátÛ. V tomto roãníku celá jedna ãtvrtina pfiihlá‰ek (10) pfii‰la z praÏsk˘ch ‰kol, sedm dal‰ích ze
Stfiedoãeského kraje.
S trochou nadsázky je moÏné konstatovat, Ïe oblíbení kantofii uãí v Praze. Na druhé stranû pouze jednoho oblíbeného uãitele nebo uãitelku na‰li Ïáci
a studenti v krajích Karlovarském, PlzeÀském, Pardubickém, Olomouckém a Zlínském. Na dotaz, ãím to je,
odpovídá fieditel ankety Zlat˘ Ámos Slávek Hrzal: „Já
si vÛbec nemyslím, Ïe by v tûchto místech âeské republiky nebyli na ‰kolách oblíbení uãitelé nebo uãitelky. Pfiíãinu vidím spí‰ v tom, Ïe na‰i kolegové v tûchto
krajích trochu podcenili propagaci ankety.“ Nejvíce
pfiihlá‰ek pfii‰lo jako obvykle ze základních ‰kol (30),
v oblíbenosti mírnû pfievaÏují Ïeny, kter˘ch bylo nominováno 22, muÏÛ 18.

Co bude následovat?
V lednu a v únoru probûhnou regionální kola ankety.
V nich budou zástupci ÏákÛ a studentÛ své návrhy obhajovat. Regionální kola nebudou v‰ak ve v‰ech
krajích. „Samozfiejmû vzhledem k poãtu nominovan˘ch bude regionální kolo zvlá‰È pro PraÏáky a pro
Stfiedoãechy. Kandidáty z ostatních míst pozveme vÏdy

Netvařte se kysele a malujte vesele
eská unie karikaturistÛ, DÛm dûtí a mládeÏe hl. m.
Prahy a Dûtská tisková agentura vyhla‰ují tfietí
roãník soutûÏe o nejlep‰í dûtsk˘ kreslen˘ vtip.
SoutûÏ má dvû kategorie:
1. pro dûti od 6 do 11 let,
téma: Pohádkové bytosti ve svûtû lidí.
2. pro dûti od 12 do 17 let,
téma: Ve ‰kole a za ‰kolou
(kreslené vtipy na téma ‰kola a i v‰e kolem ní).
Kresby barevné i ãernobílé s textem i beze slov
posílané po‰tou se pfiijímají jen do poãtu 3 ks a do velikosti formátu A4. Na zadní stranû musí b˘t opatfieny
jménem, pfiíjmením, vûkem, plnou adresou s PSâ a te-

â

lefonem, pfiípadnû i mailem na autora (nebo na rodiãe)
a musí b˘t doruãeny do 13. 3. 2008 na adresu: DDM,
Karlínské nám. 7, Praha 8, 186 00 nebo zaslány najednou do stejného termínu ve stejném poãtu do 3 ks
mailem na adresu klimkova@ddmpraha.cz, kaÏd˘
o velikosti do 150 kB, ve formátu jpg.
Obrázky zasílané e-mailem musí b˘t doplnûny
o údaje o autorovi kresby jako u zásilek posílan˘ch
po‰tou. Díla zaslaná do soutûÏe bez úpln˘ch údajÛ
o autorovi nebudou pfiijata. Do soutûÏe se pfiijímají jen
díla pÛvodní, vytvofiená samostatnû dûtmi a nepfievzatá
od jin˘ch autorÛ. Kresby se autorÛm nevracejí. Tak
tedy – netvafite se kysele a malujte vesele!
(DTA)

V roce 2004 se Zlatým Amosem stal
Jiří Luka ze ZŠ Mendíků v Praze 4.
do toho kraje, kde jich bylo pfiihlá‰eno nejvíc, a roli
hraje i to, jak kraj anketu podporuje,“ vysvûtluje Hrzal.
Dal‰í regionální kola budu tedy v Liberci, v Brnû
a v Jihlavû. Podrobné informace vãetnû termínÛ jsou
zvefiejnûny na www.zlatyamos.cz. Z regionálních kol
postoupí 12 pedagogÛ do semifinále, které bude
12. bfiezna v Praze. Z nûj pouze ‰est postoupí do finále
28. bfiezna v Praze v kongresovém centru Ol‰anka.
Slavnostní korunovace nového Zlatého Ámose pak
probûhne tradiãnû na Kantorském bále 29. bfiezna
v Praze v Národním domû na Smíchovû.

Předseda poroty se těší
Pfiedsedou finálové poroty je od vzniku ankety
MUDr. Jan Cimick˘. „Já se na finále kaÏd˘ rok tû‰ím.
VÏdycky mám trochu sevfienou du‰i a srdce, protoÏe
si uvûdomuji, Ïe vybrat lze jenom jednoho. Jeden
dostane korunu a Ïezlo a bude rok Zlat˘m Ámosem.
A to je velká odpovûdnost. Já jim v‰em fandím a v‰em
bych pfiál, aby byli tím Zlat˘m Ámosem, ale bohuÏel,
zase to dopadne tak, Ïe bude jenom jeden Zlat˘ Ámos,“
odpovûdûl Jan Cimick˘ na dotaz, jak se tû‰í na finále.
(DTA)

Vyhlá‰ení v˘sledkÛ a ceny
Porota sloÏená ze zástupcÛ organizátorÛ a partnerÛ soutûÏe do 20. 3.
2008 vyhodnotí zaslané práce a vyhlásí v kaÏdé vûkové kategorii vítûze. V˘sledky budou oznámeny
v pofiadu Domino na stanici âRo 2 Praha, na internetov˘ch stránkách DTA www.dta.zde.cz, âUK na adrese
http://cuk.dreamworx.cz a adrese DDM – Karlínské
Spektrum http://spektrum@ddmpraha.cz. Vítûzové
budou jmenovitû informováni.
Pfiedání cen se uskuteãní u pfiíleÏitosti otevfiení v˘stavy nejlep‰ích prací dne 29. 3. 2008 v Domû dûtí
a mládeÏe hlavního mûsta Prahy, Karlínské námûstí 7,
Praha 8-Karlín.

První pololetí je za námi
prvních listopadov˘ch dnech roku 2007 se
studenti druh˘ch a tfietích roãníkÛ na‰í ‰koly,
obchodní akademie ve Svatoslavovû ulici, spolu
s Gymnáziem Na Vítûzné pláni, âesko-nûmeck˘m
gymnáziem v Pirnû a gymnáziem v Lipsku zúãastnili
projektu PGD pofiádané Asociací pro mediální pedagogiku Praha. Téma bylo Preimplataãní genetická diagnostika. Seznámili se s problémy pfiirozeného poãetí,
genetick˘mi vadami ãlovûka atd.
Ve dnech 22.–24. 11. 2007 se jiÏ podruhé ‰kola
prezentovala na veletrhu Schola pragensis, kter˘ byl urãen hlavnû zájemcÛm o studium na stfiedních ‰kolách.
Vybrané dívky se dne 28. 11. 2007 utkaly ve Sportovní
hale Slavie na Stfiedo‰kolské futsalové lize. Na‰e druÏstvo postoupilo do dal‰ího kola, které bude v lednu
2008. Hlavnû pro studenty 3. a 4. roãníkÛ byla dne 5.

V
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12. 2007 v Kongresovém sále Praha uspofiádána velmi
zdafiilá pfiedná‰ka The action, která ukázala na nebezpeãí alkoholu pfii fiízení dopravních prostfiedkÛ.
Pfiesnû na Mikulá‰e, dne 6. 12. 2007, se konaly dvû
soutûÏe, a to PraÏské kolo Mikulá‰ské soutûÏe v psaní
na klávesnici pro 2. roãníky, kde ze 47 soutûÏících
z praÏsk˘ch ‰kol obsadila na‰e studentka Lucie
Fantová ze 2.D hezké 7. místo. Druhá soutûÏ v ekonomice a úãetnictví se konala v budovû âeskoslovanské
akademie obchodní Dr. E. Bene‰e. První ãást byla písemná a bûhem druhé ústní ãásti si na‰e druÏstvo ze tfiídy
4.B vylosovalo téma „Euro ano, ãi ne?“. Vítûzství
na‰ich studentÛ bylo jednoznaãné.
Dne 11. 1. 2008 se uskuteãnil ve Velkém sále
praÏské Lucerny maturitní a imatrikulaãní ples studentÛ ‰koly. V‰ichni, hlavnû pak studenti 4. roãníkÛ, se na

ples tû‰ili a kaÏdá z maturitních tfiíd si pfiipravila své
vlastní vystoupení. Pro v‰echny maturanty byl právû
leto‰ní ples ten úplnû nejkrásnûj‰í ze v‰ech.
JANA ¤EHKOVÁ, OA SVATOSLAVOVA
www.praha4.cz
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Zápis do mateřských škol pro školní rok 2008/2009
Jak jsme slíbili v lednovém čísle Tučňáka,
zveřejňujeme podrobnější informace k zápisu dětí do mateřských škol zřizovaných
MČ Praha 4.
26. a 27. února 2008 budou fieditelky matefisk˘ch
‰kol v jednotliv˘ch matefisk˘ch ‰kolách vydávat pfiihlá‰ky k pfied‰kolnímu vzdûlávání.
10. a 11. bfiezna 2008 od 13.00 do 18.00 hodin
probûhne vlastní zápis – rodiãe odevzdají vyplnûné
Ïádosti o pfiijetí k pfied‰kolnímu vzdûlávání.
25. bfiezna 2008 budou známy v˘sledky zápisu
a zvefiejnûny v jednotliv˘ch M·.
Pfiihlá‰ku k pfied‰kolnímu vzdûlávání obdrÏí rodiãe
dûtí narozen˘ch do 31. 12. 2005. Tyto dûti dovr‰í
k 31. 12. 2008 tfii roky vûku. Podle § 34 ‰kolského
zákona ã. 561/2004 Sb. rozhoduje o pfiijetí dítûte
k pfied‰kolnímu vzdûlávání fieditel matefiské ‰koly,
kter˘ také rozhoduje popfi. o stanovení zku‰ebního pobytu dítûte, jehoÏ délka nesmí pfiesáhnout 3 mûsíce,

a to formou správního fiízení. BliÏ‰í informace poskytne odbor ‰kolství a kultury Úfiadu mûstské ãásti
Praha 4, tel. 261 192 470, 261 192 372, jana.saglova@praha4.cz, josef.kunes@praha4.cz.
Pfied konáním zápisu bude uspofiádána prezentaãní
v˘stava Matefiské ‰koly a jesle Prahy 4 v Kulturním centru Novodvorská ve dnech:
●
●

6. února 2008 (9.00–18.00 hod.)
7. února 2008 (9.00–13.00 hod.)

Srdeãnû vás zveme na v˘stavu, na které budete mít
moÏnost získat informace a pfiehled o ãinnosti v jednotliv˘ch matefisk˘ch ‰kolách.
V‰em rodiãÛm pfieji pfii v˘bûru matefiské ‰koly
‰Èastnou ruku, protoÏe pro dûti je pobyt v matefiské
‰kole prvním „odlouãením“ od rodiãÛ. AÈ se dûtem
v na‰ich ‰kolkách líbí.
MUDR. MICHAELA BARTÁKOVÁ,
ZÁSTUPKYNù STAROSTY PRO OBLAST ·KOLSTVÍ

Učitelé, inspirujte se a inspirujte!
Naše školství zažívá v současné době řadu změn, které nastartovala dlouho
připravovaná reforma. Počínaje tímto školním rokem přešly školy na realizaci svých vlastních vzdělávacích programů. Obecně vzato jsou tím na
učitele kladeny větší nároky než dosud.
a jedné stranû poskytuje reforma vût‰í svobodu, co
se t˘ká vzdûlávacího procesu, na stranû druhé jsou
tak trochu její hlavní aktéfii vhozeni do studené vody.
Co a jak mají uãit, jsou otázky, které si mnozí z nich
kladou. Nelze jiÏ vystaãit s pouh˘m pfiedáváním znalostí, vyuãovací hodiny by mûly b˘t koncipovány tak,
aby se pasivní informace pfietavila v informaci aktivní,
tj. aby ÏákÛm k nûãemu byla a zároveÀ v nich rozvíjela urãité dovednosti definované tzv. klíãov˘mi
kompetencemi.
V˘zkumn˘ ústav pedagogick˘ nabízí pedagogÛm
pomocnou ruku v podobû metodického portálu na
internetové adrese www.rvp.cz. Uãitel zde mÛÏe najít
spoustu zajímav˘ch rad a návodÛ pro svou práci.

