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4

otázky
pro starostu
Pavla Horálka

názory
Podíváme se
pfied‰kolákÛm na zoubek
Záležitosti týkající se našich dětí, to je téma, které zaujme a do diskuse zapojí snad každého rodiče. Jistě i proto jsem od vás dostal tolik
reakcí na minulý článek o mateřských školách v naší městské části.

V Praze 4 se nyní opût zkomplikovala doprava vinou oprav silnic a chodníkÛ. Máte
informace, Ïe jde v‰echno podle plánu?
A doãkáme se brzy zlep‰ení?
Pfiednû bych chtûl znovu zdÛraznit, Ïe
mûstská ãást nemÛÏe v podstatû ovlivnit
prÛbûh prací, nejsme zadavatelem a ani investorem. V kaÏdém pfiípadû jsme v úzkém
kontaktu s TSK. Co se t˘ká tûch nejváÏnûj‰ích
uzavírek, bude uzavfiena aÏ do 20. ãervna
v dolní ãásti ulice Vrbova a v polovinû ãervna
se zaãne opravovat téÏ ulice Michelská. Je
jasné, Ïe opravy se provádût musí a zároveÀ
kaÏdá uzavírka v Praze vyvolává problémy
a nespoãet vá‰ní. Jde o to, aby práce probíhaly rychle a bez zbyteãn˘ch prÛtahÛ a doufám,
Ïe se to v pfiípadû tûchto oprav podafií. Pfii
této kritické dopravní situaci navrhujeme
vyuÏít vyhrazen˘ pruh pro autobusy a taxi,
i pro osobní automobily, kde cestují nejménû
tfii pasaÏéfii. Toto opatfiení by mohlo alespoÀ
trochu zmírnit pfiedpokládanou dopravní
situaci, a koneckoncÛ je to i opatfiení, které je
bûÏné v zahraniãí.

●

Pfied dvûma mûsíci jste na tomto místû
mluvil o vzniku arboreta v Centrálním
parku. Jak postupují práce?
Spolupracujeme s odborníky z oblasti péãe
o zeleÀ a s v˘znamn˘mi ãesk˘mi botaniky.
S doc. Václavem Vûtviãkou, dlouholet˘m fieditelem praÏské Botanické zahrady a uznávan˘m geobotanikem, se nyní bavíme právû
o nauãné stezce, kterou – doufám – pfies léto
udûláme. Cílem je zachovat stávající dfieviny
a doplnit je novou v˘sadbou. Diskuse jde do
finále a nyní je tfieba rozhodnout, zda budou pfievládat stfiedoevropské dfieviny nebo
vytvofiíme jednodu‰e fieãeno okruhy podle
kontinentÛ.
●

● BlíÏí se zahájení letních her 4x4. Co
byste vzkázal úãastníkÛm?
V‰ichni se opravdu tû‰íme, podle organizátorÛ to bude opravdu v˘jimeãná událost.
Myslím, Ïe to ‰koly vnímají velmi prestiÏnû,
a není to jen díky odmûnû pro vítûze, ale jde
jim i o to ukázat se v co nejlep‰ím svûtle. Jsem
zvûdav˘, jak˘ bude t˘mov˘ duch jednotliv˘ch
‰kol a jak moc dokáÏí drÏet pfii sobû.

V ãervnu odstartuje fotbalové mistrovství svûta. Kter˘ t˘m podle vás získá titul?
Fotbalové ‰ampionáty pravidelnû sleduji
a tû‰ím se hlavnû na muÏstvo Argentiny.
Myslím si, Ïe pfiedev‰ím zásluhou fenomenálního barcelonského útoãníka Lionela Messiho
by Jihoameriãané mohli zvítûzit.
(md)
●

www.praha4.cz

Opakuji, Ïe jsem velmi rád a souãasnû
i py‰n˘ na to, Ïe fie‰ení problému nepfiijetí
dítûte do ‰kolky je v Praze 4 individuální
a navíc i mnohdy fie‰itelnou záleÏitostí.
Jeden z ohlasÛ, kter˘ jsem na téma pfied‰kolákÛ dostal, byl i v˘zvou. Maminka, která svého chlapeãka vychovává
sama, si pochvalovala matefiskou ‰kolu
v ulici Plamínkové, kam se dostali jiÏ vloni.
Ale otevfiela téma zdravotní péãe, konkrétnû péãe o zuby. Svûfiila se s tím, Ïe odpírat
synovi sladkosti dÛslednû nedokáÏe, kdyÏ
stejnû dÛsledná není ani v dohledu nad
pravideln˘m ãi‰tûním chrupu. Dûsí se pr˘
toho, co ji ãeká s pfiíchodem druh˘ch zubÛ
a ptala se, jak je to s péãí o chrup na základních ‰kolách, kdyÏ její poslední zku‰enost je podobná té mé. TotiÏ Ïe celou tfiídu
zavolali pfied ordinaci umístûnou pfiímo ve

‰kole, kdy jsme na chodbû ãekali a v pfiímém pfienosu skrz dvefie poslouchali, jak
ne‰Èastníkovi uvnitfi odvrtávají kazy.
Ná‰ odbor ‰kolství a kultury ve spolupráci se spoleãností Nechci kazy má jiÏ
nyní rozpracovan˘ projekt preventivní zubafiské péãe „Zoubky jako perliãky“, zatím
pro dûti v matefisk˘ch ‰kolách. ProtoÏe je‰tû nemá finální podobu, napi‰te nám, pokud máte chuÈ a zájem, své poÏadavky
a pfiipomínky k péãi o chrup va‰ich dûtí.
Jsem pfiesvûdãen, Ïe i díky va‰im námûtÛm
bude pfiipravovaná koncepce je‰tû kvalitnûj‰í a nakonec se dûtem na ten zoubek
dostaneme.
RADEK LOHYNSK¯ (ODS),
ZASTUPITEL HLAVNÍHO MùSTA PRAHY
A Mâ PRAHA 4
radek.lohynsky@praha4.cz

Pfiedvolební sliby
Tak jako pokaždé před parlamentními volbami se jednotlivé strany předhánějí ve slibech, které ve skutečnosti po volbách nechtějí a často ani
nemohou realizovat. Osobně ve volbách nekandiduji, a proto si mohu
dovolit navrhnout politickým stranám plošně jedno z témat, které pražské populaci vadí enormně, a tím je kriminalita dopravy v klidu. Mám na
mysli zvláště vykrádání aut a vandalismus.
Moji dobfií známí bydlí a parkují mezi
Pankrácí a Budûjovickou; v poslední dobû
se zde kriminalita dopravy v klidu zv˘‰ila
o 100 %. Nûkterá parkovi‰tû stfiepy rozbitého skla pfiipomínají spí‰e fakírsk˘ trenaÏér. Nejenom v noãních, ale i v denních hodinách jsou sly‰et tupé údery a fiinãení
rozbíjeného skla. Policie státní i mûstská
se snaÏí sv˘mi hlídkami kriminalitu sníÏit,
je ale bezmocná proti drzosti zlodûjÛ, ktefií
jsou nûkdy motorizovaní a z místa ihned
mizí. Ve statistikách kriminality je tato ãinnost zastoupena v cel˘ch 70 %. Je moÏná
perfektní, Ïe jsme jedniãky ve tfiídûní odpadu, tím hor‰í je, Ïe nejsme schopni se postarat o bezpeãnost na‰ich spoluobãanÛ
a jejich majetku. V tomto druhu kriminality patfiíme mezi absolutní svûtovou ‰piãku.
Jak tedy razantnû zakroãit proti pachatelÛm této trestné ãinnosti? Problémem je
velmi nízká trestní sazba za tento druh
kriminality, která na pachatele nepÛsobí
dostateãnû preventivnû a v˘chovnû. Îe
nelze na tento druh trestné ãinnosti vÛãi
ostatním aplikovat v˘raznû vy‰‰í trestní
sazby? Ale samozfiejmû to jde s odvoláním
na spoleãenskou nebezpeãnost jednání.

Souãasnû je tfieba odstranit moÏnost prodeje kradeného zboÏí v bazarech a zastavárnách. Kdo z nás, pfiátelé, prodával
v zastavárnû v noãních hodinách pfiebyteãné autorádio ãi mobil? Prakticky 100 %
tohoto zboÏí pochází z trestné ãinnosti,
pfiesto se v‰ichni tváfií, Ïe nic takového neexistuje. Nestálo by za to omezit noãní
nákupy takového zboÏí? Îe je to nedemokratické, Ïe je tím omezena osobní svoboda?! Ale kdeÏe, osobní svoboda konãí tam,
kde omezuje osobní svobodu druhého
a k tomu zde dochází flagrantnû, za tiché
asistence státní moci. Je mnohem jednodu‰‰í a koneãnû i v˘nosnûj‰í odtahovat
auta z modré zóny, pokutovat za pfiekroãení tfiicítky o pár kilometrÛ, ãi perzekuovat
fiidiãe, kter˘ si dal k obûdu jedno pivo. Ve
srovnání se zahraniãím pÛsobí tento ná‰
systém smû‰nû, úãelovû a prospívá jen jeho provozovatelÛm. Ve skuteãnosti v‰ak
pÛsobí silnû protiobãansky. Zamysleme se
nad tím, co nás nejvíce trápí a Ïádejme od
na‰ich budoucích poslancÛ závazné záruky nápravy a ne pouze realizaci jejich
vlastního programu.
KAREL HURT (ODS), ZASTUPITEL Mâ PRAHA 4
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čistá praha 4

âísla a fakta
o životním prostředí

Zhruba čtvrtinu území Prahy 4 pokrývá veřejně
přístupná zeleň v podobě rekreačních lesů, lesoparků, větších a menších parkových ploch
moderního i historického charakteru. Úřad
MČ Praha 4 se tak stará o 300 ha zeleně, kde
najdeme přibližně 120 tisíc stromů.
KaÏd˘ rok se do ulic umístí okrasné
kvûtiny nebo kvûtinové záhony. V parcích si obyvatelé ãtvrti mohou odpoãinout na 2300 laviãkách. ÚdrÏba zelenû
v mûstské ãásti Praha 4 vyjde zhruba na
50 milionÛ korun roãnû. „Obãané mají
také moÏnost vyuÏívat Zelenou linku
Ïivotního prostfiedí na telefonním ãísle
800 131 290. Linka slouÏí pro podnûty
a postfiehy k údrÏbû vefiejné zelenû,
k pofiádku na vefiejn˘ch prostranstvích
ãi k Ïivotnímu prostfiedí v Praze 4,“ podot˘ká zástupce starosty Václav Kri‰tof
(ODS, na snímku).

Úklid
âisté parky a dûtská hfii‰tû, chodníky
bez nedopalkÛ, Ïv˘kaãek a psích exkrementÛ, ãistá prostranství, ulice a zastávky MHD bez poházen˘ch papírÛ a odpadkÛ – takové jsou jen nûkteré z cílÛ,
které si klade projekt âistá Praha 4.
Obãané tak mají pfiíleÏitost zapojit se do
unikátního projektu a pomáhat pfii snaze o ãist‰í prostfiedí. „Úklid na území
mûstské ãásti se uskuteãÀuje podle v˘znamu v urãit˘ch intervalech. Nejvût‰í
úklidy lokalit probíhají na jafie a na
podzim nebo pfii mimofiádn˘ch událostech, jako jsou napfiíklad silvestrovské
oslavy,“ informuje Václav Kri‰tof. O parky se stará zhruba 35 aÏ 40 lidí, v mûstské ãtvrti najdeme 73 stanovi‰È pro
velkoobjemové kontejnery nebo 526 odpadkov˘ch ko‰Û. V leto‰ním roce radnice nechá do vybran˘ch lokalit umístit
500 nov˘ch popelníkÛ.

letáky, knihy, se‰ity, krabice, lepenku,
karton, papírové obaly, obaly s recyklaãním symbolem a kódem PAP. Do kontejnerÛ na sklo pak nevratné láhve od nápojÛ, sklenûné nádoby, sklenûné stfiepy
– tabulové sklo, obaly s recyklaãním
symbolem a kódem GL, 70, 71, 72. Do
kontejnerÛ na sklo nevhazujeme keramiku, porcelán, autosklo, drátûné sklo
a zrcadla, lahviãky od léãiv, Ïárovky,
záfiivky ani v˘bojky. Do kontejnerÛ
vhazujeme stlaãené PET láhve od nápojÛ, kelímky, sáãky (i mikrotenové), fólie,
v˘robky a obaly z plastÛ, polystyrén,
obaly s recyklaãním symbolem a kódem
PET, HDPE, LDPE, PP, PS, 1, 2, 4, 5, 6.

Pro majitele psů
Na území mûstské ãásti Praha 4 je
registrováno 8500 psÛ. Najdeme zde 13
ploch speciálnû urãen˘ch pro voln˘ pohyb psÛ a jejich venãení bez povinnosti
mít psa na vodítku. Plochu poznáte podle cedulek s piktogramem (grafickou
znaãkou) psa bez vodítka umístûn˘ch
u vstupu na plochu. Zde je tedy moÏné
venãit psy bez obav z pokuty od mûst-

ského stráÏníka. Nezbytnou samozfiejmostí je po svém pejskovi uklidit jako na
kaÏdém vefiejném prostranství. K tomu
slouÏí na 320 ko‰Û pro psí exkrementy.
¤ada z nich byla rozmístûna díky podnûtÛm obãanÛ. Roãnû mûstská ãást odveze
zhruba 5 tun psích exkrementÛ, úklid
stojí 4,5 milionÛ korun roãnû.

Mikroparky
Mikroparkem naz˘váme v Mâ Praha 4
místo, kde je moÏné v klidu posedût,
odpoãinout si, popovídat s pfiáteli, uãit
se... prostû jakkoliv vyuÏít moÏnost posezení venku, pod ‰ir˘m nebem, v prostfiedí, které má b˘t co nejpfiíjemnûj‰í.
„Proto budujeme postupnû na vhodn˘ch
místech posezení, kde laviãky jsou proti
sobû, pfiípadnû umístûné tak, aby si
mohlo povídat více lidí najednou a pfiitom na sebe vidût. ZároveÀ se snaÏíme,
aby byla tato místa vhodná i pro odpoãinek na‰ich star‰ích spoluobãanÛ nebo
napfiíklad maminek s koãárky, pfiípadnû
s mal˘mi dûtmi,“ podot˘ká Václav
Kri‰tof.
Aby prostfiedí v blízkém okolí mikroparku bylo co nejpfiívûtivûj‰í, je vût‰ina
z nich doplnûna o záhon kvûtin nebo
alespoÀ kvetoucí, pfiípadnû barevné kefie. Nûkde je umístûn u laviãek i stÛl,
ale pouze v tûch místech, kde by nemûl
zpÛsobit více ‰kody neÏ uÏitku. Samozfiejmostí je ko‰ na odpadky.
(ph)

Třídění odpadu
Pro úãely tfiídûní komunálního odpadu
obãanÛm slouÏí na 300 speciálnû oznaãen˘ch kontejnerÛ, 2 sbûrné dvory ãi 12
kontejnerÛ na pouÏit˘ textil. Papír, sklo,
plasty a jiné suroviny jsou pak dále
zpracovávány a recyklovány, ãímÏ se
‰etfií pfiírodní zdroje. Do kontejnerÛ na
papír je u nás moÏné vhazovat noviny,
ãasopisy, kanceláfisk˘ papír, reklamní

4

Mikroparky vybízejí k zastavení se s pfiáteli na kus fieãi
Ilustraãní foto: Zdenûk KfiíÏ
www.praha4.cz
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Stromy pfifiiipomenou
ãestné obãany

čistá praha 4

Tři nové stromy byly vysazeny v blízkosti základních škol, a to vždy za přítomnosti jejich patronů
– čestných občanů MČ Praha 4. U ZŠ Jižní jej spoluzasadila sinoložka Věnceslava Hrdličková, u ZŠ
Na Planině politická činitelka Naděžda Kavalírová
a u ZŠ Jílovská výtvarník Jaroslav Němeček.
„Strom by tak mûl získat na váÏnosti. Dûti, které do ‰koly
chodí, by si mûly uvûdomit, Ïe v Praze 4 a tfieba pfiímo v jejich
okolí Ïijí v˘znamné osobnosti, o kter˘ch je dobré nûco vûdût,“
vysvûtlil zámûr starosta Mâ Praha 4 Pavel Horálek (ODS).
(md)
Foto: Zdenûk KfiíÏ

I pfies nepfiízeÀ poãasí mûl Jaroslav
Nûmeãek s lopatou v ruce dobrou náladu.

Vûnceslava Hrdliãková se starostou Mâ Praha 4
Pavlem Horálkem zasadila vrbu pfievislou.

Za obaly stylový batoh
Přes 2400 triček s piktogramy, které se staly symbolem kampaně Čistá Praha 4, vydala MČ dětem
i dospělým, kteří se zapojili do akce „Vyměň 30 PET
lahví za tričko.“ Celkem tak v informačních centrech
MČ Praha 4 bylo vybráno více než 75 tisíc kusů PET
lahví, což jsou zhruba 2 tuny plastového odpadu.
„UÏ na ãerven chystáme pokraãování kampanû, která bude
lidem znovu pfiipomínat, Ïe tfiídit odpad je normální.
Tentokrát ale budeme tetrapakové krabice mûnit za pláÏové
batÛÏky s logem âisté Prahy 4,“ fiekl zástupce starosty Václav
Kri‰tof (ODS). Staãí nasbírat 20 tetrapakov˘ch obalÛ (od mléka, dÏusu atd.) a pfiinést je na urãená informaãní centra.
V˘mûnou zájemci dostanou stylov˘ batÛÏek k vodû. Akce zaãíná 7. ãervna a konãí vydáním v‰ech batohÛ nebo 30. ãervna
2010. BliÏ‰í informace na www.cistapraha4.cz.
(Ïp)
www.praha4.cz

NadûÏda Kavalírová se peãlivû
postarala o mlad˘ javor mléãn˘.

444 nových stromů v Praze 4
V rámci projektu „âistá Praha 4“ bude v tomto roce na
území mûstské ãásti Praha 4 vysazeno 444 nov˘ch stromÛ
na 100 dûtsk˘ch hfii‰tích. Na jafie se v první etapû vysadí
200 stromÛ na 38 místech, na podzim pak mûstská ãást
Praha 4 vysadí zb˘vajících 244 stromÛ na 62 hfii‰tích.
„PÛjde pfiedev‰ím o okrasné stromy, jako jsou sakury,
magnolie, hlohy, javory a dal‰í. Prostfiedí na dûtsk˘ch
hfii‰tích by tak mûlo b˘t je‰tû zelenûj‰í a pfiíjemnûj‰í,“ dodává k plánované v˘sadbû zástupce starosty pro Ïivotní
prostfiedí Václav Kri‰tof (ODS).
(Ïp)

5

*TU‰ĹçK-06/2010-A 21.5.2010 13:11 Str‡nka 6

aktuálně
Cvičit na vzduchu, v zeleni
a ještě k tomu zdarma. Přesně
takové možnosti budou mít od
8. června do poloviny září obyvatelé městské části Praha 4.
Mohou totiž využít nabídky
městské části a účastnit se
cvičení v přírodě pro všechny
generace.
„Chceme nabídnout obãanÛm dal‰í
bezplatnou aktivitu. Staãí jen pfiijít na
urãená místa a udûlat nûco pro své tûlo.
V zahraniãí je cviãení v parcích velice
oblíbené, proto vûfiíme, Ïe se uchytí
i u nás a lidé této moÏnosti budou vyuÏívat,“ fiíká zástupkynû starosty pro ‰kolství a sociální oblast Ivana StaÀková
(ODS).
Cviãení bude probíhat vÏdy dva dny
v t˘dnu. V úter˘ (9.30–11.00 hod.) si zájemci v Centrálním parku na Pankráci
vyzkou‰í zdravotní cviãení Qigong a zá-

Vedro Taiji
nevadí

Přijďte si zacvičit
do přírody!
Pfii cviãení Taiji se uplatÀuje ãínsk˘ pohled na vûc: nemusíte provádût sloÏité cviky,
ale dokaÏte se skrz pohyb mentálnû napojit na své tûlo.
Ilustraãní foto: archiv
klady pohybu s prvky Taiji. Nauãí se
jednoduché návody pro následné cviãení
doma. PÛjde o pomalé cviãení se zamûfiením na d˘chání a meditaci, vhodné
pfiedev‰ím pro star‰í generaci.
Ve stfiedu naopak v podveãerních
hodinách (18.00–19.30 hod.) si zájemci
na louce u Ledáren (ul. PobfieÏní cesta)
protáhnou své tûlo, klidnû i po jiné spor-

Taiji či Tai chi je čínské bojové umění, proslavené příznivým účinkem na fyzickou i psychickou stránku člověka.
„Existuje mnoho odnoÏí tohoto umûní, nûkteré kladou dÛraz na bojovou, jiné na filozofickou ãi zdravotní stránku.
Ve skuteãnosti jsou v‰echny tyto stránky propojené,“ tvrdí lektorka Taiji
MgA.VLASTA PECHOVÁ (33), se kterou
se od 8. ãervna budete setkávat na
cviãeních pofiádan˘ch Mâ Praha 4.
K Taiji se Vlasta Pechová dostala
v podstatû náhodou. „Studovala jsem
v Brnû umûleckou ‰kolu a chybûl mi
pohyb. Pfiihlásila jsem se na karate
a po pfiestûhování do Prahy mi kamarád
poradil vyzkou‰et Taiji. Úplnû jsem tomu propadla,“ fiíká Ïena, která od roku

Lektorka Vlasta Pechová v pozici „jednoduch˘ biã“.