N

K nejcennûj‰ímu, co portál nabízí, patfií praktické
metodiky t˘kající se v‰ech vzdûlávacích oblastí. K dispozici jsou ukázkovû rozpracované hodiny, pracovní
listy a zku‰enosti pfiedávané uãiteli z praxe. VyuÏívání
stránek tak usnadÀuje konkrétnímu uÏivateli v˘uku
a inspiruje jej pfii hledání vlastních nápadÛ.
V novém roce pfiichází V˘zkumn˘ ústav pedagogick˘ s v˘znamnou inovací. Je jí databáze digitálních
uãebních materiálÛ na adrese http://dum.rvp.cz.
Celková filozofie tohoto poãinu je nesena v duchu
sloganu Poskládejte si svou hodinu. Cílem je, aby zde
uãitel nalezl fiadu materiálÛ, pracovních listÛ, prezentací, audio- a video-souborÛ ke konkrétním tématÛm
v˘uky vycházejícím z rámcového vzdûlávacího progra-

mu. Jednotlivé materiály lze s trochou nadsázky
pfiirovnat ke kostiãkám ze stavebnice Lego. O tom, jak
budou poskládány, tj. o jejich zaãlenûní do v˘uky,
rozhoduje sám uãitel. Za zmínku jistû stojí uÏivatelsky
pfiíjemné prostfiedí, které velice usnadÀuje vyhledávání
pfiíslu‰n˘ch souborÛ. V‰e je odbornû garantováno
V˘zkum-n˘m ústavem pedagogick˘m.
Závûrem je tfieba zdÛraznit, Ïe obsah obou portálÛ
není zvednut˘m prstem smûrem k uãitelÛm ve smyslu
takto to má b˘t, a nikdy jinak. Autory zde nejsou
osoby kázající od stolu, ale sami uãitelé z praxe, ktefií
se chtûjí o své nápady podûlit s ostatními.
V˘zkumn˘ ústav pedagogick˘ tak vûfií, Ïe dojde
k roz‰ífiení autorského zázemí o dal‰í pfiispûvatele,
neboÈ pouze na nich závisí, zda bude mít uãitelská
vefiejnost k dispozici kvalitní a praktickou pomÛcku pfii
svém dal‰ím smûfiování.
JAKUB HORÁLEK, V¯ZKUMN¯ ÚSTAV PEDAGOGICK¯

Na Vítězné pláni se třídí
Studenti Gymnázia Na Vítězné pláni třídí pět druhů odpadu. Kromě již zavedeného
třídění papíru, plastu, hliníku a použitých baterií přibyl na podzim před školu kontejner
charitativního projektu POTEX na použité šatstvo, boty a textil. Tento kontejner je
veřejně přístupný u spodních vrat školy.
naha upozornit ve ‰kole na ekologické problémy
dne‰ního svûta a zaãít je prakticky fie‰it dala dohromady skupinu studentÛ a na podzim se na jejich pfiání
‰kola zapojila do programu Eko‰kola. V rámci tohoto
programu studenti mapují stav ‰koly tak, aby mohli navrhnout ta nejefektivnûj‰í opatfiení pro ze‰etrnûní provozu ‰koly ve vztahu k Ïivotnímu prostfiedí. Napfiíklad
odpadovou anal˘zou vy‰lo najevo nûkolik zajímav˘ch
ãísel – ‰kola bez kuchynû vyprodukuje dennû prÛmûrnû pfies 32 kg odpadu. Tfietinu tvofií papír, tfietinu bioodpad a pfies pûtinu plast (objemovû zabírá ale mnohem
více). Pfies 85 % odpadu je tak znovu vyuÏiteln˘ch!
Skuteãná úspû‰nost tfiídûní papíru i plastu se ale
zatím pohybuje okolo 65 %. Jedním z mnoha cílÛ pro-

S

Sbûrné kontejnery projektu Potex.
www.praha4.cz

gramu Eko‰kola na GVP tak bude zlep‰ení úspû‰nosti
tfiídûní, zavádûní tfiídûní dal‰ích druhÛ odpadu a samozfiejmû omezení produkce odpadu jako takového.
Program Eko‰kola se zároveÀ snaÏí pfiivést environmentální témata do v˘uky. V listopadu se ve v‰ech
tfiídách konaly prezentace, jejichÏ cílem bylo seznámit
studenty s problematikou odpadu. Dobrovolníci z fiad
studentÛ radili sv˘m spoluÏákÛm, nejen proã a jak
tfiídit, ale i jak vzniku dal‰ího odpadu pfiedcházet.
Informace vût‰ina studentÛ pfiivítala, o praktické ekologii se totiÏ ve ‰kole mluví málo. Jaké v˘sledky program
pfiinese studentÛm, ‰kole a Ïivotnímu prostfiedí? Dáme
vám vûdût, drÏte nám palce!
OLGA VINDU·KOVÁ, GVP
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TJ Pankrác bude hostit utkání v sálové cyklistice
ddíl sálové cyklistiky TJ Pankrác Praha zve
v‰echny pfiíznivce kol v sobotu 15. bfiezna
2008 do sportovní haly v Lomnického ulici
(u metra PraÏského povstání) na vrcholnou sportovní událost. Dopoledne se zde uskuteãní mistrovství Prahy v krasojízdû, zatímco odpoledne
bude patfiit mezinárodnímu utkání v kolové.

O

Mistrovství Prahy v krasojízdû zahájí v 10 hodin Ïákynû, po nich pfiedvedou soutûÏní sestavy
jednotlivcÛ dorostenky a Ïeny. Odpoledne oddíl
kolové pofiádá 2. roãník mezinárodního turnaje
muÏÛ Pankrác Cup 2008. Do Prahy se sjedou
druÏstva z Rakouska, Nûmecka a Slovenska, která doplní t˘my z ãeské ligy. Barvy domácího
druÏstva budou hájit Bfietislav Kotulán a Daniel
Jenãík, ktefií se v leto‰ní sezonû pokusí probojovat zpût do první ligy. Odpoledne plné kolové,
které zaãíná ve 13 hodin, doplní krasojízda dvojic a ãtvefiic Ïen a vyvrcholí módní pfiehlídkou
mlad˘ch návrháfiÛ na téma Na kole za módou.

Více informací na:
Foto: Barbora Reichová.

Foto: Barbora Reichová.
V‰ichni pfiíznivci sálové cyklistiky jsou srdeãnû zváni, vstup voln˘.

www.sweb.cz/salovacyklistika.

VLASTA BERÁNKOVÁ A B¤ETISLAV KOTULÁN,
TJ PANKRÁC

Korespondenční soutěž pro rekreační sportovce
Robert Blanda
riginální zpÛsob, jak spolu zmûfiit síly
a porovnat své sportovní v˘kony a jak
motivovat spoluobãany k pravidelnému pohybu, nabízí rekreaãní sportovec a dlouholet˘
cviãitel Sokolu Braník ing. Stanislav Bílek.
Korespondenãní turnaje, které Bílek pofiádá jsou
urãeny zvlá‰tû tûm, ktefií nejezdí na Ïádné soutûÏe a vûnují se sportu jen pro dobrou kondici.
Stanislav Bílek jim nabízí korespondenãní porovnání v˘konÛ s ostatními, ktefií jsou na tom
podobnû.
V˘sledky a tabulky jsou motivací hlavnû
v dobû, kdy se zrovna do sportu moc nechce.
Trenér Bílek pak úãastníky kaÏd˘ mûsíc pfii
zaslání v˘sledkÛ pobízí a hecuje. „Nemám
z toho Ïádn˘ zisk, naopak musím vûnovat spoustu ãasu na peãlivé zpracování a zaslání v˘sledkÛ vût‰inou mailem. Spokojenost soutûÏících

O

a jejich pravidelnû zasílané v˘kony spolu s drobn˘mi komentáfii jsou pro mû dostateãnou odmûnou,“ fiíká ing. Bílek. Zapojte se do sportovní
soutûÏe, ve které pouze zasíláte mûsíãnû poãet
sv˘ch zdolan˘ch km ve va‰ich oblíben˘ch sportech. PrÛbûÏné v˘sledky a porovnání v˘konÛ
s ostatními pak jistû ovlivní vás, ale i ostatní
soutûÏící k je‰tû lep‰ím v˘konÛm. A to je hlavní
úãel soutûÏe, ve které se sice jednotlivci neznají
a nevidí, a pfiesto spolu na dálku vedou urputn˘
boj. SoutûÏ je zaloÏena na naprosté dobrovolnosti a vûrohodnosti zasílan˘ch v˘konÛ. Není zde
Ïádné cílové odmûny, kromû va‰í spokojenosti,
Ïe jste se pravidelnû vûnovali pohybu.
Na konci roku obdrÏíte diplom s umístûním.
Úãast je zcela ZDARMA. Zahajuje se jiÏ 7. roãník! SoutûÏ není spojena s Ïádnou reklamní ani
ziskovou ãinností, dodává ing. Bílek.

Soutěží se
v těchto sportech:
Běh
Jízda na kole nebo rotopedu
Běh na lyžích
Bruslení
Dálkové pochody
Plavání
Všestrannost
Přihlásit se můžete kdykoliv i v průběhu roku a další podrobnější informace
získáte na adrese:
s.bilek@volny.cz
nebo SMS na tel.:
774 861 954 – ing. Stanislav Bílek.

Ocenění pro Prague International Marathon
ezinárodní atletická federace IAAF
udûlila na konci roku 2007 vybran˘m
svûtov˘m bûÏeck˘m závodÛm prestiÏní zlaté
a stfiíbrné známky – Gold a Silver Labels. „Po
celém svûtû se kaÏdoroãnû bûÏí tisíce maratonÛ.
Získat dvû Silver Labels pro závody jednoho pofiadatele v jednom mûstû je velk˘m mezinárodním úspûchem,“ fiíká Carlo
Capalbo, pfiedseda organizaãního v˘boru
PIM a dodává: „Ocenûn˘mi se staly Hervis
1/2Maraton Praha a Volkswagen Maraton
Praha.“
Pro udûlení Gold nebo Silver Label musí
dan˘ závod splÀovat pfiísná mezinárodní kritéria zaruãující napfi. kvalitu organizace závodÛ,
zabezpeãení, úãast elitních bûÏcÛ apod. Pro
rok 2008 bylo známkou Silver Label ocenûno
celkem 40 svûtov˘ch maratonÛ a pÛlmaratonÛ.
(red)
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PIM Český běžecký seriál 2008:
Hervis 1/2Maraton Praha
– Firemní 1/2maraton (štafeta)

29/03/2008
29/03/2008

Algida In-line závod 10 km

10/05/2008

Volkswagen maraton Praha
– Firemní maraton (štafeta)
– Procházka pro zdraví 2 km
– VW Rodinný minimaraton 4,2 km
– Garnier Juniorský marathon – finále

11/05/2008
11/05/2008
11/05/2008
11/05/2008
11/05/2008

Grand Prix
– Adidas Běh pro ženy 5 km
13/09/2008
– Metro Běh pro muže 10 km
– Závod ambasád
– Hilton Barmanský běh

13/09/2008

13/09/2008
13/09/2008
13/09/2008
www.praha4.cz
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Životní prostředí v Praze 4

Jak je to s ovzduším?
Pamûtníci v Praze 4 pamatují je‰tû dusivé inverzní
situace bûhem topného období, kdy velké v˘topny spalovaly uhlí bez lapaãÛ prachu a odsífiení. Dusiv˘ prach
a oxidy síry pronikaly v‰ude. Úspû‰ná léãba chorob
cest d˘chacích a rÛzn˘ch chfiipek byla v takovém
prostfiedí témûfi nemoÏná. Opadávající fasády domÛ
v dÛsledku kysel˘ch de‰ÈÛ obsahujících kyselinu sírovou a dusiãnou a koroze v‰eho kovového trápily v‰echna mûsta a severní âechy. V‰echny budovy i památky
ze‰edly a zãernaly prachov˘mi ãásticemi z uhelného
koufie. Zákon na ochranu ovzdu‰í na‰tûstí od roku 1992
nasmûroval hlavní zdroje zneãi‰tûní ke zlep‰ení technologií v˘roby elektfiiny a tepla. Bûhem deseti let pak
do‰lo k desetinásobnému sníÏení emisí prachov˘ch
ãástic a oxidÛ síry do ovzdu‰í. Byl to velk˘ úspûch ve
zlep‰ení kvality Ïivota i v Praze 4, kde se velké uhelné
technologie pfiemûnily na u‰lechtilej‰í a environmentálnû ‰etrnûj‰í vytápûní.

S rozvojem automobilové dopravy se v‰ak vyskytly
nové problémy s na‰ím ovzdu‰ím. Problematika je
zároveÀ záludnûj‰í v tom, Ïe rizikové látky, které
vznikají pfii automobilové dopravû, jsou pro nás hÛfie
viditelné, aãkoliv jsou nebezpeãnûj‰í. Tûmi velmi
nepfiíjemn˘mi jsou mikroãástice men‰í neÏ 10 nebo
2,5 mikrometru. âásteãky jsou tak malé, Ïe snadno pronikají hluboko do plic, kde jsou vstfiebávány. Jejich sloÏení je celkovû velmi nepfiíznivé. Obsahují totiÏ polycyklické aromatické uhlovodíky, které jsou mutagenní
a karcinogenní. Pfiedev‰ím pro malé dûti a dospívající
jsou velk˘m rizikem, vedou aÏ k po‰kození genomu
s projevy na dal‰ích generacích. Jako na vût‰inû území
âeské republiky jsou i v Praze 4 pfiekraãovány limity
pro koncentrace pfiízemního ozonu, kter˘ je agresivní
a pro nás dráÏdiv˘, po‰kozuje na‰e sliznice i vegetaci.
Ozon se vlastnû tvofií pÛsobením sluneãního záfiení na
tûkavé organické látky a oxidy dusíku v ovzdu‰í, které
pocházejí pfiedev‰ím z automobilové dopravy a lokálních topeni‰È.
Z hlediska ‰kodlivosti jsou nejhor‰í ve‰keré naftové
motory star‰ích typÛ, kde kromû zmiÀovan˘ch mikroãástic a polycyklick˘ch aromatick˘ch uhlovodíkÛ
vznikají je‰tû oxid uhelnat˘, aldehydy a perzistentní
organické látky, jako jsou dioxiny. PrÛmûrné stáfií
vozového parku je znaãné (asi 14 let) a nyní, v zimním
období, kdy studené starty vozidel probíhají prvních
15 minut, v‰echny automobily produkují navíc rizikové emise aÏ v desetinásobné mífie neÏ v zahfiátém
reÏimu. Posádka vozidla není pfied tûmito emisemi
u‰etfiena, a proto je krajnû nevhodné vozit dûti do ‰kol
a ‰kolek auty a vystavovat je zv˘‰en˘m koncentracím
‰kodlivin. Také je nevhodné tankovat s dûtmi benzin,
pfii tom se dûti nad˘chají pfiíli‰ mutagenního a karcinogenního benzenu, kter˘ se z paliv odpafiuje. Málokdo
ví, Ïe vdechujeme i nezdravé ãástice, které vznikají pfii
otûrech pneumatik, vozovky a brzd.
Po úspû‰ném vyfie‰ení velk˘ch v˘topen nám v‰ak
v Praze 4 zbyla k fie‰ení malá spalovací zafiízení na
uhlí. Kamna na uhlí, která jsou ãasto nevhodná,
protoÏe se v nich uhlí spaluje nedokonale, produkují
v celostátním mûfiítku pfies 40 procent ve‰kerého prachu. Pfiímo v obcích a ve mûstech je tento podíl je‰tû
vût‰í. Kromû prachu kamna nedokonalou pyrol˘zou
emitují do ovzdu‰í pestrou ‰kálu mutagenních a karcinogenních látek. Hazardem se zdravím vlastní rodiny
i se zdravím sousedÛ je pak nedovolené spalování domácích odpadkÛ a v‰eho moÏného, co hofií a co obãané
spolu s uhlím spalují. Reakce nedokonalého hofiení uhlí
s odpadem vytváfií ty nejjedovatûj‰í látky, které si lze
pfiedstavit a které jsou ãasto blízké bojov˘m látkám.
Zbavit se v domácnostech otroãiny a ‰pinûní se s uhlím
se jed-noznaãnû vyplatí pfiedev‰ím ze zdravotního
hlediska. I kdyÏ takov˘chto topeni‰È jiÏ není v Praze 4
velk˘ poãet, pfiesto zasahují do na‰eho Ïivota v˘znamnû a sniÏují kvalitu Ïivota v‰em obãanÛm.