Letní tábor 2010
Tak jako kaÏd˘ rok i letos se tfiicet mal˘ch dobrodruhÛ vydá na tábor pofiádan˘ sociálním odborem Úfiadu mûstské
ãásti Praha 4 pro dûti ze sociálnû
slab‰ích rodin. V prostfiedí âeského ráje,
poblíÏ mûsta Jiãína, budou v termínu od
12. do 23. ãervence poznávat krásy tohoto kraje, soutûÏit mezi sebou ve v‰edních
i nev‰edních hrách a sportech. Dûti
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tovní aktivitû (bruslení, kolo). Mohou si
vyzkou‰et harmonizaãní cviãení s prvky
Taiji s dÛrazem na relaxaãní a uklidÀující úãinek. Cviãení bude zamûfieno hlavnû na mladé sportovce, ktefií vyuÏívají
blízkou cyklostezku. Obû cviãení budou
probíhat pod vedením zku‰ené lektorky
Vlasty Pechové, která zaloÏila ‰kolu Taiji
v Praze.
(Ïp)

mají zaji‰tûné ubytování v chatkách, celodenní stravu i s pitn˘m reÏimem,
dopravu i poji‰tûní z finanãních prostfiedkÛ mûstské ãásti Praha 4. Rodiãe
dûtí se budou podílet na úhradû pobytu
a stravy na tábofie ãástkou 800 Kã.
Pfiihlásit mohou rodiãe dûti od 6 do 15
let. V pfiípadû zájmu kontaktujte kurátorku pro mládeÏ Bc. Lucii Tichou, tel.
ã.: 261 192 295, kterou najdete v úfiedních dnech v budovû Táborská 378,
Praha 4 (vchod pfiímo z ulice).
(roÏ)

2002 Taiji vyuãuje. A nejen v tuzemsku,
ale i v Moskvû, kam jezdí na stáÏe do
jedné z nejlep‰ích ‰kol.
„Na cviãení v Praze 4, kde i Ïiji, se
moc tû‰ím. Jen v pfiípadû silného vûtru
ãi de‰tû se cviãení neuskuteãní. âínská
cviãení jsou známá tím, Ïe se pfii nich
energeticky otevíráte a tyto klimatické
podmínky by lidem spí‰e u‰kodily.
Vedro nám ale vadit nebude. Doporuãuji cviãební odûv z pfiírodního materiálu, nic upnutého. A pro v‰echny
úãastníky navíc pfiipravuji nejedno
pfiekvapení.“
Pokud chcete mít jistotu pravidelného
cviãení na Pankráci ãi v Braníku, ãi se
o Taiji více dozvûdût, informace najdete
na www.silvereye.cz.
(md)

Zatočte
s elektroodpadem!
U obchodního centra Arkády Pankrác se
23. 6. od 10. hod. uskuteční akce „Zatočte
s elektroopadem!“ Jejím cílem je podpořit
obyvatele v odevzdávání starých elektrospotřebičů, které budou následně ekologicky
zlikvidovány. Pilotního projektu, určeného
pro děti i dospělé, se mezi 13. až 14. hod.
zúčastní i zástupce starosty Václav Krištof
(ODS).
www.praha4.cz
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na kus řeči...

„Dvouleté dûti
do matefisk˘ch
‰kol? Ano, to je
dobr˘ nápad,“
říká zastupitel a ředitel
Zdravotnického zařízení MČ Praha 4
Jan Schneider (ODS).
Boufii protichÛdn˘ch názorÛ vyvolalo zvefiejnûní vládního zámûru pfiijímat od záfií 2011 do matefisk˘ch
‰kol jiÏ dvouleté dûti. Jak˘ je vá‰
pohled na vûc?
Musím odpovûdût trochu ze‰iroka
a v souvislostech. JiÏ nûkolik let se nám
v souvislosti s baby boomem a se zavedením takzvané tfiírychlostní rodiãovské
zvy‰uje poptávka po na‰ich jeslích. Sice
budeme v létû jesle rekonstruovat
a v rámci projektu z evropsk˘ch fondÛ
zv˘‰íme poãet nabízen˘ch míst na 110,
ale i to je málo. Proã tomu tak je?
Pfiedev‰ím v Praze rodiãe ãasto zvolili
novou moÏnost dvouleté rodiãovské, která jim v souãasnosti konãí. Nyní chtûjí jít
do práce a nemají kam umístit dítû.
Proto pro‰el vládou návrh, aby se dvouleté dûti zafiazovaly do matefisk˘ch ‰kol.
JenomÏe nejenom rodiãe si tuto
variantu nedokáÏou v praxi pfiedstavit. Vzniká obava, Ïe se uãitelky
budou pfiedev‰ím vûnovat tûm nejmen‰ím a star‰í dûti ãasto zÛstanou
„bez dozoru“…
Takov˘ dojem moÏná vzbudila interpretace v médiích, kde nebyl zámûr optimálnû vysvûtlen. Pomáhal jsem návrh
pfiipravovat a pfiipomínkovat, a proto ho
mohu detailnûji vysvûtlit. Pfiedev‰ím to
není tak, Ïe by do matefisk˘ch ‰kol a do
jejich souãasného provozu najednou pfii‰ly malé dûti. To je naprost˘ nesmysl.
www.praha4.cz

Musíme ale uvaÏovat v dlouhodobém horizontu – nyní je sice baby boom, obce
a mûstské ãásti honem rekonstruují ãi
pfiistavují matefiské tfiídy, ale poptávka
po místech ve ‰kolkách zaãne pfiibliÏnû
do dvou aÏ tfií let opût klesat. A nechceme opakovat situaci z poãátku 90. let,
kdy se pfiebyteãné matefiské ‰koly prodávaly, pronajímaly nebo rovnou bouraly.
I proto vznikl tento návrh.
A jak by tedy vypadal v praxi?
KdyÏ si pfiedstavíte typickou matefiskou ‰kolu se ãtyfimi tfiídami, tak fungování by bylo takové, Ïe jedna z nich by se
vyãlenila pro dvou- aÏ tfiíleté dûti. Zavedl
by se jin˘ reÏim pro její provoz, poãet dûtí ve tfiídû by rozhodnû nebyl 28, jako je
tomu nyní ve ‰kolkách, a pochopitelnû
by bylo potfieba i více personálu. Malé
dûti logicky vyÏadují více pozornosti, nûkteré z nich nejsou je‰tû hygienicky samoobsluÏné a tak dále. Na takovou tfiídu
tedy musí existovat i jin˘ normativ
i systém rodiãovsk˘ch poplatkÛ – i kdyÏ
ani ten souãasn˘ není zrovna optimální.
Obojí bude pochopitelnû vy‰‰í, protoÏe
jinak bychom nebyli schopni personál
zaplatit. O jeho kvalifikaci se nyní vedou
diskuze.
V souãasnosti se o dûti do tfií let starají zdravotní sestry, coÏ má urãité opodstatnûní, ale nejen já si myslím, Ïe
tato práce je více pedagogická neÏ zdravotní. UvaÏuje se proto o zavedení kom-

binace pedagogického a zdravotního
vzdûlání. Doãasnû se to dá fie‰it i formou
nûjakého kurzu ãi nástavby. Nutnost
alespoÀ zdravotního základu pro tyto
„uãitelky“ je dána tím, Ïe dvouleté dítû
je‰tû nemá takové vyjadfiovací schopnosti, aby popsalo zdravotní problém, napfiíklad co ho bolí.
Máme pfied volbami. Nejste skeptik?
Co kdyÏ tento návrh nakonec skonãí v nûjakém ministerském odpadkovém ko‰i?
Nejsem skeptik, jsem optimista,
i kdyÏ… V‰eobecnû – problémÛm ve
‰kolství v‰ichni „rozumí“, protoÏe pfiece
v‰ichni chodili do matefisk˘ch a základních ‰kol, pfiípadnû tam mají vlastní
dûti. KaÏd˘ do toho mluví, i ministfii, ktefií materiál tfieba neãetli a jen podle jeho
názvu mají potfiebu se k nûmu vyjádfiit.
Proto se obãas dobfie mínûné návrhy
mûní v podivné hybridy… Ptáte se mû,
zda povolební období pfiípravu nezastaví. Domnívám se, Ïe nikoliv. Mûla by
vzniknout mezirezortní pracovní skupina, která by v prÛbûhu pfií‰tího roku
mûla poloÏit na stÛl jiÏ konkrétní návrhy
fungování vãetnû potfiebn˘ch legislativních zmûn. Rozhodnutí pak bude na
nové vládû, ale alespoÀ budou existovat
jasné podklady a nebude se muset
zaãínát od píky.
Martin Dudek
Foto: Zdenûk KfiíÏ
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aktuálně
První dobrovolníci
střeží od konce
měsíce dubna vybrané přechody
před školami v MČ
Praha 4. Vyškolení a certifikovaní
strážci přechodů
vždy v pracovních dnech od 7.15
do 8.15 hodin spolupracují na komplikovaných přechodech s městskou policií a dohlížejí na bezpečné
přecházení školáků.
„Zatím jsou ve zku‰ebním provozu
a za‰kolováni budou minimálnû do
prázdnin. AÏ získají jistotu a potfiebné
zku‰enosti, budou sami fiídit dopravní
provoz u pfiechodu, kter˘ mÛÏe b˘t tfieba
i v blízkosti jejich bydli‰tû,“ vysvûtluje
první kroky stráÏcÛ pfiechodÛ zástupce
starosty pro dopravu Martin Hudec
(ODS, na snímku). „Slu‰í se jim velice
podûkovat, protoÏe jsou ochotni vûnovat
dûtem svÛj ãas a dbát na jejich bezpeãí
za kaÏdého poãasí.“
Jejich zásluÏnou ãinnost kladnû
ohodnotil i fieditel Mûstské policie Praha 4 René ·t˘br: „Díky dobrovolníkÛm
mÛÏeme zajistit více pfiechodÛ, které
bychom jinak z kapacitních dÛvodÛ
nemohli obsadit.“

S t rá ž c i p ř e c h o d ů
dohlížejí na školáky
Do konkurzu na stráÏce pfiechodÛ
se pfiihlásilo 30 dobrovolníkÛ. Zatím
jsou pracovníky Odboru prevence mûstské policie vy‰koleni první ãtyfii. Na
pfiechodech jsou vybaveni reflexními
vestami s oznaãením: ‰kola – povûfiená
osoba. Dal‰í zájemci se mohou hlásit
na tel. ãísle: 261 192 200 nebo na
e-mailu: strazci.prechodu@praha4.cz.
„Hledáme lidi nejlépe v dÛchodovém
vûku, ktefií nechtûjí pasivnû sedût doma
a mají ãas a chuÈ udûlat nûco zásluÏného pro dûti,“ vyz˘vá dal‰í dobrovolníky
Martin Hudec.
MoÏná vás budou inspirovat dÛvody
pomoci první ãtvefiice stráÏcÛ chodníkÛ:
„Skonãila jsem v práci posledního prosince a fiíkala jsem si, Ïe mi bude dost
chybût, Ïe nebudu nikam chodit. Pak

jsem si v TuãÀáku pfieãetla v˘zvu na
stráÏce pfiechodÛ a pfiihlásila jsem se.
Nemám vnouãata a takhle se cítím
uÏiteãná pro dûti. âlovûk by mûl b˘t
prospû‰n˘,“ myslí si Ivana Zábojová.
„Mám ráno ãas a chtûl jsem pomáhat
lidem. Je to pro mne krásn˘ záÏitek,“
prozradil Vladimír Kots. Milan Genkov
je autoklempífi a jelikoÏ si práci mÛÏe
rozvrhnout podle sebe, rozhodl se ranní ãas vûnovat ‰kolákÛm: „Miluji dûti
a domnívám se, Ïe je to potfiebná práce
i z hlediska rodiãÛ. VÏdyÈ kaÏd˘ chce,
aby jeho dítû do‰lo do ‰koly bez nehody.“
„Jsem ãlovûk nebojácn˘, nechtûlo se mi
sedût doma a rozhodla jsem se b˘t prospû‰ná druh˘m,“ prohlásila Dagmar
Slavíková.
(md)
Foto: Zdenûk KfiíÏ

Pokraãují vzdûlávací kurzy Prahy 4 Bezdrátové
V rámci projektu Praha 4 Bezdrátová budou v průběhu následujících
měsíců představeny další kurzy. Tentokrát se e-kurzy přizpůsobily požadavkům samotných občanů Prahy 4, kteří mohli sdělit svá přání
a své připomínky na e-mailové adrese: ekurzy@ngiservice.cz.
Celkem vzniknou
tfii e-kurzy se zamûfiením na nejbûÏnûj‰í
uÏívání poãítaãe a internetu, které by mûly pomoci nejen zaãáteãníkÛm, ale i poskytnout nové informace uÏivatelÛm pokroãilej‰ím, ãi utfiíbit
znalosti jiÏ získané.
Pro lep‰í pfiehlednost uvádím pfiedbûÏnou osnovu jednotliv˘ch kurzÛ:

Vyhledávání informací na internetu
Klíãová slova, Specifika, ProhlíÏeãe internetu, Bezpeãnost.

Microsoft Word 2007
ÚroveÀ 1
Formátování textu, Tvorba stylu dokumentu, VloÏení obrázkÛ a tabulek.
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ÚroveÀ 2
Automatická osnova, odráÏky, záhlaví,
zápatí, Titulní strana, Formáty stránek,
Úprava dokumentu pro tisk.
ÚroveÀ 3
Revize dokumentu, Poznámky pod ãarou, Poznámky k textu, Správnû dûlení
slov.

Komunikační možnosti na internetu
Bezpeãnostní varování, Programy vyÏadující instalaci, napfi. skype.
Bezdrátov˘ internet Prahy 4 se tû‰í
stále vût‰í oblibû na‰ich obãanÛ. V souãasnosti je zaregistrováno více neÏ 7400
uÏivatelÛ. Na pfiání obãanÛ Prahy 4 byla
zfiízena nová infolinka, tentokrát se jedná
o pevnou linku, na kterou se mÛÏete obracet s pfiípadn˘mi dotazy: 270 005 156.

Dále mÛÏete vyuÏívat i pÛvodní tel. ãíslo:
605 989 667. Infolinku lze vyuÏívat v pracovních dnech od 9 do 17 hodin. V‰echny
potfiebné informace naleznete na portálu
na adrese www.praha4net.cz.
MARTIN PLÍ·EK (TOP 09),
RADNÍ PRAHY 4 PRO INFORMATIKU

Kuriózní nehoda
Opravdu neobvyklou nehodu zaÏili ve
sluÏbû stráÏníci z Prahy 4. Hlídka mûla dozor u pfiechodu krãské ulice
V ·tíhlách. KvÛli bezpeãnosti chodcÛ,
zvlá‰tû dûtí spûchajících do ‰koly, zastavili stráÏníci pfied „zebrou“ krátce pfied
pÛl osmou ráno auto. „Z vozu vystoupila
spolujezdkynû s batohem na zádech.
Náhoda tomu chtûla, Ïe dvefie pfiivfiely jeden z popruhÛ zavazadla. Auto se poté
rozjelo a dívku vláãelo po silnici asi tfii
metry,“ popsal událost fieditel MP Praha 4
René ·t˘br. První pomoc zranûné dívce,
mûla poranûnou hlavu a nohu, poskytli
právû stráÏníci. Na místû poté zasahovala
(AST)
také záchranná sluÏba.

www.praha4.cz
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Dopravní informace
Ulice Michelská
Velká dopravní uzavírka ãeká jednu
z nejvytíÏenûj‰ích komunikací v Mâ Praha 4 – ulici Michelskou. „Rekonstrukce
ulice byla naplánovaná jiÏ pfied listopadem
1989, ale vÏdy se práce odloÏily. Nyní
investor – Technická správa komunikací
v zastoupení majitele, hlavního mûsta
Prahy – má jiÏ schválené poÏadované
finance a od poloviny ãervna zaãne
rekonstruovat,“ fiíká zástupce starosty Martin Hudec (ODS). Dojde
k rekonstrukci vozovky vãetnû chodníkÛ a okolních
ploch a souãasnû i k opravám a pfieloÏkám v‰ech inÏen˘rsk˘ch sítí do hloubky nûkolika
metrÛ. Stavební práce budou probíhat:
po–pá 7–17 (18) hod. a so–ne 7–16 hod. Od
úter˘ 15. 6. se zaãnou pfiipravovat a opravovat objízdné trasy, a to vãetnû nezbytného vyparkování nûkter˘ch automobilÛ.
Samotné práce budou zahájeny 19. 6. za
úplné uzavírky Michelské mezi kfiiÏovatkami s ulicí Prostfiední (vãetnû) a Vyskoãilovou a skonãí pfiibliÏnû 19. 10. 2010.
„SnaÏíme se ve spolupráci s investorem,
aby stavební firma uzavírku co nejvíce
zkrátila. JiÏ teì je termín zkrácen zhruba

o dva t˘dny a na‰ím pfiáním je, aby alespoÀ v posledních dvou t˘dnech byl jiÏ
umoÏnûn prÛjezd vozidel a pracovalo se jen
na chodnících a okolí,“ popisuje Martin
Hudec. V celém úseku bude bûhem rekonstrukce zachován pû‰í pfiístup do v‰ech objektÛ, nikoliv v‰ak vjezd! Pfies komunikaci
budou provizornû pokládány lávky pro
pû‰í pfiechod. Podle informací investora
je naplánováno pokraãování rekonstrukce dal‰ího úseku na pfií‰tí rok.
Zmûny v autobusové MHD:
autobusové linky budou odklonûny smûrem nahoru na
objízdnou trasu z ulice Michelská doprava do ulice Ohradní (doãasnû
bude zjednosmûrnûna), Baarova, Telãská,
Îeletavská a Vyskoãilova, v opaãném smûru z kfiiÏovatky s Vyskoãilovou ulicí pojedou do ulic V Zápolí, Pekárenská, Hadovitá
(ãásteãnû bude zjednosmûrnûna), Psárská,
Ohradní (zjednosmûrnûní bude obráceno).
Po tûchto trasách povede také objíÏìka pro
automobily s vylouãením tûÏké nákladní
dopravy a mûla by primárnû slouÏit pro
vozidla smûfiující do nebo z této oblasti. Pro
tranzit a nákladní dopravu budou vyznaãeny vzdálenûj‰í automobilové objíÏì-

aktuálně
ky, a to ulicemi Na Jezerce, SdruÏení
a pfies Pankrác ãi druhou stranou ulicemi
U Plynárny, Chodovská a JiÏní spojka.
Po celou dobu rekonstrukce se mÛÏete s pfiípadn˘mi dotazy a stíÏnostmi na
stavbu obracet na kontaktní osobu
zastupující
investora:
Ing.
Petr
Dvofiáãek, IDS, tel.: 606 519 388.
Vzhledem k rekonstrukci ulice Michelská
se zatím pozastavila realizace zjednosmûrnûní ulice Ohradní (v úseku Baarova – Na
Kfiivinû), jak jsme o ní informovali v minul˘ch ãíslech. Zjednosmûrnûná objízdná trasa nemá s tímto projednávan˘m návrhem
Ïádnou souvislost.

Ulice Vrbova
AÏ do 2. ãervence 2010 bude pokraãovat
kompletní rekonstrukce spodní ãásti ulice
Vrbova, a to od kfiiÏovatky s ulicí Za
Ml˘nem aÏ ke hfibitovu za zatáãkou podjíÏdûjící JiÏní spojku. Podle informace od
investora (TSK) by mûla b˘t tato ãást, kam
je vjezd povolen pouze MHD a dopravní
obsluze, otevfiena 20. ãervna. Pokraãuje také za provozu v˘mûna povrchu aÏ k prodejnû motocyklÛ a k zimnímu stadionu.
V‰echny firmy v ulici Vrbova jsou v pro(md)
vozu a dostupné i automobily.