znaãnou ãást obyvatel
Prahy 4. I kdyÏ se to nezdá,
v˘zkumy ukázaly, Ïe pfiíli‰ná zátûÏ hlukem se mÛÏe
stát pfiíãinou rozvoje závaÏn˘ch chorob. Hluk nám
kromû sníÏené du‰evní pohody zpÛsobuje i stálou úRNDr. Jifií Bendl, CSc.
navu a sníÏení v˘konnosti
a soustfiedûnosti. Hladiny noãního hluku jsou pro v˘znamnou ãást obyvatel také pfiekra-ãovány. âasto ke
sníÏení hluku staãí málo. Nejsnaz‰í a nejlacinûj‰í cestou je sníÏení maximální rychlosti automobilÛ na prÛtazích, kde zároveÀ dojde ke zlep‰ení plynulosti a bezpeãnosti. Vût‰í kvalita povrchÛ komunikací bez v˘molÛ a propadl˘ch kanálÛ, bez dlaÏby a nerovností mÛÏe
téÏ pfiispût ke sníÏení hluku. Témûfi bez hluku a nehod
jsou mûsta, kde byla zavedena tfiicetikilometrová rychlost a kde pfiekvapivû nedo‰lo ani ke znatelnému prodlouÏení doby jízdy, jelikoÏ se celkovû zlep‰ila plynulost dopravy.
Velk˘m pozitivním potenciálem pro dal‰í v˘voj
kvality Ïivota obãanÛ v Praze 4 je zeleÀ a vefiejné
prostory se zelení. Zde je moÏné zajistit tolik potfiebn˘
denní kontakt obyvatel s pfiírodou a vytvofiit i romantické oázy divoãinû blízk˘ch ekosystémÛ.
Odstranûní problémÛ s ovzdu‰ím a hlukem a provázání biokoridorÛ, vybudování pû‰ích zón a cyklostezek
a uchování volného prostoru se zelení zafiadí Prahu 4
mezi velmi kvalitní místa pro Ïivot obãanÛ.
RNDR. JI¤Í BENDL, CSC.
AUTOR JE ZASTUPITEL PRAHY 4 A PRACOVNÍK MÎP
INZERCE

Hluk unavuje

SC-80012/2

raha 4 je domovem v˘znamné ãásti obyvatel
na‰í metropole. Sama o sobû je velk˘m, zajímav˘m i krásn˘m mûstem, kde vût‰inu Ïivota tráví pfies
110 000 obyvatel. V jakém Ïijeme prostfiedí, je pro kaÏdého dÛleÏité. Stále jsme závislí na tom, co d˘cháme,
co pijeme, jak kvalitní potraviny jíme nebo pod jak˘m
jsme stresem z hluku. Pro kvalitní Ïivot a zdrav˘ rozvoj dûtí je také nezbytn˘ kaÏdodenní kontakt s pfiírodou
a mûstskou zelení. Ne nadarmo se fiíká, Ïe „lékafi léãí,
ale pfiíroda uzdravuje“.
âas od ãasu je moudré se zamyslet, v jakém stavu je
vlastnû na‰e Ïivotní prostfiedí, které nás dennû ovlivÀuje. To, Ïe jsou nûkde rozházené odpadky nebo ãerná
skládka, snadno poznáme. RovnûÏ se nám nelíbí, Ïe se
pfiíli‰ prá‰í z komunikací a Ïe se chodníky nedají dobfie
uklízet, protoÏe je stavafii provedli nekvalitnû nebo je
pak nûkdo po‰kodil. Poznáme, zda nám zeleÀ ub˘vá,
nebo se naopak nûkde objevuje dal‰í oáza klidu. TûÏko
lze ale poznat ty hrozby, které na‰imi smysly nedovedeme sami odhalit. Tady se musíme spoléhat na pfiístroje, anal˘zy a odborníky. Z psychologického hlediska se kaÏd˘ bojí vzteklého psa, Ïe ho kousne, ale nikdo
se nebojí „neviditeln˘ch“ toxick˘ch látek kolem sebe.
Ty nás dennodennû chronicky otravují a nenápadnû nás
pfiipravují o svûÏest a zdraví a zkracují nám Ïivot.

P

Hluk je dal‰ím faktorem, kter˘ neblaze zasahuje

Miss Kompost Praha 2008

www.praha4.cz

(co v‰echno do kompostu dáváte) a pfiipojte nûjakou
zajímavou nebo humornou pfiíhodu spojenou s kompostováním. To v‰e za‰lete na soutez@ekodomov.cz
nebo na adresu Ekodomov, o. s., V Podbabû 29b,
160 00, Praha 6. Uzávûrka pfiihlá‰ek je 14. 3. 2008.
Slavnostní vyhlá‰ení probûhne na hole‰ovickém
V˘stavi‰ti v rámci veletrhu Biostyl dne 29. 3. 2008.
Program, kter˘ bude obohacen módní pfiehlídkou s názvem Nulov˘ odpad 08, moderuje herec Jaroslav
Du‰ek. První tfii v˘herci obdrÏí zajímavé ceny.
(ap)

SC-80011/3

iÏ potfietí vyhla‰uje obãanské sdruÏení Ekodomov
soutûÏ Miss Kompost. Leto‰ní roãník byl podpofien
Magistrátem hl. mûsta Prahy, a proto je urãen v˘hradnû jeho obyvatelÛm. Pokud o této soutûÏi sly‰íte
poprvé, nenechte se m˘lit, nejde o soutûÏ Ïenské
krásy (v‰ak také loÀská miss zvítûzila s mírami
200 x 150 x 120 cm, coÏ by musela b˘t pûkná „‰Èabajzna“). SoutûÏícími jsou zde opravdu komposty. Pokud
tedy nûjak˘ pûkn˘ vlastníte (mÛÏe b˘t i na chatû), vyfotografujte ho, zjistûte jeho míry, popi‰te jídelníãek

J
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Pohotovost ve FTN už funguje
e Fakultní Thomayerovû nemocnici zahájila
provoz Lékafiská sluÏba první pomoci, která
zaji‰Èuje akutní péãi pro dospûlé, dûti a dorost.
Zaãlenûní LSPP do areálu nemocnice, pfiestoÏe
není souãástí na‰eho zdravotnického zafiízení,
umoÏní v pfiípadû potfieby okamÏité vyuÏití

V

odborn˘ch pracovi‰È vãetnû lékárenské sluÏby,
která má nepfietrÏit˘ provoz. Pfii pfiíjezdu do nemocnice pacienti najdou první automat na mince
hned u vjezdové brány vpravo vedle bankomatu.
Lékafiská sluÏba první pomoci se pak nachází
za vjezdovou bránou vpravo v pavilonu B1.

Ordinaãní hodiny pohotovosti jsou ve v‰ední dny
od 19 do 7 hodin, o víkendech a svátcích nepfietrÏitû.
Telefonní kontakt na pohotovost pro dospûlé
je 261 082 520, pohotovost pro dûti má ãíslo
261 083 783.
(m‰)

Pražské služby jezdí ekologicky
d poloviny ledna mohou PraÏané v ulicích
spatfiit tfii nová vozidla na svoz komunálního
odpadu s pohonem na zemní plyn (CNG). Pod
sloganem „Dûláme stále více pro Prahu a va‰e
plíce“ chtûjí PraÏské sluÏby ve spolupráci
s Magistrátem hlavního mûsta Prahy a PraÏskou
plynárenskou pfiispût ke zlep‰ení nepfiíznivého
stavu ovzdu‰í v Praze. Praha se tak zafiadila mezi
dal‰í evropské metropole, které uÏ v˘hody komunálních vozÛ na zemní plyn vyuÏívají.
„Zemní plyn patfií dnes mezi nejvíce vyuÏívané alternativní pohonné hmoty. Nespornou
pfiedností pro ekologii je v pfiípadû vozidel pohánûn˘ch zemním plynem sníÏení emisí. Redukce
‰kodlivin v˘znamnû ovlivÀuje tvorbu smogu, pfiízemního ozonu, dokonce i skleníkového efektu.
Nemalou v˘hodou je i sníÏení hluku. Zejména ve
velk˘ch mûstech, kde je automobilov˘ provoz
jedním z nejvíce diskutovan˘ch problémÛ, by varianta vyuÏití zemního plynu v mnohém ulehãila

O

lidem i Ïivotnímu prostfiedí. Nejvíce vozidel
CNG zatím jezdí v Madridu, mezi dal‰í pokrokové metropole patfií Berlín, PafiíÏ, ale i men‰í
mûsta ·védska nebo ·v˘carska,“ fiíká generální
fieditel PraÏsk˘ch sluÏeb Patrik Roman a dodává:
„Vedle ekologie nepomíjejme ani ekonomické
plusy. Náklady na tyto pohonné hmoty jsou
oproti benzínu a naftû témûfi poloviãní. PraÏské
sluÏby a. s. tak navazují na rychle se rozvíjející
celosvûtov˘ trend, smûfiovan˘ pfiedev‰ím na
ekologii, ekonomiku a bezpeãnost.“
„Vozidla na plyn mají ve srovnání s naftou zanedbatelné emise prachu (sazí) a jejich podporou
sniÏujeme zneãi‰tûní ovzdu‰í v Praze,“ fiíká radní
hlavního mûsta Prahy pro oblast Ïivotní prostfiedí
Petr ·tûpánek.
Nasazením tûchto vozidel startuje ekologick˘
projekt, kter˘ má za cíl zahájit postupnou obmûnu stávajících vozidel s naftov˘m pohonem pro
svoz odpadu a vozidel pro samosbûrné zametání

za vozidla na zemní plyn, u nichÏ je minimalizován negativní vliv na kvalitu ovzdu‰í.
Konkrétnû v bfieznu 2008 budou dodána dvû
zcela nová vozidla urãená pro údrÏbu a ãi‰tûní
komunikací.
U tûchto vozidel budou navíc instalovány
speciální prachové filtry, které zachycují jemné
prachové ãástice a pfiedcházejí tak rÛzn˘m
onemocnûním jako napfiíklad dráÏdûní sliznice
d˘chacích cest, nemocem plic, chronické bronchitidû atd. Nasazením tûchto vozidel se v˘raznû
zv˘‰í ekologick˘ efekt ãi‰tûní. Bûhem roku 2008
pak dojde k dodávce dal‰ích pûti svozov˘ch
vozidel s pohonem na CNG. V‰echna vozidla
budou vyuÏita zejména v nejvíce zatíÏen˘ch
oblastech mûsta a poãítá se s nimi i na smûnn˘
provoz tak, aby byla co nejvíce vyuÏita.
MIROSLAVA EGEREROVÁ
TISKOVÁ MLUVâÍ, PRAÎSKÉ SLUÎBY
EGEREROVAM@PSAS.CZ

Modrá trasa metra D
Ï 9. kvûtna vyjedou soupravy trasy C na
nejnovûj‰í prodlouÏení 54 kilometrÛ dlouhé
sítû praÏského metra. Pak plánuje praÏsk˘ magistrát zahájit v˘stavbu trasy D, která má pomoct pfietíÏené trase C a v budoucnu i umoÏnit
rekonstrukci Nuselského mostu. âtvrtá, modrá
trasa se objevuje v plánech praÏského metra uÏ
od poãátku 70. let. Jejím hlavním úkolem je propojit centrum Prahy s okrajov˘mi ãástmi Prahy
4. V plánech z poloviny 80. let 20. století je linka rozvrÏen do tfií úsekÛ, po jejichÏ dokonãení
by byly spojeny ãtvrti ÎiÏkov, Vinohrady,

U

Nusle, Pan-krác, Krã a Nové Dvory. Souãasné
plány poãítají s v˘stavbou metra zhruba mezi
lety 2009 a 2015. Tento projekt je zahrnut i do
územního plánu hlavního mûsta. Metro by mûlo
nabídnout fiadu zmûn oproti uÏ fungujícím trasám. Déãko by mûlo b˘t takzvanû lehk˘m
metrem, které by pfiipomínalo spí‰e tramvaje,
mohlo by b˘t i automatizované a místo fiidiãe
fiízené poãítaãem. Jedním z dÛvodÛ je i to, Ïe náklady na budování lehkého metra jsou aÏ o tfietinu niÏ‰í neÏ v pfiípadû stavby klasické podzemní
dráhy. V polovinû srpna 2007 probûhla médii

zpráva, Ïe mûsto uvaÏuje o tom, Ïe investorem
nové trasy metra by byl soukromník, kter˘ by ji
pak po dobu 20 nebo 50 let i vlastnil a provozoval. Prvním úsekem má b˘t Pankrác–Nové
Dvory se stanicemi Pankrác, kde bude pfiestup
na trasu C, Ry‰ánka, NádraÏí Krã, Zálesí a Nové
Dvory. Dal‰í úsek by navázal v Nov˘ch Dvorech
a pokraãoval pfies stanici Libu‰ do Písnice.
Tfietím úsekem má b˘t Pankrác–Hlavní nádraÏí,
vedoucí pfies budoucí stanice Námûstí Bratfií
SynkÛ, Námûstí Míru na hlavní nádraÏí.
(jam)
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Historie

Podolské vodárny
Robert Blanda

Engelovo pojetí podolské vodárny je skuteãnû
monumentální.