Na mapce je zakresleno rozvrÏení pfiesunut˘ch zastávek. Navíc autobusy jedoucí z Ohradní pfies Vyskoãilovu a vracející se
na trasu po Michelské smûrem na Kaãerov budou zastavovat je‰tû v fiádné zastávce Na Rolích, pfied kfiiÏovatkou s ulicí
Michelská.
www.praha4.cz
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Krátce

●

Krátce

■ Za období leden–duben 2010 obyvatelé MČ Praha 4

odložili do kontejnerů na textil téměř 81 tun šatstva, které zužitkuje charitativní organizace Diakonie Broumov. Ke stávajícím
kontejnerů přibude od 1. 6. další, umístěný v krčském areálu
sběrného dvora Durychova.
■ Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
– Ošetřovatelská poliklinika pořádá přednášky pro veřejnost na
téma „Laická první pomoc“, a to 8. a 22. 6. (17–19 hod.)
v Pavilonu A1–Centrum pro vědu a vzdělávání. Přihlášky na tel.:
261 082 464, 605 235 784, e-mail: tatjana.jezkova@ftn.cz.
■ Tradiční bazar oblečení v Michli, 16.–18. 6., st–čt 10–17.30
hodin, pá 9–12 hod., Divadelní sál DSR, Michelská 1/7.
■ Dětský den pořádá TJ Sokol Praha – Podolí 3. 6. od 17 hod.
v Podolské ulici (mezi budovou Podolské sokolovny a plaveckým
bazénem). Kromě soutěživého ducha si děti mohou vzít s sebou
také kola, koloběžky a odstrkovala všeho druhu.
■ Turisticko-tábornický oddíl dětí a mládeže SRUB, Nuselská
66, pořádá pro všechny věkové kategorie 4.–6. 6. vodáckou
akci „Vltava od Vyššího Brodu až kam nás voda donese“. Více
informací: http://www.srubak.cz/index.php?stranka=voda.
■ Zajímavé akce v Klubu maminek Balónek: 10. 6., 15 hod.,
zdobení triček na prázdniny, 15. 6. a 17. 6. přednáška o první
pomoci u miminek, batolat, ale i větších dětí (0–6 let). 19. 6.,
14 hod., poprvé se chystáme oslavit Den otců – pro tatínky
budou připraveny sportovní disciplíny a následně odměna
v cíli, 24. 6., 15.30 hod., táborák na rozloučenou, pro
děti je přichystáno od 16 hod. divadélko, a od 17.30 hod.
hudební doprovod skupiny „Marná snaha“. Program na
www.mcbalonek.cz, tel.: 241 712 071.
■ Přijďte si zatančit kruhové tance s jednoduchými pohyby
a slovy, z různých tradic a duchovních směrů. První návštěva
je zdarma! Každých 14 dní ve velké tělocvičně Jedličkova
ústavu, Na Topolce 1. Bližší informace na tel.: 603 207 273,
www.centrum-nesmen.cz.
■ Domov Sue Ryder vás 26. 6. (10–18 hod.) zve na tradiční
Letní jarmark. Ve venkovních i vnitřních prostorách areálu
Michelského dvora bude k dostání drobné zboží jak od maloobchodních trhovců, tak z chráněných dílen a spřízněných neziskových organizací. Připraveny jsou pouliční a loutkové divadlo,
staropražská kutálka, řetízkový kolotoč, cukrová vata atd.
■ Klub přátel umění uzavře svůj 21. ročník programů v Klubu
seniorů v Podolí, Podolská 31, 10. 6. v 15 hod. výběrem písní
a árií studentek konzervatoře prof. Jitky Soběhardtové.

Nabídka pronájmu
obecních bytů a nebytových prostor
„Záměr pronájmu volných bytů a nebytových prostor formou
výběrového řízení bude od 1. 6. do 30. 6. 2010 zveřejněn na
úředních deskách Úřadu městské části Praha 4 a v informačních centrech,“ upozorňuje zástupce starosty Petr
Staník (ODS, na snímku).
Souãasnû bude uvefiejnûn v elektronické podobû na www.praha4.cz (odkaz Úfiední deska – pronájem nebytov˘ch prostor
a pronájem bytÛ). Dále je moÏné tento
seznam informací zakoupit v pokladnû
Úfiadu mûstské ãásti Praha 4, Táborská
ul. 411/34 (pondûlí a stfieda 8.00–18.00
hodin, úter˘ a ãtvrtek 8.00–16.00 hodin,

pátek 8.00–13.00 hodin). V zámûru jsou
uvedeny podrobné informace o nabízen˘ch
nebytov˘ch prostorách a bytech vãetnû
data prohlídky, aktuálních podmínek pro
úãast ve v˘bûrovém fiízení a zpÛsobu podání Ïádosti.

Mâ Praha 4 zvefiejÀuje zámûr pronajmout nebytové prostory v 29. kole roku 2010
pofiadové ãíslo nebytové prostory: ZP NP 78/10 – 83/10
Pofiad. ãíslo
v˘bûrového
fiízení

Adresa nebytové prostory

ZP NP 78/10 Pujmanové 1219,
k. ú. Krã

V˘mûra, patro

Kolaudovan˘ stav

73,70 m2, 1. patro

ZP NP 79/10 Na Bitevní pláni 1063/15, 45,54 m2
k. ú. Nusle
zadní vchod
ze dvora objektu

doklady
nedochovány,
dosud uÏíváno
jako foto studio
sklad
a zámeãnická
dílna

12,90 m2,
dvorní trakt domu,
budova bez ãp/ãe,
na pozemku p. ã. 637

garáÏ

ZP NP 81/10 Olbrachtova 1041/4,
k. ú. Krã

11 m2, pfiízemí

garáÏ

ZP NP 82/10 Nuselská 1496/66,
k. ú. Nusle

34,03 m2, pfiízemí

ZP NP 83/10 Adamovská 727/5,
k. ú. Michle

18 m2, suterén

ZP NP 80/10 Na Dolinách 524/40,
k. ú. Podolí

prodejna
sklad

Mâ Praha 4 zvefiejÀuje zámûr pronajmout byty v 6. kole roku 2010 pofiadové ãíslo bytu: V¤ 59/10 – V¤ 74/10
Pofiad. ãíslo
v˘bûr. fiízení
V¤
V¤
V¤
V¤
V¤
V¤
V¤

59/10
60/10
61/10
62/10
63/10
64/10
65/10

V¤
V¤
V¤
V¤
V¤
V¤
V¤
V¤
V¤

66/10
67/10
68/10
69/10
70/10
71/10
72/10
73/10
74/10
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Adresa bytu
Nuselská 1418/51, k. ú. Nusle
V Horkách 1432/22, k. ú. Nusle
âestmírova 1358/25, k. ú. Nusle
tfiída 5. kvûtna 1143/61, k. ú. Nusle
Nuselská 513/76, k. ú. Michle
Michelská 711/57, k. ú. Michle
V Horkách 1406/17, k. ú. Nusle
(v rámci privatizace nov˘ vlastník BD
V Horkách 17, dispozice Mâ Praha 4
k pronájmu volného bytu)
Hurbanova 1182/32, k. ú. Krã
Hodonínská 967/13, k. ú. Michle
Krchlebská 1888/2, k. ú. Krã
Marie Cibulkové 448/17, k. ú. Nusle
Meãislavova 224/12, k. ú. Nusle
Na Kolejním statku 386, k. ú. Michle
Otakarova 219/9, k. ú. Nusle
Pelhfiimovská 1033/5, k. ú. Michle
Svatoslavova 435/45, k. ú. Nusle

Velikost

V˘mûra

Patro

Privatizace
4c)
4c)
4c)
4c)
4c)
4c)
4a)

1+1
1+1
0+1
1+1
1+1
0+1
0+1

44,72
44,84
20,36
49,80
61,24
31,10
36,76

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

3.
1.
1.
3.
3.
3.
5.

1+1
1+k.k.
1+1
1+1
1+1
1+1
1+1
1+1
1+1

33,50
39,10
43,50
44,56
34,19
43,97
41,97
58,12
37,12

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

4.
4.
4.
3.
pfiízemí
3.
3.
pfiízemí
3.

vlna
vlna
vlna
vlna
vlna
vlna
vlna

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
www.praha4.cz
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SoutûÏ Antifetfest

školství

aneb Jde to i jinak! 2010
Koncem dubna proběhlo oblastní kolo amatérské filmové soutěže Antifetfest aneb
Jde to i jinak! 2010.
Oblastního kola mûstské ãásti Praha 4
se zúãastnilo 8 základních ‰kol a 2
stfiední ‰koly. Bylo pfiihlá‰eno celkem
16 obrazov˘ch snímkÛ s námûtem rizikového chování, napfiíklad závislost na
alkoholu, kriminalita, ‰ikana, rasizmus
a dal‰í, natoãen˘ch kamerou nebo digitálním fotoaparátem.
SoutûÏ byla vyhlá‰ena v lednu 2010
pro jednotlivce nebo skupiny ve dvou
vûkov˘ch kaloriích:
● 1. vûková kategorie Ïáci II. stupnû
základních ‰kol a studenti
niÏ‰ích roãníkÛ vícelet˘ch gymnázií
● 2. vûková kategorie studenti
stfiedních ‰kol a odborn˘ch uãili‰È.
Komise sloÏená z pracovníkÛ Odboru
‰kolství a kultury a z ãlenÛ Zastupitelstva v ãele s akademick˘m malífiem
Svatoslavem Krotk˘m mûla nelehk˘
úkol, a to vyhodnotit a vybrat ze v‰ech
pfiihlá‰en˘ch tfii nejlep‰í snímky. Ceny

Vítûzové soutûÏe, kter˘m pogratulovala zástupkynû starosty Ivana StaÀková
a moderátor akce Jan Musil.
Foto: Zdenûk KfiíÏ
pfiedávala zástupkynû starosty mûstské
ãásti Praha 4 Ivana StaÀková (ODS).

A jak hodnocení dopadlo?
V 1. vûkové kategorii zvítûzil Luká‰
¤ezník (Z· Jeremenkova) se snímkem
„Kriminálka LEGO“. Na 2. místû se
umístili Ïáci Filmové techniky Z· Kfiesomyslova s filmem „Hledání“ a na 3. místû skonãili Ïáci Filmového klubu pfii Z·
Jílovská se snímkem „Cesta tam a nûkdy
zase zpátky“.
Ve 2. vûkové kategorii mezi sebou
soutûÏily pouze dva snímky. První místo
získali studenti skupiny Flash studio

z Gymnázia Budûjovická se snímkem
„Tam nahofie“. Na 2. místû se umístili
studenti 2. B ze Stfiední odborné ‰koly
sluÏeb Kavãí hory se snímkem „Dvojí
tváfi“.
Do celopraÏského kola tak za mûstskou ãást Praha 4 postupuje Luká‰
¤ezník ze Z· Jeremenkova a studenti
z Gymnázia Budûjovická. PraÏské kolo
probûhne 16. ãervna 2010 v kinû
Svûtozor. V kvûtnu také odstartovalo
internetové hlasování o cenu diváka
pro nejoblíbenûj‰í film, zájemci mohou
hlasovat na www.antifetfest.cz.
(‰kol)

Nabídky práce ve školství
● Základní ‰kola U Krãského lesa v Praze 4-Krãi pfiijme od
záfií 2010 VRÁTNÉHO/VRÁTNOU na dopolední, pfiípadnû
odpolední zaji‰tûní provozu budovy. ZároveÀ také hledáme
·IKOVNOU KUCHA¤KU do ‰kolní kuchynû. BliÏ‰í informace
na tel. ã.: 241 713 229.
● Matefiská ‰kola Trenãínská 2770 v Praze 4-Spofiilovû,
pfiijme od 1. záfií KVALIFIKOVANOU UâITELKU. Kontakt
tel. ã.: 272 761 116, fieditelka ‰koly.