ENGELOVA

KATEDRÁLA

ová vodárna byla postavena v letech 1925–29
podle velkolepého projektu dr. ing. arch. Antonína
Engela, profesora âVUT v Praze. Vodárnu postavila
firma Kress Praha. Kromû objektu filtrace byl vybudován i jímací objekt na dne‰ním Veslafiském ostrovû na
Vltavû, budova strojovny, která slouÏila k ãerpání vody
z fieky, a budova pro zamûstnance u filtraãní stanice.
Na tehdej‰í dobu ‰lo o gigantické stavby. Maximální
v˘kon nové vodárny byl 35–40 tisíc m3 za 24 hodin.
Nová úprava spoãívala ve vícestupÀové filtraci systémem Puech-Chaball. Voda se pfii úpravû provzdu‰Àovala, tfiikrát filtrovala a doãi‰Èovala na pomal˘ch
biologick˘ch filtrech. Po této úpravû byl v˘kon vodárny cca 400 l/sec. O tom, jak se sledovala v té dobû
ãirost filtrované vody, v˘mluvnû hovofií citát z vodoprávního projednání z roku 1923: „âirost koneãného
procezku musí b˘ti taková, aby normálnímu lidskému
zraku bylo moÏno rozeznati ruãiãky obyãejn˘ch kapesních hodinek vrstvou vody v troubû asi 5 m zdéli.
Trouba bude kovová, buì mûdûná nebo z ãervené litiny, svûtlosti nejménû 100 mm, po obou koncích uzavfiená sklenûn˘mi tabulkami.“ Voda se pfiivádûla do nov˘ch nádrÏí na Flofie a odtud do znaãné ãásti Prahy. Jak
mûsto vyÏadovalo stále více vody, prÛbûÏnû se zvy‰ovala kapacita filtraãní stanice Podolí stále modernûj‰í
technologií.

N

ROZ·I¤OVÁNÍ

A MODERNIZACE

Potfieba dal‰í vody pro rozpínající se mûsto byla
fie‰ena dovybavením o zafiízení pro dávkování síranu
hlinitého do surové vody s následn˘m odfiltrováním
neãistot vázan˘ch na vloãky na stávajících pomal˘ch
filtrech. Toto zafiízení bylo uvedeno do provozu v roce
1932 a kapacita úpravny se zv˘‰ila na 640 l/sec.
Posledním krokem úprav Podolské vodárny byla náhrada tfiístupÀové filtrace rychlofiltry typu WABAG
v roce 1942. Tato úprava pfiinesla sice zv˘‰ení v˘konu
na cca 1040 l/sec, ale vzhledem k tomu, Ïe ãást takto
získané vody bylo nutno pouÏít na ãi‰tûní reakãních
nádrÏí, byl pouÏiteln˘ v˘kon cca 890 l/sec. Tím byly
moÏnosti intenzifikace stávající vodárny prakticky
vyãerpány.
Vzhledem k tomu, Ïe prognózy v˘voje spotfieby
pitné vody pro Prahu ukazovaly, Ïe souãasné zdroje
opût nebudou staãit, byla v letech 1956–1965 postavena druhá budova obdobné architektury pro druhou filtraãní stanici a zároveÀ byla rekonstruována star‰í ãást.
Nad stfiední ãástí velkolepé novoklasicitní budovy je
vystavûna mohutná 45 m vysoká vûÏ. Na prÛãelí
www.praha4.cz

V Podolí stála od r. 1882 Vinohradská vodárna, potrubím spojená s vodárenskou věží na
Korunní třídě, která zásobovala Královské Vinohrady, později Žižkov, Nusle, Vršovice
a Strašnice. V roce 1885 vznikla v Podolí Pražská vodárna na parní pohon, která již
vytlačila vodu i do horních pater domů. Dodávala přirozeně filtrovanou vltavskou vodu
i na Smíchov a Malou Stranu a později se připojil i Karlín. Od roku 1888, kdy probíhala
rekonstrukce starých vodáren, docházelo k rušení a odstraňování kašen z ulic.
V roce 1908 byla zahájena výstavba jednotného pražského vodovodu z oblasti Jizery
u Káraného, kde se voda z Jizery filtruje štěrkopískovými vrstvami ve stovkách studní.
Vodovod byl dokončen v roce 1913, měl výkon 70 000 m3 denně, takže se mohly staré
vodárny zrušit. Tehdy zanikla i stará vodárna v Podolí. Když kapacita vodního zdroje
v Káraném přestala městu stačit, rozhodl magistrát vybudovat v Podolí novou velkokapacitní filtrační vodárnu na vltavskou vodu.
budovy nad portálem jsou osazeny sochy z hofiického
pískovce, které pfiedstavují fieku Vltavu a její pravé
a levé pfiítoky.
Tato rekonstrukce znamenala podstatnou zmûnu
nejen technologie, ale zároveÀ i tváfie vodárny. Nová
ãást, která byla postavena na volném pozemku jiÏnû od
stávajících objektÛ, byla vybavena ãifiiãi typu Binar-Bûlsk˘, byly vybudovány nové ãerpací stanice surové
i upravené vody, sklady chemikálií, nové laboratofie
a nûkteré dal‰í objekty. V˘kon vodárny dosáhl
2200 l/sec. Realizace rekonstrukce, komplikovaná
navíc tím, Ïe nebylo moÏno vodárnu zcela odstavit

Na stavbû Podolské vodárny se spojují dekorativní a technické prvky.
vzhledem k tomu, Ïe kapacita vodárny v Káraném
nestaãila pokr˘t spotfiebu mûsta a navíc do nûkter˘ch
ãástí Prahy nebylo ani moÏno káranskou vodu dopravit,
trvala vãetnû pfiípravn˘ch prací skoro 20 let. Zajímav˘m faktem této rekonstrukce bylo to, Ïe jejím projektantem byl opût architekt Antonín Engel, kter˘ tak mûl
jedineãnou moÏnost dokonãit dílo, které v dvacát˘ch
letech zaãal. To byl na dlouh˘ch 35 let konec dal‰ího
rozvoje vodárny, jejíÏ osud byl nejist˘. V souvislosti
s v˘stavbou vodárny na Îelivce se dokonce mluvilo
o ukonãení ãinnosti úpravny v Podolí.
V roce 1992 bylo proto koneãnû zapoãato s rozsáhlou rekonstrukcí Podolské vodárny. Finanãní prostfiedky potfiebné k pfiestavbû vodárny poskytl Magistrát
hlavního mûsta Prahy. Neopomenutelnou zvlá‰tností
rekonstrukce bylo to, Ïe je to první obnova od roku
1929, která nesleduje intenzifikaci v˘roby vody, ale
zlep‰ení její kvality a zároveÀ i zlep‰ení dopadu
ãinnosti vodárny na její nejbliÏ‰í okolí. Zajímavostí
této rekonstrukce bylo, Ïe opût probûhla za provozu
vodárny. To s sebou neslo zv˘‰ené nároky na koordinaci práce vodárensk˘ch pracovníkÛ a zamûstnancÛ

dodavatelsk˘ch firem. První ãást rekonstrukce se
dotkla pfiestavby staré filtrace, ãerpací stanice surové
a upravené vody, dmychárny, kotelny a souvisejících
objektÛ. Velk˘ v˘znam pro obyvatele okolí vodárny
v Podolí mûlo uvedení nové plynové kotelny do provozu. Ta nahradila starou kotelnu, která pouÏívala uhlí.
Na zlep‰ení kvality vody má vliv i nov˘ typ filtru, tzv.
bez mezidna, kter˘ umoÏÀuje vodu filtrovat pfies vy‰‰í
vrstvu filtraãního písku, ãímÏ se zv˘‰í jeho absorpãní
kapacita. Byly rekonstruovány také obû ãerpací stanice.
Jejich osazení moderními stroji na‰í i zahraniãní
v˘roby umoÏnilo sníÏit energetickou nároãnost v˘roby
na úroveÀ odpovídající souãasnosti. Rekonstruován byl
energetick˘ velín a do provozu byla dána nová turbodmychadla pro praní filtrÛ. Dal‰í etapou rekonstrukce
byla pfiestavba vápenného hospodáfiství, dávkování
chemikálií a chlorovny. PfiestoÏe nikdy v minulosti
vodárny nedo‰lo k závaÏné havárii v souvislosti s dávkováním chloru, má osazení nového moderního podtlakového chlorovacího zafiízení spoleãnosti ADVANCE,
pouÏívaného v celé Evropû, zv˘‰it bezpeãnost celého
systému a zamezit i nejmen‰ím únikÛm vznikl˘m
drobn˘mi netûsnostmi rozvodÛ.

Vodárenské muzeum
Expozice Muzea praÏského vodárenství se
nachází v objektu staré filtrace vodárny
Podolí v Praze 4. Tato nová expozice byla
otevfiena v roce 1997. Muzeum bylo poprvé
zpfiístupnûno vefiejnosti v roce 1952 v suterénních místnostech budovy na Národní tfi. 13
v Praze 1. Otevfiení celé expozice pfiedcházela
práce nûkolika vodárensk˘ch generací.
Základem muzea byly exponáty, které byly
pouÏity v expozici praÏského vodárenství na
Jubilejní v˘stavû konané roku 1891 v Praze,
uspofiádané ing. Václavem Feiglem. KdyÏ
byla fieditelství Vodáren hl. m. Prahy pfiidûlena budova v Praze 1 na Národní tfi., byly
adaptovány suterénní prostory pro stálou
v˘stavu praÏského vodárenství. Suterénní
prostory postupnû chátraly, a proto vyvstala
nutnost zajistit dÛstojnûj‰í podmínky pro
instalaci unikátních sbírek. V roce 1992 pfii
generální rekonstrukci staré filtrace vodárny
v Podolí byly vybudovány prostory pro novou
expozici s nezbytn˘m zázemím. V bfieznu 1996
byla celá v˘stavba interiéru dokonãena.
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ÚZEMNÍ ROZVOJ

Anketa O nejošklivější místo Prahy 4 pokračuje
Posílejte náměty na místa, která byste chtěli zkrášlit
Anketa městské části Praha 4 –
O NEJOŠKLIVĚJŠÍ MÍSTO PRAHY 4,
o které jsme informovali v listopadovém čísle, pokračuje. Až do 10.
března nám můžete posílat náměty
na znečištěná, neupravená či jinak
ošklivá místa naší městské části, na
místa, na která rozhodně nejsme
hrdi.

ÛÏeme ale moÏná udûlat nûco proto, aby se
jejich podoba co nejdfiíve zmûnila a do pfiípadného pfií‰tího roãníku ankety se jiÏ nemohla
kvalifikovat. Pro mûstskou ãást ale takov˘ úkol
není snadn˘, protoÏe zatím v‰echna místa, na
která nás ãtenáfii upozorÀují, nepatfií ani mûstské
ãásti samotné, ani praÏskému magistrátu, ale vût‰inou soukrom˘m vlastníkÛm.
V takovém pfiípadû mÛÏe radnice ãtyfiky iniciovat správní fiízení s nepofiádn˘m vlastníkem dané lokality, ãi ho jin˘m zpÛsobem vyzvat, aby
dal vûci do pofiádku a místo uklidil a upravil.

M

Na‰i ãtenáfii, obãané Prahy 4, nám pfies
zimu jiÏ zaslali nûkolik tipÛ na místa, která rozhodnû nedûlají Praze 4 ãest. Proto nám své námûty s pfiesn˘m popisem lokality a nejlépe fotografií posílejte i nadále, nejpozdûji do 10. 3.
2008, aby radnice Prahy 4 mohla provést úpravu
a úklid vámi vytipovan˘ch míst, ãi se o to alespoÀ v jednání s vlastníkem pozemkÛ zasadit.
Své tipy zasílejte na adresu redakce nebo podávejte v kterémkoliv informaãním centru Prahy
4. Vylosovan˘ autor vítûzného návrhu bude odmûnûn upomínkov˘mi pfiedmûty.
(rob)

Skládka u Hellady
atím nejpilnûj‰ím korespondentem ankety O nejo‰klivûj‰í místo Prahy
4 je ing. Odon Celler. Pfii sv˘ch procházkách po na‰í mûstské ãásti jiÏ
na‰el nûkolik míst, která si rozhodnû zaslouÏí vyãistit a upravit. Panu
Cellerovi za jeho pfiíspûvky dûkujeme, ale souãasnû mu pfiejeme, aby pfii
sv˘ch vycházkách nacházel uÏ jen samá hezká místa.