První jazyková základní ‰kola
v Praze 4, Horáãkova 1100
vypisuje

v˘bûrové fiízení do 4. a 6. tfiíd
ve stfiedu 2. ãervna 2010
Co nabízíme:
■
■
■
■

4 hodiny angliãtiny t˘dnû
od 4. tfiídy druh˘ cizí jazyk (Nj, Fj, ·j)
od 5. tfiídy konverzace s rodil˘m mluvãím
pfiípravné kurzy jsou k mezinárodním zkou‰kám PET, FCE, CAE
(jazykové skupiny jsou po 10–15 dûtech)

BliÏ‰í infomace najdete na www.horackova.cz

www.praha4.cz

Koncem dubna se na dopravním hfii‰ti M· Fillova uskuteãnila akce „Auto‰kola“. Za dohledu uãitelek a stráÏníkÛ Mûstské policie Praha 4 se dûti seznamovaly pomocí
her a soutûÏí se správn˘m chováním na silnici i mimo
ni. Akce se zúãastnili i pfied‰koláci z M· V Zápolí,
Sedlãanská, Zahrádka a Nûmãická. V‰ichni soutûÏili
s velk˘m nad‰ením, které bylo odmûnûno fiidiãsk˘mi
prÛkazy a dárkov˘mi pfiedmûty.
(rt)
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školství
Reedukace ãtení
metodou Sfumato
Má vaše dítě problémy se čtením či se
psaním? Nebo je dyslektik? Přihlaste
jej do „Letní nápravné školy“ pod vedením PaedDr. Márie Navrátilové, autorky ojedinělé metody Sfumato.
Z prÛbûhu nápravného programu je
pofiízen videozáznam, ze kterého je
patrné, Ïe bûhem 10 lekcí lze hravou
a hlavnû pfiíjemnou formou bez stresÛ
a trápení docílit plynulého ãtení s porozumûním. Nápravn˘ program probûhne
v dobû letních prázdnin v pfiízemní
budovû vedle podolské Z· Nedvûdovo
námûstí 101/8. âas dohodou. Cena
300 Kã za 1 lekci (5–10 lekcí podle druhu nápravy). Poradenská konzultace je
bezplatná. Termín uzávûrky pfiihlá‰ek:
29. ãervna 2010.
Informace na tel. ã.: 777 820 407,
241 411 944, www.abcmusic.cz (pod kolonkou Nápravn˘ program).
(ma)

Pro zdravé mûsto
Dûti ze ‰kolní
druÏiny v Z·
Na
Chodovci
na pfiání reklamní agentury Euro RSCG
spolupracovaly
na projektu pro Magistrát hlavního
mûsta Prahy. Dûti kreslily obrázky
na téma „Jak si pfiedstavuji ekologick˘ autobus, kter˘ má rád pfiírodu“. Fantazie dûtí pracovala na plné
obrátky. Nejzdafiilej‰í díla si teì obãané Prahy mohou prohlédnout na
oplocení stavby tunelu Blanka. (z‰)

ZŠ Ohradní „·kola sobû...“
Dvě ruce, jedna usměvavá barevná, druhá „obyčejná“… Ve druhé
polovině školního roku jsme v ZŠ Ohradní vyhlásili akci „Škola
sobě – nové logo“.
Îáci dobrovolnû pfiispívali finanãními
ãástkami na vytvofiení nového loga
akademick˘m malífiem Jaroslavem Chadimou. Akce probûhla
ve velkém stylu a my se mÛÏeme díky ochotû dûtí a rodiãÛ
právem py‰nit nov˘m krásn˘m
logem ‰koly, které nás od kvûtna
provází kaÏd˘m ‰kolním krokem.
Do nového „kabátu“ jsme ale neoblékli jen logo ‰koly. Nové máme i na‰e
webové stránky www.zs-ohradni.cz vytvofiené firmou Designeo, kde se doãtete
o leto‰ních zlat˘ch sportovních úspû‰ích

ÏákÛ, o akcích a projektech ve ‰kole,
o dys tfiídách pro Ïáky s poruchami
uãení, pro které se snaÏíme dûlat
maximum.
V‰echny pfiíznivce na‰í ‰koly zároveÀ srdeãnû zveme na
závûreãnou akademii základní
‰koly Ohradní 7. 6. od 18 hodin
v KC Novodvorská, kde mimo jiné budeme pasovat pfied‰koláky ze ·koliãky
Ïáby Agáty na na‰e prvÀáãky, louãit
se s deváÈáky a tû‰it se na blíÏící se
prázdniny.
MGR. EVA SMAÎÍKOVÁ (ZÁSTUPKYNù PRO 1. ST.)

Noc s Andersenem
Îáci Z· Poláãkova
se jiÏ podruhé pfiipojili k úãastníkÛm
„Noci s Andersenem“. Pro dûti byly
pfiipraveny soutûÏe,
v˘tvarná dílna, noãní
stezka odvahy, ãtení
pohádek i slavnostní
pasování prvÀáãkÛ
na ãtenáfie, kterého
se ujala zástupkynû
starosty Ivana StaÀková. Dûtem na památku pfiivezla pohádkovou kníÏku a sladkou odmûnu.
Poblahopfiát jim pfii‰la i vedoucí odboru
‰kolství v Praze 4 Mgr. Jana Ságlová.
Pamûtní listy pfievzaly od paní fieditelky Daniely Valentové. Mezi dûti zavítal
také akademick˘ malífi a ilustrátor Jifií

Fixl s manÏelkou. Do „post˘lek“ odcházely dûti plny dojmÛ a s hraãkami od
sponzora akce – firmy EP Line, SE. JiÏ
nyní se v‰ichni tû‰íme na dal‰í pohádkovou noc.
OLD¤I·KA VERBÍKOVÁ

S prvními jarními
sluneãními paprsky otevfielo své
brány dûtské dopravní hfii‰tû Z·
Jáno‰íkova 1300.
Za úãasti zástupkynû
starosty
Ivany StaÀkové si
dûti ze základních
a matefisk˘ch ‰kol
zfiizovan˘ch Mâ
Praha 4 díky interaktivní tabuli zopakovaly dopravní
pravidla, ale také si zasoutûÏily o ceny, zhlédly ukázky ãinnosti mûstské policie a vyzkou‰ely si i ménû tradiãní dopravní prostfiedky.
Foto: Zdenûk KfiíÏ
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Pozvánka na akci různé/inzerce
Îiju stejnû jako TY! 2010
Žiju stejně jako TY! 2010 aneb třetí festival bez bariér, zajímavá
akce pro celou rodinu, se uskuteční v pátek 4. června od 16 hod.
a v sobotu 5. června od 11 hod. na Pankrácké pláni v Praze 4.
MÛÏete si zazávodit s ãesk˘mi
olympioniky a paraolympiky, poslechnout si kapely z ãeské hudební scény a dûti nechat kreativnû
pracovat a sportovat ve speciálním
cirkusovém ‰apitó.
Po cel˘ víkend na vás bude
také ãekat fiada zajímav˘ch atrakcí
a disciplín. Sportovnû-zdravotní
mûsteãko, konzultaãní centrum
pro hledání práce – burza práce
pro ZP pfiímo na místû, asistenãní
vozy hasiãského záchranného sboru, potápûní, dûtské mûsteãko

✄

Anketa Provozovna Prahy 4
VáÏení spotfiebitelé (zákazníci), zapojte se do soutûÏe a nominujte své oblíbené
fyzické nebo právnické osoby s Ïivnostensk˘m oprávnûním, které mají provozovnu
na území Mâ Praha 4 a kde jsou poskytovány sluÏby, nebo kde se provozuje v˘robní
ãi obchodní ãinnost.
Hlasovat mÛÏete takto:
• zasláním nominaãního lístku na adresu: Úfiad Mâ Praha 4, odbor Ïivnostensk˘,
Táborská 350, 140 45 Praha 4;
• zasláním (odevzdáním) na informaãní centra Mâ Praha 4: Táborská 411/34, nám.
HrdinÛ 3/1013, Branická 44, Novodvorská 151/1013, Hlavní 1402/141, Poláãkova
2/1976 a ·túrova 1284;
• prostfiednictvím e-mailové adresy: provozovnapraha4@praha4.cz.
Ukonãení nominací:
18. 6. 2010
Bûhem slavnostního vyhlá‰ení soutûÏe probûhne také vylosování deseti v˘hercÛ,
ktefií zaslali nominace. O v˘hfie budou vyrozumûni telefonicky nebo e-mailem do konce záfií 2010.

a mnoho dal‰ího. Svoji premiéru zde
bude mít projekt ochranné znaãky
„Práce postiÏen˘ch“, jejímÏ cílem je
marketingovû podpofiit v˘robky, které
prokazatelnû vyrobily, balily ãi kompletovaly osoby se zdravotním znev˘hodnûním. Sv˘m hudebním vystoupením se
do akce zapojí napfiíklad Vladimír Mi‰ík,
Guloãar, Yellow sisters, PonoÏky pana
SemtamÈuka a dal‰í. Akci pfiijde podpofiit tfieba Jifií Janeãek se sv˘m vozem
z Rally Dakar. Dal‰í informace o akci:
www.zijustejnejakoty.cz, www.nfozp.cz.
Vstup na akci zdarma.

Vzpomínka na herce
Ve Filmové galerii v Branické ã. 71 probíhá v˘stava plakátÛ a fotografií hereãky Adiny Mandlové a herce Raoula
Schránila. KaÏdou stfiedu od 10 do 18 hod.
je moÏné v galerii zakoupit nejen plakáty,
fotografie a knihy o filmech, ale i filmové
promítaãky, kamery a fotoaparáty. Infor(md)
mace na tel. ã.: 606 112 000.
INZERCE

KO U P E L N OV É
STUDIO
ul. Na Pankráci 53
Tel.: 261 223 509 a 721 234 262

SoutûÏ o Provozovnu mûstské ãásti Praha 4
pod zá‰titou starosty Pavla Horálka
Já,
jméno a příjmení: .........................................
Telefon: ……….........................…

Kontaktní adresa: ...................................................................

E-mail: ..............…........…........…..

Podpis: ..............................…………..

Nominuji jako Provozovnu Prahy 4
Název a adresa provozovny: ………………................…………………..........…….....……….

OTEVÍRACÍ DOBA

Předmět podnikání: ....................................................................................................

PO–PÁ: 9.00–18.00 hod.
SO: 9.00–13.00 hod.

Vypište důvody Vaší nominace:

TĚŠÍME SE NA VÁS
Svým podpisem udělujete souhlas ke zpracování Vámi sdělených osobních údajů v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů. Dále souhlasíte se zapojením do soutěže o věcné ceny.

www.elmatsuper.cz

SC-300200/4

✄

www.praha4.cz
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senioři
Dopoledne
v Branickém divadle
Naši senioři se opět sešli
v Branickém divadle, a to na veřejné generální zkoušce komedie Neila Simona „Poslední ze
žhavých milenců“ v režii Zdeňka
Kaloče.
Po pfiivítání divákÛ zástupkyní starosty Ivanou StaÀkovou (ODS) se na
jevi‰ti rozehrál hereck˘ koncert
Simony Sta‰ové a Petra NároÏného,
pfiedstavitelÛ hlavních rolí. Oba herci
dovedli jedno z nejúspû‰nûj‰ích dûl
známého amerického autora, které je
vynikající jiÏ díky skvûl˘m dialogÛm,
k naprosté dokonalosti.
Reakce divákÛ, smích a dlouhotrvající potlesk ukázaly, Ïe námût hry
– odvûká touha muÏe po milostn˘ch
dobrodruÏstvích a z toho vznikající
komické a choulostivé situace – není
cizí divákÛm Ïádné vûkové kategorie.
Za pfiíjemnû strávené dopoledne dûkujeme Mgr. Jifiinû Pachlové, fieditelce Branického divadla, která v rámci
spolupráce s Úfiadem mûstské ãásti
Praha 4 poskytla vstupenky na toto
krásné pfiedstavení.
(jk)

Nezapomínáme
na starší spoluobčany!
„Zajisté vás osloví další nabídka aktivit, které
MČ Praha 4 připravuje pro své seniory na
nejbližší období. Určitě si z ní i vy vyberete,
a proto neseďte doma a přijďte mezi nás!“ zve
zástupkyně starosty Ivana Staňková (ODS).

Červen 2010
Neseìte doma, pfiijìte za námi V
– Turistické odpoledne I – na území
Prahy 4. Celá akce bude rozdûlena na
dvû zájmové skupiny po 50 osobách.
âeská televize – Kavãí hory, prohlídka
s odborn˘m v˘kladem.
Vodárna a filtraãní stanice (muzeum),
prohlídka s odborn˘m v˘kladem.
âESKÁ TELEVIZE (âT)
Místo konání:
âT
Termín konání:
8. 6.
âas konání:
13.00 hodin
V˘dej místenek: Pod Terebkou 1139/15,
31. 5. 2010, 8.30–12.00 hodin. UpozorÀujeme, Ïe vstupné 40 Kã bude
hrazeno âeské televizi pfiímo na místû.
VODÁRNA A FILTRAâNÍ STANICE
Místo konání:
Vodárna
Termín konání:
8. 6.

âas konání:
10.00 hodin – první skupina 25 osob
(podle oznaãení na vstupenkách)
11.30 hodin – druhá skupina 25 osob
(podle oznaãení na vstupenkách)
V˘dej vstupenek: Pod Terebkou 1139/15,
31. 5. 2010, 8.30–12.00 hodin. Vstup
zdarma.

Nabídka služby tísňové péče

tarif „O2 NEON Senior“, cena této sluÏby
ãiní 190 Kã vã. DPH. S touto nabídkou
získáte mûsíãní volání v délce 40 voln˘ch
minut a zdarma volání o víkendu v síti
O2.
3) NepfietrÏitá 24hodinová sluÏba tísÀové péãe v cenû 285 Kã bez DPH.
Poplatek je mûsíãní.
Mûstská ãást Praha 4 hradí náklady
na pofiízení telefonu ALIGATOR A290
Senior, dále náklady za první 3 mûsíce
od nasmlouvání sluÏby ãástku 285 Kã
bez DPH za poskytovanou sluÏbu tísÀové péãe.
UÏivatel hradí náklady spojené s voláním z mobilního telefonu ALIGATOR
A290 Senior.

Městská část Praha 4 ve spolupráci se společností Telefonica
O2 Czech Republic, a. s., nabízí všem seniorům a osobám se
zdravotním postižením novou službu tísňové péče.
V˘hodou této nabízené sluÏby je to, Ïe
napojen˘ uÏivatel mÛÏe b˘t mobilní mimo svÛj byt a je stále napojen na moÏnost tísÀové péãe. UÏivatel si zavolá pomoc nejen z domova, ale i mimo svÛj domov.

Součástí této nabídky je:
l) Mobilní telefon ALIGATOR A290
Senior, kter˘ má velké klávesy a je cel-

kovû uzpÛsoben pro jednoduché volání.
DÛleÏitou souãástí je velké „SOS“ tlaãítko na zadní stranû pfiístroje, které po
stisknutí spojí seniora ãi zdravotnû postiÏeného obãana s dispeãinkem tísÀové
péãe. Cena za telefon ãiní 1040 Kã bez
DPH.
2) Kromû telefonu nabízí spoleãnost
Telefonica O2 Czech Republic, a. s.,
pfiedplacenou sluÏbu na mobilní volání

Nabídka služby tísňové péče
Jméno a pfiíjmení: …………….............................................…………………..
Adresa trvalého pobytu: ……………………………....................…………….
.....................................................................................
Mám zájem o nabízenou sluÏbu
(za‰krtnûte jednu z variant)
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Vstupenky (místenky) budou vydány
pouze na jednu z akcí (âT nebo
Vodárna)!
UpozorÀujeme, Ïe poãet vstupenek na
v‰echny akce je omezen!
Dal‰í informace vám rádi poskytneme
na Úfiadu mûstské ãásti Praha 4, odbor
‰kolství a kultury, tel.: 261 192 299,
261 192 497, 261 192 415.

VyplÀte pfiiloÏen˘ anketní lístek, kter˘
slouÏí pro úãely zji‰tûní zájmu o tuto
sluÏbu.
Vyplnûní Vás nezavazuje k závaznému
odbûru nabízené sluÏby!
Vyplnûn˘ anketní lístek za‰lete do 30. 6. 2010
na adresu: Úfiad Mâ Praha 4, odbor ‰kolství
a kultury, Táborská 350/32, 140 45 Praha 4.
Obálku s vyplnûn˘m anketním lístkem lze ponechat i v podatelnû úfiadu. Obálku v levém
dolním rohu oznaãte „Anketa“.
www.praha4.cz
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Blokové čištění v MČ Praha 4

různé/inzerce

Blokové čištění ulic, tedy komplexní strojní i ruční úklid vozovek, zajišťuje Technická správa komunikací
hl. m. Prahy (TSK). V Praze 4 začal intenzivní úklid v polovině května a potrvá do konce června, po letních
prázdninách pak bude pokračovat od poloviny září do konce října 2010. Podrobné informace o blokovém
čištění v dané lokalitě najdete na http://www.tsk-praha.cz/web/cisteni-komunikaci/. MČ Praha 4 harmonogram blokového čištění nestanovuje, ani čištění nezajišťuje a neorganizuje.
1. 6. DruÏstevní ochoz, DruÏnosti, K Ochozu, Na Lep‰ím, Na V˘sledku I, Na V˘sledku
II, RovnobûÏná (57), SdruÏení (Na Jezerce
– U DruÏstva Repo), U DruÏstva Ideál,
U DruÏstva Repo, U DruÏstva Îivot.
U Jezerky, U Slovanské poji‰Èovny, Zdaru,
Zdafiilá.
2. 6. Na Veselí, Na Úspûchu (U DruÏstev –
Nad Studánkou), Nad Jezerkou, Nad
Studánkou, nám. HrdinÛ (spojka v otoãce
TRAM), Pod Lázní, Soudní, Spolupráce,
SváÏná, U DruÏstev – mimo dva slepé konce,
U âtyfi domÛ, U Svépomoci, U Libu‰in˘ch
lázní, V zálomu, V Obãanském domovû.

li‰kou – Dudínská) vãetnû zálivu kruhového
objezdu, spojka Pacovská – Dudínská, Obûtí
6. kvûtna, Pacovská (Za Zelenou li‰kou
– Budûjovická), SenoÏatská (Za Zelenou
li‰kou – Herálecká I), Za Zelenou li‰kou.

ku, U Pern‰tejnsk˘ch, V Horkách, Vlastislavova.

15. 6. Na Kfiivinû – mimo parkovi‰tû,
Ohradní, Pod Vr‰ovickou vodárnou I.

24. 6. Milevská, Pujmanové (V Rovinách
– Milevská), K Sídli‰ti (Milevská – V Rovinách)
vã. zálivu u ul. Na Vrstvách, V Rovinách
(K Sídli‰ti – Jeremenkova), Horáãkova,
Bartákova, Stallichova, Kaplická (Milevská
– K Sídli‰ti)

16. 6. Îateck˘ch, âiklova, Petra Rezka, Na
Vítûzné pláni (P. Rezka – Îateck˘ch), Pod
Terebkou, Boleslavova (âiklova – nám. Bratfií
SynkÛ), BoÏetûchova, Lounsk˘ch (úsek
rovnobûÏn˘ s komunikací 5. kvûtna).

3. 6. Na Kvûtnici, Nad Nuslemi, Pod
Sokolovnou, Pod Vilami, Svatoslavova,
V Luhu, V PodluÏí (Svatoslavova – Pod
Vilami), Vladimírova (Pod Vilami – Táborská).

17. 6. Pujmanové (Milevská – Na Hfiebenech II), NN 2196 (spojka Pujmanové
– Pujmanové), Hvûzdova (Pujmanové – Na
Pankráci), Kotorská, Plamínkové, Dûkanská
vinice II (Plamínkové).

4. 6. Kremnická, parkovi‰tû na Roztylském
nám., Púchovská, Roztylské námûstí (Hlavní
– Zvolenská), Trenãínská, Trnavská, Vrútecká, Zvolenská, Îilinská.

18. 6. Tavolníková, ·ípková, Za Dvorem
(Trnková), Trnková, Pasteurova, V Lískách,
K V˘zkumn˘m ústavÛm, Jalodvorská.
INZERCE

9. 6. Krajová, Na Lí‰e (Na Dílech – Na
Novinû), Na Rolích (V Zápolí – Na Lí‰e),
Na Záhonech, Podle Kaãerova, V Zápolí.