Z

Praha 4 – Michle, ulice U Hellady
Jde o malé území kolem fiíãky Botiã v místû, kde je tato fiíãka
svedena pod Ïelezniãní tûleso sefiadi‰tû âD. Dostaneme se sem
ulicí U Hellady, která je slepá a od její druhé poloviny do konce
lemovaná divokou skládkou odpadÛ. Pfiitom se jedná o velmi
cennou pfiírodní lokalitu se vzrostl˘mi stromy a kefii, která mÛÏe
po ‰etrném vyãi‰tûní slouÏit obyvatelÛm Michle k relaxaãním
procházkám a posezení v pfiírodû.
STANOVISKO PRAHY 4: Zmínûné pozemky jsou v soukrom˘ch rukách.
Mûstská ãást jiÏ v loÀském roce vyzvala majitele k nápravû a situace se
tu ãásteãnû zlep‰ila. I v leto‰ním roce zde probíhají kontroly a Mâ opût
vyz˘vá majitele, aby pozemky uklidili.
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DOPISY
VáÏení,
chtûla bych pfiispût do Va‰í rubriky „StíÏnosti a podnûty“, ale nevím, jak mám mÛj pfiíspûvek nazvat – zda jako
podnût nebo stíÏnost. Bûhem loÀského roku bylo zrekonstruováno nákupní stfiedisko Centrum na Spofiilovû. Je jisté, Ïe to bylo zapotfiebí, vypadá to hezky, ale není to pfiíli‰ praktické z hlediska spotfiebitele. Ve velmi malé vzdálenosti od sebe jsou nyní tfii lékárny – na poliklinice,
v Centru a v Bûlãické ul. Optik je na poliklinice a nyní (uÏ
byl) také v Centru. V 1. patfie jsou v podstatû 3 prodejny
s textilem, ale co tam nenajdeme je to, co bylo moÏné dfiíve sehnat v drogerii, která tam pÛvodnû byla – potfieby pro
domácnost, papírnictví, barvy+laky, chemické prostfiedky
pro domácnost apod. DM-drogerie je sice velmi hezky zafiízená, ale nemá potfiebn˘ sortiment a proto bude nutné
pro kaÏd˘ papír, se‰it (jsou zde v blízkosti 3 ‰koly), hrnek,
barvu... apod. jezditmimo Spofiilov, ale kam aÏ – do Nuslí,
do Vr‰ovic...? Nebylo by b˘valo v˘hodnûj‰í bûhem pfiestavby, nebo prostfiednictvím TuãÀáka, pfiedloÏit obyvatelÛm této oblasti návrh, s ãím se v opraveném Centru poãítá, aby se k tomu v jakési malé anketû mohli vyjádfiit?
Zato si mÛÏeme zahrát v hernû, která je pro toto na‰e
sídli‰tû jistû více potfiebná, neÏ prodejna s v˘‰e uveden˘m
sortimentem. Nejlep‰í, jak zabránit rozvoji gamblerství, je
otevfiít na sídli‰ti hernu místo potfieb pro domácnost. Na
tomto sídli‰ti je pomûrnû dost star‰ích lidí, ktefií toto uspofiádání jistû „velmi uvítali“. Silnû pochybuji, Ïe by se
mÛj pfiíspûvek dostal do TuãÀáka – tam jsou jen samé klady – ale pfiesto jsem Vám svÛj a moÏná nejen svÛj názor
musela napsat.
ING. IRENA HLAVATÁ
S pozdravem
SPO¤ILOV II
• Dûkujeme za Vá‰ dopis i podnûty t˘kající se nákupního
centra na Spofiilovû. Pokud se jedná o Va‰e pfiipomínky
k prodejnám, které jsou zde umístûny, ãi o sortiment zboÏí, které nabízejí, mûstská ãást Praha 4 a ani s touto situací nemÛÏe nic dûlat, neboÈ se jedná o záleÏitost provozovatele daného objektu. Doporuãujeme Vám, abyste vstoupila do jednání pfiímo s ním a jsme pfiesvûdãeni, Ïe bude
urãitû pfiístupn˘ názorÛm a podnûtÛm z fiad sv˘ch moÏn˘ch zákazníkÛ.
REDAKCE TUâ≈ÁKA
VáÏen˘ pane starosto,
bydlím na Spofiilovû a jsem velmi nespokojena se stavem ãistoty chodníkÛ, silnic a vefiejné zelenû. V‰echny tyto komunikace a plochy jsou zneãi‰Èovány psími v˘kaly.
Jenom pfied na‰ím domem je v souãasné dobû nûkolik exkrementÛ na chodníku a na silnici.

Problém vidím v tom, Ïe majitelé po sv˘ch psech v˘kaly neuklízejí a Ti co je uklízejí, mají problém s umístûním
sáãkÛ do ko‰Û. Napfi. na starém Spofiilovû je ko‰Û na psí
v˘kaly a ko‰Û na odpadky opravdu jen pár, mají mal˘ objem a nûkteré jsou uÏ prorezlé.
V souvislosti s t˘mto problémem by mû zajímalo:
1. Kolik mûstská ãást Praha 4 vybere roãnû na poplatcích
ze psa?
2. Kolik ko‰Û na psí exkrementy je v oblasti Starého
Spofiilova a jak ãasto se vyváÏejí?
3. Jak hodlá Mûstská ãást Prahy 4 fie‰it tento problém
(napfi. nûjak˘m speciálním ãistícím strojem)?
Sama upozorÀuji majitele, aby po sv˘ch psech uklízeli,
ale vût‰inou se setkám s neochotou a nûkdy bohuÏel i hrubostí. Nûkolikrát jsem také volala na linku mûstské policie, ale ta v tûchto pfiípadech neumí efektivnû zasáhnout
ani pomoci.
S pozdravem
MARTA JANÁKOVÁ
• Postihování tûchto pfiestupkÛ je v˘hradnû v pravomoci
Mûstské policie, protoÏe jako jediná mÛÏe zjistit totoÏnost
pfiestupce. ¤e‰ení takého pfiestupku je v‰ak velmi obtíÏné,
protoÏe v pfiítomnoti policisty si po svém psu uklidí i jinak
neukáznûn˘ majitel. Aby podmínky pro majitele psÛ byly
zaji‰tûny co nejlépe, zdvojnásobí Praha 4 frekvenci v˘vozu ko‰Û na psí exkrementy. Pfiesto samotné uklízení psích
v˘kalÛ z chodníkÛ je na kaÏdém chovateli a na jeho ohleduplnosti vÛãi okolí.
REDAKCE TUâ≈ÁKA
VáÏená redakãní rado,
dostal jsem dnes 2. ãíslo „nového“ TuãÀáka – listopadového. Po seznámení se s obsahem záfiijového ãísla, které postrádalo konkrétní informace o usneseních (i kdyÏ
v pfiedchozím ãasopise struãnû) rady a zastupitelstva Mâ
P4, pfiikládal jsem to okolnostem souvisejícím s nov˘m
pojetím ãasopisu a jeho vzniku. TytéÏ informace nejsou
v‰ak ani v listopadovém vydání. Nové ztvárnûní v men‰ím
formátu a barevnû je jistû vhodnûj‰í, ‰koda, Ïe jsme na nûj
ãekali na Praze 4 tak dlouho. DÛleÏitûj‰í je pro ãtenáfie obsah. Proã informace, o jednáních rady a zastupitelstva spoleãnû s v˘stupy z nich, které fiadu obãanÛ – voliãÛ zajímají, nejsou v novém schématu TuãÀáku? Pokud jde o dlouhodob˘ zámûr redakãní rady o „odstfiiÏení“ obãanÛ o uvedeného druhu informací, zajímá mû co je dÛvodem?
Odkaz na internet pfiedpokládám, Ïe nebude tím hlavním
dÛvodem, protoÏe je spousta obãanÛ, která nemá tuto
moÏnost a nebo prostû jí vyhovuje papírová podoba.
Dûkuji za odpovûì.
S pozdravem
KOLÁ¤ KAREL

• Zprávy z usnesení rady a zastupitelstva by mûly mít
v TuãÀáku pevné místo, a to na zaãátku, v rubrice aktualit. I tak ale budezapotfiebí vybírat do této rubriky to nejzajímavûj‰í, plná znûní usnesení zajímají jen omezen˘
okruh ãtenáfiÛ, tûm lze doporuãit náv‰tûvu nûkterého informaãního centra radnice, kde jsou vybrané sjetiny z usnesení, plná znûní lze rovnûÏ nalézt na úfiední desce Mâ
nebo na internetu.Ke studiu internetu lze vyuÏít vefiejná
pfiipojení, napfiíklad knihovny, kde je internet zdarma
a ochotn˘ personál, kter˘ Vám pomÛÏe. REDAKCE TUâ≈ÁKA
VáÏen˘ pane starosto,
patfiím k dlouholet˘m ãtenáfiÛm TuãÀáka a na Praze 4
bydlím uÏ pfies tfiicet let. VÏdycky se mi tu moc líbilo, protoÏe zde byl oproti centru klid a hezké prostfiedí. Nyní ale
s obavami sleduji, jak se v‰ude kolem tolik staví. Bydlím
na Budûjovickém námûstí a z okna se musím dívat na staveni‰tû jakéhosi mrakodrapu. Zajímalo by mû, co to má
b˘t za budovu a kdo ji vÛbec na tomhle místû povolil.
Nebyl jste to náhodou vy?
JARMILA KONEâNÁ, PRAHA 4
• Jedná se o administrativní budovu s názvem Trianon.
Pokud jde o schvalovací proces na stavbu této budovy, nebyl jsem v té dobû ve funkci starosty Mâ Praha 4. Osobnû
jsem nikdy tuto stavbu nepodporoval a její projekt se mi
nelíbí. VÏdycky jsem byl proti ní, aãkoliv jsem se uÏ
setkal s tím, Ïe je tato stavba spojována s m˘m jménem.
Vzhledem k tomu, Ïe má projekt stavby Trianonu platné
územní a stavební povolení, nemá ale Mâ Praha 4 v souãasnosti Ïádnou moÏnost, tuto stavbu, vãetnû jejího vzhledu ãi umístûní, jakkoliv ovlivÀovat.
PAVEL HORÁLEK, STAROSTA
• S dokonãením stavby administrativní budovy se poãítá
v prosinci roku 2008.
Dobr˘ den,
jako obyvatele Prahy 4 by mû zajímalo, pane starosto,
co plánujete udûlat s b˘valou poliklinikou v Sinkulovû
ulici. Dûkuji.
KAREL CHROM¯, PRAHA 4
• Majitelem objektu je soukrom˘ vlastník. MoÏnosti radnice Prahy 4, jak ovlivnit budoucí podobu nebo urãení
této budovy jsou proto velmi omezené. Úfiad se vyjadfiuje
aÏ tehdy dochází-li zde napfi. ke stavebním úpravám a to
v rámci stavebního fiízení. ZpÛsob vyuÏití si ale volí vlastník sám. V kaÏdém pfiípadû v‰ak musí b˘t v souladu
s moÏnostmi dané lokality.
PAVEL HORÁLEK, STAROSTA

INZERCE

Salon Dana
nabízí cvičení na rekondičních stolech

Trojanova 335, Slaný

Praha 4, Na rovinách 16
Tel.: 244 473 184
w w w. s a l o n d a n a . m i s t o . c z

Po–Pá:
So:

9.00-12.00
9.00-12.00

15.00-20.00

Pod Pramenem 6, 140 00 Praha 4
SC-72182/1

P ro vá s j i ž
15 l e t n a t r h u

Obchodní zastoupení v Kladně:
tel.: 312 666 660 ● fax: 312 666 172
e-mail: kladno@regno.cz

Otevírací doba

Pro štíhlou postavu,
odstranění bolestí zad a kloubů.
Dále nabízíme rolletic masáž
na odbourání celulitidy.
SC-71846/1

Tel.: 312 520 830
Fax: 312 520 831
e-mail: info@regno.cz
www.regno.cz

VETERINÁRNÍ ORDINACE

10 hodin za 990,- Kč

Výroba a montáž plastových oken a dveří

ZASKLENÍ LODŽIE

Tel./fax: 241 400 996 - Mobil: 776 839 742 (pohotovost)
Bus 188, 150, 182, 124, 106, zastávka Kloboučnická.
Tram 11, zastávka Pod Jezerkou.

SC-80100/1

s.r.o.

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

VÁ M Š E T Ř Í T E P L O A P E N Í Z E

www.eurogaraze.cz • info@eurogaraze.cz

SYSTÉM POSUVNÝCH SKEL A OTOČNÝCH TVRZENÝCH SKEL

NEJVĚTŠÍ VÝROBCE V ČR!

Zaskleno více než
4 5 0 0 0 balkonů
MONTÁŽE PROVÁDÍME PO CELÝ ROK!

www.praha4.cz

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

TUČŇÁK

SC-80000/2

ZDARMA VOLEJTE 800 101 005

SC-71848/1

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

SC-72104/2

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

Právní poradna

Bezplatné právní poradenství je poskytováno ve spolupráci
s Advokátní kanceláfií JUDr. Tatiany Poupové kaÏdé druhé
a ãtvrté pondûlí v mûsíci v dobû od 15.00 do 17.00 hod. v hlavní (historické) budovû Nuselské radnice, 2. patro, zasedací síÀ ãíslo dvefií 204.

Dotaz:
Jaké podstatné zmûny práv a povinností pronajímatelÛ a nájemcÛ bytÛ pfiinesla novela obã. zák.
zákonem ã. 107/2006 Sb., která vstoupila v úãinnost
dne 31. 3. 2006?
Odpovûì:
V tomto pokraãování odpovûdi na dotaz se budeme
zab˘vat náleÏitostmi v˘povûdi z nájmu bytu, Ïalobou
o její neplatnost, bytov˘mi náhradami a vyklizením
bytu.
pfiípadech v˘povûdi nájmu bez pfiivolení soudu
(§ 711 odst. 2 obã. zák.) musí b˘t v˘povûì pronajímatele písemná a musí b˘t prokazatelnû doruãena nájemci. Ve v˘povûdi musí b˘t uveden její dÛvod, v˘povûdní lhÛta, kdy má nájem skonãit, a pouãení nájemce
o moÏnosti podat do 60 dnÛ Ïalobu na urãení neplatnosti v˘povûdi k soudu, a pokud podle zákona nájemce
má právo na bytovou náhradu, téÏ závazek pronajímatele zajistit nájemci odpovídající bytovou náhradu.
V˘povûdní lhÛta nesmí b˘t krat‰í neÏ tfii mûsíce a musí
skonãit ke konci kalendáfiního mûsíce. V˘povûdní lhÛta zaãne bûÏet prvním dnem mûsíce následujícího po
mûsíci, v nûmÏ byla v˘povûì nájemci doruãena.
V˘povûì je tfieba nájemci doruãit do vlastních rukou,
nejlépe osobnû se svûdkem, kter˘ není blízk˘m pfiíbuzn˘m pronajímatele, a proti podpisu, nebo po‰tou na doruãenku. Novinkou pro nájemce dle shora cit. novely
obã. zák. je, Ïe v pfiípadû obdrÏení takové v˘povûdi nájmu musí Ïalobu k soudu podat nájemce, pokud s v˘povûdí nesouhlasí a nechce byt sám dobrovolnû vyklidit. Nájemce musí do 60 dnÛ ode dne doruãení v˘po-

V

vûdi podat Ïalobu na
urãení neplatnosti
v˘povûdi a v soudním fiízení musí prokázat, Ïe není naplnûn v˘povûdní dÛvod, kter˘ pronajímatel do v˘povûdi
uvedl. Îalobou mÛÏe napadnout téÏ formální nedostatky v˘povûdi, pokud nemá v‰echny zákonem pfiedepsané náleÏitosti, zejména písemnou formu, dodrÏení v˘povûdní lhÛty, pouãení o Ïalobû ãi závazek zaji‰tûní bytové náhrady. Pfiíslu‰n˘m k projednání Ïaloby je soud,
v jehoÏ obvodu je dÛm s pfiedmûtn˘m bytem, soudní
poplatek ãiní l 000,- Kã a jiÏ v Ïalobû je tfieba vylíãit
rozhodné skuteãnosti a pfiipojit doklady, na nûÏ se
Ïalobce odvolává.
o doby, neÏ soud pravomocnû rozhodne, nemusí
nájemce byt vyklidit, ale musí nadále plnit v‰echny své povinnosti vypl˘vající z nájemní smlouvy.
Pokud nájemce Ïalobu v urãené lhÛtû nepodá, mûl by
byt vyklidit do 15 dnÛ od skonãení v˘povûdní lhÛty
a poskytnutí pfiístfie‰í, pfiíp. po zaji‰tûní bytové náhrady,
má-li na ni nájemce právo. V pfiípadû v˘povûdi bez pfiivolení soudu z dÛvodÛ dle § 711 odst. 2 písm. a), b), c),
d) obã. zák. v‰ak platí, Ïe nájemce nemá na bytovou
náhradu nárok. Pronajímatel mu musí poskytnout pouze tzv. pfiístfie‰í (viz níÏe). O bytovou náhradu by se
musel nájemce ucházet sám v soudním fiízení.
V pfiípadech v˘povûdi nájmu s pfiivolením soudu
(§ 711a odst. 1 obã. zák.) musí b˘t v˘povûì pronajímatele téÏ písemná a doruãena nájemci s uvedením dÛvodu v˘povûdi, v˘povûdní lhÛty a skonãení nájmu.

D

Její bûh je stejn˘ jako u v˘povûdi bez pfiivolení soudu.
Pronajímatelé podávají nejãastûji v˘povûì spolu se Ïalobou, kterou nájemci doruãí soud. Praxe se tedy v pfiípadû v˘povûdi z dÛvodÛ dle § 711a odst. 1 písm. a), b),
c), d) obã. zák. nemûní, Ïalobu jako doposud musí podat pronajímatel, kter˘ v soudním fiízení musí prokázat
existenci v˘povûdního dÛvodu. Pro soudní fiízení platí
stejná pravidla, jak je shora uvedeno. V tûchto pfiípadech je nájemce povinen byt vyklidit do 15 dnÛ po zaji‰tûní odpovídajícího náhradního bytu nebo náhradního ubytování a vût‰inou pronajímatel musí nájemci
uhradit i nezbytné stûhovací náklady.
Náhradním bytem je byt, kter˘ podle velikosti a vybavení zaji‰Èuje lidsky dÛstojné ubytování nájemce
a ãlenÛ jeho domácnosti. Na pfiimûfien˘ náhradní byt,
tj. zásadnû rovnocenn˘ bytu, kter˘ má nájemce vyklidit, má právo zejména v pfiípadech v˘povûdi, kdy pronajímatel potfiebuje byt pro sebe nebo své pfiíbuzné nebo kdy má dojít ke stavebním úpravám v domû. Soud
v‰ak mÛÏe na návrh pronajímatele z dÛvodÛ zvlá‰tního
zfietele hodn˘ch rozhodnout, Ïe nájemce má právo na
náhradní byt o men‰í podlahové plo‰e, neÏ je vyklizovan˘ byt. Bytovou náhradou je téÏ náhradní ubytování, coÏ je byt o jedné místnosti nebo pokoj ve svobodárnû nebo podnájem v zafiízené nebo nezafiízené ãásti
bytu jiného nájemce. Pfiístfie‰í není bytovou náhradou,
jde o provizorium (napfi. pokoj v ubytovnû ãi hotelu
do doby, neÏ si nájemce opatfií fiádné ubytování a prostor k uskladnûní jeho bytového zafiízení a ostatních
vûcí domácí a osobní potfieby.
V pfiípadech, kdy nájemci jiÏ platnû vznikla povinnost byt vyklidit, av‰ak odmítá se vystûhovat, pronajímatel nemÛÏe sám pfiistoupit k nucenému vystûhování
nájemce, dále bude postupovat právní cestou, tj. podáním Ïaloby na vyklizení bytu a poté návrhem na
exekuci. Nájemce bude potom povinen zaplatit nejen
v‰echny náklady s tím spojené (soudní poplatky, náklady právního zastoupení pronajímatele a náklady exekutora), ale téÏ ‰kodu, která tím pronajímateli vznikla.
Proto bezdÛvodné prodluÏování vyklizení bytu mÛÏe
pro nájemce znamenat mnohatisícové náklady, které
kdyÏ nezaplatí, mohou vést aÏ k exekuci jeho majetku.
JUDR. TATIANA POUPOVÁ
INZERCE

Upozornění pro majitele psů
dbor finanãní správy upozorÀuje majitele psÛ,
aby nezapomnûli na vãasné zaplacení poplatku.
Splatnost roãního poplatku (dÛchodci, rodinné domy)
je bez vymûfiení pfiedem do 31. bfiezna kaÏdého bûÏného roku. Poplatek v bytû je splatn˘ bez vymûfiení
pfiedem, a to do 31. bfiezna za I. pol. a do 31. srpna za
II. pol. kaÏdého bûÏného roku. Pokud vlastník psa
nezaplatí 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. Mnoh˘m z vás jiÏ také letos konãí dvouletá úleva od místního poplatku ze psÛ v dÛsledku
trvalého oznaãení (ãipování) psa.
SloÏenky lze vyzvednout v informaãních centrech
ÚMâ P4 a na radnici v Táborské ulici ã. dvefií 248.

O

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 nûkdo neví svÛj
variabilní symbol nebo bude-li potfiebovat nûjakou
bliÏ‰í informaci ãi si není jist˘ v˘‰í leto‰ního poplatku (sleva na ãipování po dobu dvou let v max. v˘‰i
350,- Kã), mÛÏe kontaktovat správce poplatku na tel.:
261 192 488, 261 192 434 nebo na e-mailové adrese:
vladimira.rachova@praha4.cz, eva.sedlakova@praha4.cz.
(Rach)

Telefon: 777 114 473 • Tel./fax: 222 980 260
E-mail: cizkova@ceskydomov.cz
web: www.ceskydomov.cz
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Na jaké doklady cestovat?
a pfielomu roku se âeská republika pfiipojila k tzv.
Schengenské dohodû. Pro nás to znamená, Ïe
byly zru‰eny kontroly na hranicích s ostatními signatáfii dohody. Na hranicích pouze pfiibrzdíme, ale pohraniãní policie nás nebude Ïádat o pfiedloÏení cestovního
pasu. Pfiesto s sebou musíme mít prÛkaz totoÏnosti.
Ale v tomto pfiípadû staãí obãansk˘ prÛkaz se strojovû
ãitelnou zónou (tyto OP se vydávají od r. 2001).
Na cestu mimo státy EU je nutn˘ cestovní pas. Je tfieba
si tedy rozmyslet, kam budeme cestovat, a s pfiedstihem
se informovat, jak˘ doklad je k cestû nutn˘. Je známo, Ïe USA ani Kanada do zemû nepustí nikoho,
kdo má v nouzi vydan˘ cestovní pas (zelen˘) sice za
1 500,- Kã, ale platn˘ pouze 6 mûsícÛ, bez strojovû
ãiteln˘ch údajÛ a biometrick˘ch prvkÛ. To samé platí
o Egyptu a dal‰ích zemích, které vyÏadují platnost
pasu minimálnû 6 mûsícÛ.
Dovolujeme si vám tedy pfiipomenout, Ïe se doba
dovolen˘ch – zimních i letních – rychle blíÏí, na vydání cestovního e-pasu s biometrick˘mi prvky je podle
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zákona o cestovních dokladech 30 dnÛ, i kdyÏ máme
snahu tento termín co moÏná nejvíc zkrátit a pasy
pfiipravené pro v˘dej jsou nyní jiÏ cca do 14 dnÛ.
Abychom zjednodu‰ili va‰i informovanost, zda uÏ je,
nebo není doklad pfiipraven˘ k v˘deji, lze nahlédnout
na webové stránky ÚMâ Praha 4 (www.praha4.cz).
Je nutné si jen pamatovat datum podání va‰í Ïádosti.
Pro dûti do 5 let vûku se vydává cestovní pas bez
strojovû ãitelné zóny s platností na 1 rok za 50,- Kã. Pro
první cestovní pas potfiebujete osvûdãení o státním
obãanství dítûte (vystavuje matrika ÚMâ P4 v Táborské ul. zákonnému zástupci na základû rodn˘ch listÛ
rodiãÛ, rodného listu dítûte, pfiíp. oddacího listu
a obãanského prÛkazu zákonného zástupce). Dále je
zapotfiebí pfiedloÏit rodn˘ list, vypsat Ïádost o vydání
pasu a 2 fotografie dítûte. Od 5 let vûku se i dûtem vystavuje biometrick˘ pas s platností na 5 let za 100,- Kã.
Od bfiezna se budou znovu zapisovat dûti do 10 let
vûku do cestovních pasÛ rodiãÛ. Podle na‰eho názoru je
v‰ak v˘hodné mít pro dûti cestovní pas, protoÏe jiÏ teì

Nová možnost rekvalifikace

NABÍDKA PRO VÁS

Společnost InBIT Česká republika, s. r. o., společně se Střední školou technickou na Zeleném
pruhu a úřady práce Hlavního města Prahy startuje vzdělávací projekt pro starší spoluobčany
a osoby s nižší kvalifikací s názvem Správce nemovitosti, bezpečnostní pracovník – nová perspektiva pro ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností. Projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.
abízené vzdûlávací kurzy jsou dva – správce nemovitosti – domovník a bezpeãnostní pracovník.
Projekt mÛÏe pro‰kolit aÏ 40 osob v profesích, které
mají v Praze rozvojov˘ potenciál a kde lze nalézt
uplatnûní i pfies vy‰‰í vûk a niÏ‰í úroveÀ dosaÏeného
vzdûlání. V˘hodou pro úãastníky je zprostfiedkování
mûsíãní praxe s vyhlídkou na stále zamûstnání. Forma
i obsah ‰kolení jsou voleny s ohledem na vûk úãastníkÛ a jejich dosavadní zku‰enosti a znalosti. Díky financování z Evropské unie je úãast v kurzu bezplatná.
Rekvalifikaãní kurz správce nemovitosti, kter˘
probíhá od 25. února do 30. kvûtna 2008, nauãí absolventy provádût jednoduché údrÏbové a opraváfiské
práce potfiebné pfii správû nemovitosti. Úãastníci získa-
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Zájemci o účast v kurzu se mohou přihlásit
na telefonních číslech 286 580 465, 774 124 791
nebo e-mailem jonakova@inbitcr.cz a spicakova@projektesf.cz.
REKVALIFIKACE PRO 50+ A BEZ KVALIFIKACE

máme zprávy, Ïe nûkteré státy (napfi. Chorvatsko) tyto
zápisy neuznávají. Je moÏné mít dûti zapsané v cestovním pasu rodiãÛ a nechat i pro nû vystavit pas vlastní.
Do 18 let vûku dává zákonn˘ zástupce souhlas
s vydáním cestovního pasu pro dítû. Cestovat s dûtmi
pouze na zápis dítûte v obãanském prÛkazu rodiãÛ je
riskantní, protoÏe v zahraniãí neznají ná‰ systém
rodn˘ch ãísel a mÛÏe nastat problém.
Na závûr bychom vás chtûli poÏádat o vrácení
cestovních pasÛ, u kter˘ch jiÏ uplynula doba platnosti.
ProtoÏe evidence cestovních dokladÛ je prÛbûÏnû kontrolována, musíme vás písemnû Ïádat o vrácení tûchto
dokladÛ (neodevzdání neplatného pasu je podle zákona
o cestovních dokladech pfiestupek). Neplatn˘ pas lze
téÏ zaslat doporuãenou zásilkou na odbor správních
agend ÚMâ Praha 4, Táborská ul. 350. Dále vám
doporuãujeme, abyste neodkládali cestu na ná‰ úfiad
na pozdûj‰í dobu, vyhnete se pravideln˘m návalÛm
v letních mûsících.
TOMÁ· SMRâEK, VEDOUCÍ OSA ÚMâ

jí informace i o situaci na realitním trhu v âR, právní
základy i komunikaãní trénink pro jednání s majiteli
i nájemníky budov. Paralelnû bude probíhat základní
‰kolení práce na poãítaãi. Bude zamûfieno na obsluhu
poãítaãe a operaãního systému Windows, na zpracovávání jednoduch˘ch textÛ a tabulek. V praktickém odborném v˘cviku se úãastníci nauãí základy instalatérské, topenáfiské, zednické, elektrikáfiské a zámeãnické
práce a základy vzduchotechniky.
Rekvalifikaãní vzdûlávací kurz bezpeãnostní pracovník zaãínající 1. 4. 2008 a konãící 23. 5. 2008 zprostfiedkuje teoretické i praktické znalosti potfiebné pro
zaji‰Èování ochrany objektÛ, osob a transportu.
Úãastníci si osvojí znalosti o zpÛsobech zaji‰Èování ochrany objektÛ a osob, o mechanick˘ch a elektronick˘ch zabezpeãovacích systémech, o obsluze poÏárních
systémÛ, získají v‰ak informace i o základech práce na
poãítaãi ãi angliãtiny specializované na v˘kon povolání bezpeãnostního pracovníka. StûÏejní aktivitou celého projektu je zaji‰tûní ãtyfit˘denní praxe v bezpeãnost-

Denní školení v odpoledních hodinách mezi 14.
a 18. hodinou bude probíhat v budově Střední
školy technické na Zeleném pruhu v Praze 4.
Po ukončení kurzu obdrží úspěšní absolventi
certifikát programu akreditovaný ministerstvem
školství. Aktuální informace lze dále získat na
webové stránce www.projektesf.cz nebo přímo
u realizátora společnosti InBIT Česká republika,
s. r. o., na telefonním čísle 286 580 465, případně
e-mailem na spicakova@projektesf.cz.
ních agenturách a správcovsk˘ch firmách s vyhlídkou
trvalého pracovního pomûru.
InBIT âeská republika, s. r. o., je vzdûlávací organizace, která patfií od roku 2006 do mezinárodní
skupiny InBIT gGmbH. V rámci vzdûlávání se firma
InBIT âR, s. r. o., zamûfiuje zejména na profesní
a firemní vzdûlávání, odborné vzdûlávání a celoÏivotní
uãení. Pokr˘vá ‰iroké spektrum poradensk˘ch a projektov˘ch aktivit pro stfiední odborné ‰kolství. Ve spolupráci s hospodáfisk˘m sektorem se snaÏí podporovat
v âesku zatím málo rozvinutou spolupráci ‰kol a firem.
Matefiská spoleãnost InBIT gGmbH patfií mezi ãtyfii
nejvût‰í nûmecké vzdûlávací instituce a má bohatou
dvacetiletou zku‰enost s psaním evropsk˘ch projektÛ
na rozvoj lidsk˘ch zdrojÛ.
(red)

INZERCE

ZEDNICKÉ A OBKLADAâSKÉ PRÁCE

nabízí:

rekonstrukce, elektroinstalace
bytová jádra

ODKLADY DANÍ - DA≈OVÁ P¤IZNÁNÍ - ÚâETNICTVÍ

Tel.: 608 066 088 - e-mail: praha@mareda.cz

SC-72165/2

DA≈OV¯ PORADCE

Tel.: 602 504 105

SC-72176/1

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

SC-80026/2

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

SC-72175/2

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

SC-72168/1

Tel.: 721 386 777

SERVIS PRAČEK

Ing. JAN MELŠ
SC-72154/1

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

MALÍ¤I, LAK¯RNÍCI, ÚKLID

www.praha4.cz

SC-80010/2

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

SC-72192/1

SC-72230/1

V‰e v pfiízniv˘ch cenách vãetnû záruky
Rozpoãty a konzultace ZDARMA - Zaji‰tûní ostatních fiemesel
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Vítáme své občánky
Dal‰í Vítání obãánkÛ se konalo v úter˘ 8. ledna 2008. Vítala ãlenka
Zastupitelstva Mâ Praha 4 paní Vûra Pfiíhodová. Pfiivítáni byli tito obãánkové Mâ Praha 4: Markéta Îelízková, Markéta ÎiÏková, Eva
Baldrianová, Jifií Kry‰tof Bednáfi, Amálie Besedová, Ella Havli‰ová,
Tomá‰ Bubeník, Daniel Bofi, Luká‰ Brach, Franti‰ek Josef Boreck˘,
Ema Borovcová, Filip Matys, Eli‰ka âervenková, Vojtûch âihák,
AneÏka âíÏková, Jindfiich Du‰ek a Matûj Fialka.
***
Dal‰í Vítání obãánkÛ se konalo ve ãtvrtek 10. ledna 2008. Vítal ãlen
Zastupitelstva a místostarosta Mâ Praha 4 pan Martin Hudec. Pfiivítáni
byli tito obãánkové Mâ Praha 4: Markéta Kulhánková, Marie
Gomezová, Josef Hajn˘, Tomá‰ Hejã, Jakub Herzig, Matûj Hodek,
Matyá‰ Holakovsk˘, Josef Hrub˘, Klára Chovancová, Gabriel Chum,
Marie Chvojková, Natálie Jelínková, Matûj Kanclífi, Jakub Kavan,
Jan Klán, Filip KleÀha, Barbora Kliãková, Julie Kmínková, Lucie
Kopoloviãová, David Kopfiiva a Martina Korbelová.
V minulých číslech časopisu Tučňák jsme neuvedli vítání
občánků z 25. října 2007. Nyní to napravujeme:
Dal‰í Vítání obãánkÛ se konalo ve ãtvrtek 25. fiíjna 2007. Vítal ãlen
Zastupitelstva Mâ Praha 4 pan Tomá‰ Jelínek. Pfiivítáni byli tito obãánkové Mâ Praha 4: Dominik Fialka, Markéta Fojtíková, Ema For‰tová,
Nela Franková, Valent˘na Frübacherová, Matyá‰ Áron Gögh,
Dominik Grolig, Luká‰ Grulich, Vojtûch Grund, Sofie Hankusová,
Tomá‰ Heyer, ·tûpán Hnátek, Alex Holub, Katefiina Holubová, Zoe
Legro, Jana Caldrová, Jan Hol˘, AneÏka Honová, Hana Hopfingerová,
Vojtûch Hru‰ka, Veronika Hubatková, AneÏka HÛlová, Klára
Chaloupková, Milan Chudiváni, David Janda, Eli‰ka Juriãová, Tomá‰
Kadlec a Lucie Kahounová.

Radnice děkuje všem, kdo se na
přípravě slavnostních aktů podíleli.
Děkujeme též Zdravotní škole 5. května pod vedením prof. Brádkové,
a sponzorovi Pražské plynárenské a. s.
(LŘ)

Ples MČ Praha 4 na Žofíně

MČ Praha 4 zve všechny své občany a příznivce na jubilejní desátý reprezentační ples, který se bude konat 8. března
2008 v prostorách paláce Žofín. Ples Prahy 4 se koná letos
na Žofíně především z důvodu velkého zájmu veřejnosti
o tuto akci a s ohledem na probíhající rekonstrukci radnice.
Pro návštěvníky je připraven bohatý hudební a kulturní
program, večerem budou provázet zkušení a populární moderátoři. Informace o prodeji vstupenek jsou k dispozici
v průběhu měsíce února na „http://www.praha4.cz“
www.praha4.cz a ve všech informačních centrech MČ
Praha 4.
(red)
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Milí ãtenáfii,
v minul˘ch ãíslech zpravodaje jsme Vás informovali o probíhající v˘stavbû
víceúãelového projektu CITY, kter˘ v souãasné dobû na‰e spoleãnost buduje na Pankrácké pláni a kter˘ kromû oÏivení celé oblasti, zlep‰ení infrastruktury a zasázení zelenû v˘znamnû pfiispûje i ke zv˘‰ení hodnoty pozemkÛ
a bytÛ v okolí. Jak uÏ víte, na Pankrácké pláni vzniknou nejen nové kanceláfiské prostory, ve kter˘ch bude mít sídlo mnoho v˘znamn˘ch firem, ale
i bytové jednotky a hotel. Jako místní obyvatelé jistû pfiivítáte i moderní
relaxaãní a sportovní centra a také nové nákupní centrum s garáÏemi, kde
pofiídíte v‰e pod jednou stfiechou.
Kromû na‰í developerské ãinnosti
se aktivnû zapojujeme do dûní Prahy
4 a snaÏíme se pomoci tam, kde
cítíme, Ïe je to nejvíce tfieba. JiÏ druh˘m rokem jsme partnerem základní
‰koly Plamínkové. Toto partnerství
zahrnuje nejen pfiímou finanãní pomoc, ale i spolupráci v mnoha oblastech. Vzhledem ke sportovní specializaci ‰koly jsou na‰e aktivity zamûfiené pfiedev‰ím na modernizaci ‰kolního
sportovního areálu, kter˘ vyuÏívají nejen Ïáci základní ‰koly, ale i obyvatelé ‰irokého okolí. Závûrem loÀského roku jsme ‰kole vûnovali vánoãní
dárek v podobû osmi stolních poãítaãÛ s operaãním systémem MS Windows
XP Professional. Jsme rádi, Ïe jsme ÏákÛm roz‰ífiili moÏnost vzdûlávat
se prostfiednictvím techniky.
V prosinci jsme pfied Domem
bytové kultury (DBK) v centru
Budûjovická na mikulá‰ské akci pofiádané mûstskou ãástí Praha 4, se
kterou spolupracujeme na podobn˘ch akcích jiÏ tfietím rokem, rozdali dûtem vánoãní dárky v hodnotû
30 000 Kã.
Dlouhodobû také podporujeme Kojeneck˘ ústav s dûtsk˘m domovem
pro dûti do 3 let v Krãi. Kromû zmínûné spolupráce zvaÏujeme svoji úãast na
dal‰ích zajímav˘ch projektech, o nichÏ Vás budeme postupnû informovat.
KATE¤INA HAINZOVÁ
MARKETING A PR MANAÎERKA ECM

www.praha4.cz

K U LT U R N Í P Ř E H L E D Y – Ú N O R 2 0 0 8

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!
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Ví‰ pfiece, Ïe nesly‰ím, kdyÏ teãe voda
O králi, kter˘ k˘chal
Velké iluze
Velké iluze
Pan doktor a jeho zvífiátka
âtverylka aneb ·tika k obûdu
Klíãe na nedûli
O krásném pávu a zaãarovaném hradu
Rozmarn˘ duch
Lucerna aneb Boj o lípu
Caveman
âtyfii pokoje do zahrady
Pánská jízda
S Tvojí dcerou ne
Kouzelné kfiesadlo
KdyÏ ty, tak já taky, miláãku
Cestou necestou
Smí‰ené (po)city
âochtan vypravuje
Otevfiené manÏelství

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

4. 2. 19:30 OZVùNY BESÍDEK
5. 2. 17:00 Masopustní venkovní veselice
19:00 Miluji Tû, ale...
Joe Dipietro a Jimmy Roberts
6. 2. 19:30 FILMOV¯ KLUB – Václav
7. 2. 19:30 LITERÁRNÍ VEâER s Milo‰em Urbanem
10. 2. 15:00 Snûhová královna
11. 2. 18:00 VERNISÁÎ: Jan Vrabec
Ledopády na Dobe‰ce
12. 2. 20:00 JAZZOV¯ VEâER NA DOBE·CE:
Petr Zelenka Quartet
13. 2. 19:30 FILMOV¯ KLUB: Goyovy pfiízraky
14. 2. 17:00 Majda a Petr: Písniãky z Kouzelné ‰kolky
20. 2. 19:30 FILMOV¯ KLUB: Albín jménem Nói
24. 2. 15:00 Tfii zlaté vlasy dûda V‰evûda
25. 2. 19:30 BESÍDKA 2008: Divadlo Sklep
26. 2. 19:30 BESÍDKA 2008: Divadlo Sklep
27. 2. 19:30 BESÍDKA 2007
28. 2. 19:30 Ml˘ny: Divadlo Sklep
29. 2. 19:30 Jifií Hubaã – Generálka aneb zpívej,
abys nemusel breãet – premiéra
23. - 24. 2.
Divadlo Rity Jasinské: Víkendové dílny
Dvoudenní víkendová dílna – vitráÏe technikou Tiffani
Sobota 23. 2. 10:00–16:00
Nedûle 24. 2. 10:00–15:00
Pfiedprodej na bfiezen zaãíná 4. 2. 2008

DOMOV SUE RYDER
Na Jezerce 1451, 140 00 Praha 4-Nusle
Pfiedprodej:
Tel.: 241 400 772 • GSM: 724 329 146
E-mail: dsjh@hrusinsky.cz
1. 2.
4. 2.
5. 2.
6. 2.
7. 2.
8. 2
10. 2.
11. 2.
13. 2.
14. 2.
15. 2.
16. 2.
18. 2.
19. 2.
20. 2.
21. 2.
25. 2.
27. 2.
28. 2.
29. 2.
2. 3.

19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
11:00
15:00

Lásky paní Katty
Zahraj to znovu, Same
Mandragora
Lásky paní Katty
Prokletí nefritového ‰korpióna
Na dotek
Petrolejové lampy
Nadílka
Lásky paní Katty
Na dotek
Mandragora
Lásky paní Katty
Takov˘ Ïertík
Na dotek
Zahraj to znovu, Same
Kaviár nebo ãoãka
Prokletí nefritového ‰korpióna
Takov˘ Ïertík
Petrolejové lampy
Kaviár nebo ãoãka
Paní plukovníková
Paní plukovníková generální zkou‰ky

www.praha4.cz

Domov Sue Ryder, o. p. s.
Michelská 1/7, 140 00 Praha 4-Michle
Tel.: 244 029 111
GALERIE:
7. 2. 17:00

10. 2. 15:00

14. 2. 16:00
17. 2. 15:00
21. 2. 17:00

23. 2. 16:00
26. 2. 18:00

28. 2. 17:00

Irena Tfie‰Àáková – od v‰eho trochu
SEVERNÍ SMÍCHOV
Divadelní sál, vstupné 30 Kã,
seniofii 20 Kã , ãlenové SdruÏení SR zdarma
BRÁNICKÁ MUZIKA – nedûlní!
Restaurace, vstupné 30 Kã,
taneãní páry (dvojice) 50 Kã
ARMIN REICH & JAZZ BIG BAND
– Restaurace, vstupné 30 Kã, seniofii 20 Kã
O DVOU DCERKÁCH
– Kaple, vstupné 30 Kã, dûti a seniofii 20 Kã
RHÔNA-ALPY – V KRAJÍCH DRÔME A
– Divadelní sál, vstupné 30 Kã,
seniofii 20 Kã
SIRÉNY - pûveck˘ sbor ZU· v ¤íãanech
– Kaple, vstupné dobrovolné
KAVÁRNA POETIKA 2008
Jak rád vzpomínám
Divadelní sál, vstup voln˘
LORETÁNSKÁ ZVONKOHRA
zmínka o zvonkohrách v Holandsku
– Divadelní sál, vstupné 30 Kã,
seniofii 20 Kã, ãlenové SdruÏení SR zdarma

Kfiesomyslova 625, Praha 4
Pokladna tel.: 241 404 040
Obchodní oddûlení tel.: 241 409 346 tel./fax: 261 215 721
E-mail: fidlovacka@fidlovacka.cz www.fidlovacka.cz

1. 2. 19:30 HOSTINEC U KAMENNÉHO STOLU
– K. Poláãek, O. Vávra, P. ·imák
2. 2. 15:00 HLEDÁ SE MUÎ. Zn: BOHAT¯!
19:30 [Thoroughly Modern Millie]
– D. Scanlan, R. Morris, J. Tesori
3. 2. 15:00 POSLEDNÍ DOUTNÍK – B. Ahlfors
4. 2. 19:30 HABAëÚRA – M. Cooney
5. 2. 19:30 POSLEDNÍ DOUTNÍK
6. 2. 19:30 HÁDEJ, KDO P¤IJDE… – A. Kern
7. 2. 19:30 A JE TO V PYTLI! [Tom, Dick and Harry]
– Ray Cooney
8. 2. 19:30 MUÎ Z LA MANCHY
– D. Wasserman, M. Leigh, J. Darion
9. 2. 15:00 MALOVANÉ NA SKLE
– E. Bryll, K. Gärtnerová
10. 2. 15:00 ·UMA¤ NA ST¤E·E
– J. Stein, J. Bock, S. Harnick
11. 2. 19:30 JULIE, TY JSI KOUZELNÁ!
– G. Bolton, W. S. Maugham
12. 2. 10:30 HOSTINEC U KAMENNÉHO STOLU
19:30 HOSTINEC U KAMENNÉHO STOLU
13. 2. 19:30 BLBOUN – G. Feydeau
14. 2. 19:30 POSLEDNÍ DOUTNÍK
15. 2. 19:30 HÁDEJ, KDO P¤IJDE…
16. 2. 19:30 âAJ U KRÁLOVNY – E. Vilarová
17. 2. 15:00 HLEDÁ SE MUÎ. Zn: BOHAT¯!
18. 2. 19:30 MUÎ Z LA MANCHY
19. 2. 10:30 DIVOTVORN¯ HRNEC
19.30 – J. Voskovec + J. Werich + B. Lane
20. 2. 19:30 HÁDEJ, KDO P¤IJDE…
21. 2. 10:30 BALADA PRO BANDITU
19:30 – M. Uhde, M. ·tûdroÀ
22. 2. 19:30 MUÎ Z LA MANCHY
23. 2. 19:30 BLBOUN
25. 2. 19:30 KOUZLO DOMOVA – W. S. Maugham)
26. 2. 19:30 POSLEDNÍ DOUTNÍK
27. 2. 19:30 HABAëÚRA
28. 2. 19:30 âAJ U KRÁLOVNY
29. 2. 19:30 ·UMA¤ NA ST¤E·E

KOMORNÍ FIDLOVAâKA
Boleslavova 13, Praha 4, 140 00
Rezervace vstupenek
1 hod. pfied pfiedstavením pfiím˘ tel.: 241 404 268
Pokladna pro obû scény tel.: 241 404 040
Obchodní oddûlení tel./fax: 261 215 721, tel.: 241 409 346
E-mail: fidlovacka@fidlovacka.cz • http//www.fidlovacka.cz

1. 2.
5. 2.
6. 2.
7. 2.
9. 2.
12. 2.
13. 2.
22. 2.
23. 2.
25. 2.
26. 2.
27. 2.
28. 2.
29. 2.

19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30

MÒJ BAJEâN¯ ROZVOD (G. Aron)
NEJLEP·Í KAMARÁDKY (P. Weiss)
VENU·E NOSÍ XXL (N. LaBute)
T¤I DE·TIVÉ DNY (R. Greenberg)
MISTROVSKÁ LEKCE (T. McNally)
SEX V ·ESTÉM PAT¤E (J. Patrick)
NEJLEP·Í KAMARÁDKY
VENU·E NOSÍ XXL
MOT¯LI (L. Gershe)
T¤I DE·TIVÉ DNY
NEJLEP·Í KAMARÁDKY
MÒJ BAJEâN¯ ROZVOD
SEX V ·ESTÉM PAT¤E
SEX V ·ESTÉM PAT¤E
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Královská hra pro každého
Šachy (resp. šach; z perského šáh,
panovník) jsou klasická desková hra
pro dva hráče. Hra vznikla v 15. století v jižní Evropě úpravou perské hry
šatrandž, následníka staré indické hry
čaturanga, což původně znamenalo
„čtyři součásti vojska“, pěchota, jízda, sloni a válečné vozy, tvořící vzory
dnešních šachových figur – pěšců,
jezdců, střelců a věží.
a kolébku ‰achÛ se prohla‰uje nûkolik rÛzn˘ch zemí.
V souãasnosti se prapÛvod ‰achové hry nejãastûji
klade do Indie. V Persii, kde byla hra modifikována
a pfiejmenována na ‰atrandÏ, nalézáme první zmínku o ní
kolem roku 600 n. l. Nejstar‰í doloÏené ‰achové figurky
jsou ze 7. století.] Kolem roku 800 se hra dostala do âíny
a je tam s pozmûnûn˘mi pravidly hrána pod názvem
siangãchi (téÏ „ãínské ‰achy“). Poté, co Persie byla v polovinû sedmého století dobyta muslimy, roz‰ífiil se ‰atrandÏ do celého muslimského svûta. Do Evropy se poãínaje
devát˘m stoletím hra zaãala dostávat jak z jihu pfies muslimské zemû, tak z v˘chodu pfies Rusko. Kolem roku 1000
zde jiÏ byla v‰eobecnû známa. Nejstar‰í evropsk˘ ‰achov˘
text, latinská báseÀ Versus de scachis, je datován kolem
roku 997. Nûkdy v téÏe dobû také vznikla dne‰ní ‰achovnice, tedy zvyk zabarvovat pole hrací desky stfiídavû tmavou a svûtlou barvou. Na Iberském poloostrovû, kam hru
pfiinesli Maurové v desátém století, vznikl ve 13. století
pod vládou Alfonse X. Moudrého slavn˘ rukopis Libro
de los juegos (Kniha her), kter˘ vedle vrhcábÛ a kostek
popisuje i ‰atrandÏ.
Nûkteré kameny v ‰atrandÏi mûly mnohem omezenûj‰í
moÏnosti pohybu, neÏ mají jejich moderní obdoby.
Napfiíklad pfiedchÛdce stfielce – alfil, skákal pouze o dvû
pole po diagonále a pfiedchÛdce dámy - vezír se pohyboval o jedno pole diagonálnû. Pû‰ci nemûli právo dvojkroku z v˘chozího postavení a na poslední fiadû se smûli promûnit pouze ve vezíry, tedy velice slabé figury. Populární
obrann˘ tah – ro‰áda - tehdy je‰tû neexistoval.
Kolem roku 1200 se tato pravidla v Itálii a ·panûlsku
zaãala mûnit, aÏ kolem roku 1475 po nûkolika velk˘ch
zmûnách hra dostala v zásadû tu podobu, v jaké je známá
dnes. Nejnápadnûj‰í zmûnou byla podstatnû zv˘‰ená bojová schopnost dámy, královny, a proto se tehdy na‰emu
‰achu fiíkalo na odli‰ení od ‰atrandÏe královniny ‰achy
nebo ‰ach ‰ílené královny. Nová pravidla se rychle roz‰ífiila po celém Západû. V zásadû se uÏ shodovala s dne‰ními pravidly vyjma nûkter˘ch ustanovení o konci hry
a patu, která se li‰ila od místa k místu a byla ustálena aÏ
poãátkem 19. století.
DÛleÏitou sloÏkou ‰achu je ‰achová teorie, která dnes
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má charakter vûdy. Kompoziãní ‰ach rozvíjí umûleck˘
aspekt ‰achÛ. V˘uka a hraní ‰achÛ se doporuãuje jako
zpÛsob, jak zlep‰it kvalitu my‰lení a rozvinout pfiíznivé
charakterové vlastnosti. ·achy jsou jednou z nejpopulárnûj‰ích her svûta, kterou hrají miliony lidí jak neformálnû
pro zábavu, tak i v soutûÏní, sportovní podobû. ·achové
zápasy a turnaje se organizují od poãátkÛ této hry
a ‰achov˘ sportovní Ïivot se v˘raznû rozvíjí od poslední
ãtvrtiny 19. století. Ve druhé polovinû 20. století zaãaly
b˘t v ‰achu pouÏívány poãítaãe; v poãátcích jejich v˘voje
se vytvofiení ‰achového programu povaÏovalo za dobr˘
test schopnosti poãítaãÛ napodobit lidské my‰lení.
Zpoãátku nedokonalé programy se postupnû zlep‰ovaly
a roku 1997 vyhrál speciální ‰achov˘ poãítaã firmy IBM
zápas proti mistru svûta Garrimu Kasparovovi. Poãítaãe
v roli sekundantÛ a rozsáhlé databáze partií a pozic
umoÏnily také zlep‰ení pfiípravy ‰achistÛ; znaãné popularitû se tû‰í i hraní ‰achÛ po internetu.

V soutûÏním ‰achu je hra limitována ãasem, pro jehoÏ
mûfiení se pouÏívají ‰achové hodiny. Ty kaÏdému z hráãÛ
mûfií ãas samostatnû v dobû, kdy je na tahu a pfiem˘‰lí.
Hráã, kter˘ pfiekroãil stanoven˘ ãas, partii prohrává, pokud soupefi v té dobû je‰tû ãas nepfiekroãil a má na ‰achovnici dostatek sil umoÏÀujících dát soupefii mat pfii nejhor‰í moÏné soupefiovû hfie. âasy na soutûÏní partii obvykle b˘vají v fiádu hodin, existuje v‰ak i takzvan˘ rapid
‰ach (15 aÏ 60 minut na partii pro kaÏdého hráãe) a bleskov˘ ‰ach (ménû neÏ 15 minut na partii pro jednoho hráãe, typicky 5 minut).
Zvlá‰tním odvûtvím je korespondenãní ‰ach, kter˘ se
hraje na dálku za pomoci po‰ty, telegrafu nebo e-mailu.
HráãÛm se pfiidûluje na tah ãas v fiádu dní, mohou pouÏívat literaturu, poãítaã i rady pfiátel.
Kompoziãní ‰ach (téÏ umûleck˘ ‰ach, problémov˘ ‰ach
ãi skladebn˘ ‰ach) spoãívá v tvorbû ‰achov˘ch kompozic
(téÏ ‰achov˘ch problémÛ ãi skladeb), coÏ jsou umûle vy-

tvofiené pozice, k nimÏ patfií urãité zadání (napfi. „bíl˘
táhne a dá mat ve tfiech tazích“). Skládání ‰achov˘ch
problémÛ je povaÏováno za umûní, které se fiídí fiadou
pravidel. V nûkter˘ch úlohách se vyskytují atypické
figury, pfiípadnû nestandardní zadání nebo nestandardní
doplÀková pravidla apod. Takové úlohy jsou souhrnnû
oznaãovány jako exo‰ach (dfiíve téÏ „pohádkov˘ ‰ach“).
Kompoziãní ‰ach je zároveÀ i sportovním odvûtvím,
soutûÏit lze jak ve skládání úloh, tak i v jejich fie‰ení.
Oficiální pravidla schvaluje a vydává Mezinárodní
‰achová federace (FIDE). Kromû tûchto obvykl˘ch ‰achÛ
existuje i fiada ‰achu podobn˘ch her s odli‰n˘mi pravidly,
takzvané ‰achové varianty.
·achy se hrají na ‰achovnici, ãtvercové desce rozdûlené na 8x8 polí stfiídavû ãern˘ch a bíl˘ch. KaÏd˘ hráã má
na poãátku hry celkem ‰estnáct kamenÛ ‰esti druhÛ: krále,
dámu, po dvou vûÏích, stfielcích a jezdcích a osm pû‰cÛ.
Hráãi, oznaãovaní jako „bíl˘“ a „ãern˘“ podle barvy
kamenÛ, kter˘mi hrají, stfiídavû provádûjí tahy, tedy
pfiesuny kamenÛ po ‰achovnici. Cílem hry je mat, takové
napadení soupefiova krále, které nelze odvrátit. ·achy
neobsahují prvek náhody, partii rozhodují schopnosti
a znalosti hráãÛ. Budoucnost této prastaré hry je znázornûna napfiíklad v americkém vûdecko-fantastickém seriálu Star Trek, kde vûdeck˘ dÛstojník, Vulkánec Spock,
holduje trojrozmûrn˘m ‰achÛm, které se hrají na sérii
(rob)
vertikálnû umístnûn˘ch ‰achovnic.

Vyzkoušejte si šachové úlohy
1) Jednou z klasických úloh používaných i při
výuce programování je úloha s názvem
Osm dam. Zadání je jednoduché. Rozmístěte na šachovnici 8x8 polí osm figur
dam tak, aby se vzájemně neohrožovaly.
2) Další úlohou s dámou je vykonat v pěti tazích co možná nejdělší pouť po šachovnici.
Nesmí ale jít dvakrát přes totéž pole šachovnice a nesmí ani protnout svou cestu.
3) Jinou známou a ne příliš složitou úlohou
pro osamělého šachistu, tentokrát s figurou
jezdce, je „úplný průjezd šachového koně
po šachovnici“. Startovní pozice koně je
libovolné políčko šachovnice a dále po šachovnici postupujeme podle pravidel jízdy
šachového koně. Cílem je navštívení všech
polí šachovnice, a to tak, aby každé políčko
bylo navštíveno právě jednou.
4) Na závěr klasická úloha z komponované
partie: Bílý vítězí.

www.praha4.cz

FOTOREPORTÁŽ

Julinka Starczewská, 6 let

Kühnelová, Šestáková, Pohorská Nikola
Kühnelová, Kristýna Šestáková, Monika
Pohorská, 4. B. ZŠ U Krčského lesa

Děti
nám kreslí
tučňáky

Martin Tomšovic, 10 let

Martin Klepetko, 4.B. ZŠ U Krčského lesa

www.praha4.cz

Štěpán Orálek, 13 let

Kateřina Vidimová, 10 let

Veronika Černá, 6 let

Jelikož nám přišlo
příspěvků do dětské
výtvarné soutěže
o nejhezčí obrázek
tučňáka – maskota
našeho časopisu –
velmi mnoho, přinášíme dnes výběr
dalších
dětských
kreseb a maleb.
(rob)

Anička Helclová, 6 let
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