21. 6. Novodvorská –
pouze polovina (Vrbova – Zálesí, pravá
strana),
Vavfienova
(Novodvorská – Údolní), Údolní (Vavfienova
– Jílovská), Jílovská.

23. 6. Budûjovická (Na StrÏi – Olbrachtova), Olbrachtova.

25. 6. Na Pankráci (námûstí HrdinÛ
– V Pevnosti), Marie Cibulkové, Na Klikovce
vã. zálivu, nám. HrdinÛ (Lomnického
– Dûkanská vinice I), Sinkulova (Na Pankráci
– Na Dolinách) vã. zálivu u ul. Doudova.
28. 6. Lomnického, Na Dolinách, Sinkulova
(Na Dolinách – Podolská), Podolská (Podolské nábfi. – U Vápenné skály), Vodárenská,
Nedvûdovo nám.
(hud)

SC-300737/1

10. 6. Kaãerovská, Mezipolí – mimo cestu
pro pû‰í, Na Brázdû, Na Dûdinách – mimo slep˘ úsek, Na Dílech, Na Lánech,
Na Kaãerovû (Na Úlehli – Kaãerovská), Na
Novinû, Na Rolích (Michelská – slep˘ úsek),
Na Úhoru, Na Úlehli (Na Lí‰e - Na Kaãerovû).
11. 6. Nad Lesním divadlem, Nûmãická – mimo pronajatého parkovi‰tû, Novodvorská
– pouze polovina (Zálesí – Vrbova, pravá
strana).
14. 6. Dudínská, Herálecká I (Pacovská
– Humpolecká), Humpolecká (Za Zelenou

22. 6. Barto‰kova
(âestmírova – Maroldova), Ctiradova, âestmírova, DruÏstevní,
Klobouãnická, Meãislavova, Mojmírova,
Na Zámecké, nám.
Bratfií SynkÛ (âestmírova – Na Zámecké),
Rostislavova, U KfiíÏ-

Byty zvláštního určení
Hlavní město Praha nabízí speciálně upravené byty pro lidi zdravotně postižené, a to pohybově, nebo zrakově či sluchově.
Jedná se o občany bez ohledu na věk – o speciální byt si mohou
zažádat i rodiče či příbuzní postižených osob s trvalým bydlištěm v Praze či přímou vazbou na hlavní město (zaměstnání, studium, rodina apod.).
Bezbariérové byty se pronajímají na dobu určitou s pravidelným obnovováním, cena nájemného je za zvýhodněnou sazbu 60 Kč/m2. Hlavní
město Praha poskytuje i možnost zažádat si o slevu z nájemného.
Veškeré další informace získáte na magistrátním bytovém odboru (nám.
Franze Kafky 1, Praha 1), oddělení dispozic s bytovým fondem, 3. patro,
č. dveří 309. Konzultace: po 12–17, stř. 8–18 hod., tel. č.: 236 003 103,
e-mail: bytyzvlastnihourceni@cityofprague.cz.
www.praha4.cz
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vzpomínka

Kvûtnové pietní akty
Představitelé politického života, pamětníci, občané a školní
mládež si připomněli památku
padlých v závěru 2. světové války při pietních aktech na území
městské části Praha 4.

Hold padl˘m u pomníkÛ Tfií odbojÛ
a Zpravodajské brigády Toledo Na Jezerce vzdali starosta Pavel Horálek, zástupce starosty Václav Kri‰tof (oba ODS)
a zástupci politick˘ch stran, organizací,
sdruÏení a spolkÛ.

Pfii tûchto pfiíleÏitostech bylo vzpomenuto nejen hrdinství protifa‰istick˘ch
bojovníkÛ v prÛbûhu celé války, ale
i úãastníkÛ kvûtnového PraÏského povstání, z nichÏ desítky byly ve vûku ‰kolní mládeÏe. V oblasti Prahy 4 bylo
základním bojov˘m úkolem povstání
zabránit jednotkám SS proniknout pfies
Pankrác, Nusle a Podolí do vnitfiní Prahy,
coÏ se za cenu témûfi 800 zmafien˘ch ÏivotÛ (nejvíce na území v‰ech tehdej‰ích
praÏsk˘ch ãástí) zdafiilo.
(md)
Foto: Zdenûk KfiíÏ

Starosta mûstské ãásti Praha 4 se rovnûÏ
poklonil památce umuãen˘ch a popraven˘ch v pankrácké sekerárnû, ve které
bylo mezi léty 1943–1945 popraveno 1079
osob. VÛbec posledním popraven˘m byl
koncem dubna 1945 Jifií Bryna.

Pietního aktu na Spofiilovû se zúãastnil
starosta Mâ Praha 4 Pavel Horálek a zastupitel Jan Schneider (oba ODS). Vladimír
Prchlík z TJ Sokol Praha-Spofiilov, Roztyly
(vpravo) pfii této pfiíleÏitosti uvedl: „Sokol
stál od samého poãátku aÏ do konce války
v ãele odbojové ãinnosti a vlastního odporu
proti okupantÛm. Îádná jiná organizace
neutrpûla takové ztráty jako Sokol. Na
Spofiilovû vzpomínáme dnes na 64 obûtí
odboje proti nacismu.“

Odhalení: jak vypadal utajený kulomet?
Květnové dny roku 1945 prožil VLASTIMIL PERLÍK z Nuslí aktivní účastí
v boji proti německým vojákům. Jako jeden z mála se tak dostal ke zbrani,
o které ještě donedávna vojenští historikové neměli ani ponětí...
Otec Vlastimila Perlíka se
silnû angaÏoval v PraÏském povstání a svému synovi nakázal, aby se hlásil
v podniku ETA u Vojty
Hojka. „Byl to statn˘ chlap,
kter˘ na dvofie pracoval na
nûjaké kovové konstrukci,“ vzpomíná
Vlastimil Perlík na první setkání. Záhy zjistil, Ïe jde o prototyp otoãného tfiíhlavÀového protiletadlového kulometu, inovované zbranû! „Do té doby se vyrábûly kulomety ãtyfihlavÀové, u kter˘ch se muselo
sedût. U této zbranû nikoliv a v ETù se
k ní mûlo pfiidûlat elektronické dávkování
stfieliva. Nûmci mûli v podniku dva nové
kulomety, ale nestihli je odvézt. SnaÏili
jsme se je zprovoznit, prohledali jsme nûmeck˘ nákladní vlak, kter˘ byl na odstavné koleji za plotem vr‰ovického nádraÏí
vedle ETY, ale potfiebné pfiíslu‰enství jsme
nena‰li. Byli jsme odkázáni na ruãní ovládání.“
Povûstné ãeské ruãiãky si alespoÀ poradily nejen s v˘bûrem vhodné munice, ale
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pomocí improvizovan˘ch svorek vznikly
i pásy stfieliva.
7. kvûtna dopoledne zaznûlo z jednotliv˘ch hlavní nûkolik zku‰ebních v˘stfielÛ
do vzduchu, které v‰ak pfiilákaly muÏe ze
sousedního velitelství vr‰ovického nádraÏí. „Po krat‰í debatû jsme jim ná‰ sestaven˘ kulomet vûnovali a dali se rychle do
montáÏe druhé zbranû. Pak jsme ji naloÏili na náklaìák a debatovali o tom, Ïe vyjedeme na pomoc proti Reitknechtce, kde
Nûmci doslova bûsnili. Do té doby jsem si
myslel, Ïe nejsem schopen vystfielit na
ãlovûka. Ale táta se zúãastnil otevfiení
pankrácké vûznice a zjistili jsme, Ïe jeho
sestra RÛÏa byla popravena 19. bfiezna,
o dva mûsíce dfiíve, neÏ znûl rozsudek.
Nûco se ve mnû hnulo...“
Nad hlavami jim v‰ak zaãala pfielétávat
nûmecká letadla a zvlá‰tû jednomotorov˘
Focke-Wulf 190 byl neodbytn˘. „Letadlo
pfiilétávalo ze stejného smûru od Nuslí, asi
200 metrÛ nad zemí, zhruba v 15minutov˘ch intervalech. Vylezli jsme s Vojtou na
korbu náklaìáku a kdyÏ se pilot objevil

nad stfiechou bloku domÛ, vypálili jsme.
Z letounu se vyvalil ãern˘ koufi a nadobro
se vzdálil.“
Dal‰í osudy obou tfiíhlavÀov˘ch kulometÛ jsou neznámé. Vlastimil Perlík
nûkolik let pátral po fotodokumentaci
a nakonec zjistil, Ïe dal‰í prototyp je
umístûn v Nûmecku. „Celkem pr˘ byly vyrobeny tfii kusy a já jsem rád, Ïe mohu
ãtenáfie TuãÀáka poprvé seznámit s touto
zbraní, která nám nakonec pomáhala ve
vítûzném boji proti nacismu,“ uzavírá
Vlastimil Perlík.
(md)
www.praha4.cz
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Oslavy ve Žlutých lázních
Areál Žlutých lázní si v letoším roce připomíná 100. výročí vzniku,
a tak v týdnu od 14. do 20. 6. proběhnou největší oslavy.
Dal‰í pohledy do historie
budou pfiipraveny v nûkolika
sekcích:
Hfii‰tû na pétanque se na t˘den
v dobû od 12 do 20 hodin promûní
v dobov˘ altánek, kde bude moÏné
shlédnout fiadu hudebních vystoupení. Poklidn˘ lázeÀsk˘ Ïivot zdÛLázeÀská razní napfiíklad sestry Havelkovy
pohoda s Bandem nebo komorní orchestr
tfiicát˘ch let. Národního divadla. Chybût nebude
smyãcov˘ kvartet a vokální kvintet.
Na své si pfiijdou milovníci hudby „více
JiÏ od 1. ãervna si mohou v‰ichni náod podlahy“. PraÏské podsvûtí pfiipomev‰tûvníci porovnat jak vypadal areál
ne hudba skupin Rezavej kruh, Frajefii
v minulosti a dnes. Uvidí totiÏ venkovní
z Galérky, ·vejkova kapela, Fiakr, nebo
expozici pod ‰ir˘m nebem, která ukáÏe
seskupení Péro za kloboukem.
areál v dobû jeho rozkvûtu, ve 20. letech
minulého století i dnes. Na speciálních
Îluté láznû pfiipravují také dobovou
stojanech budou umístûné snímky z dob
módní pfiehlídku. Pfiedev‰ím dámy jistû
kdy areál chátral, z období povodní
zaujmou róby z poãátku minulého
i z nároãné rekonstrukce.
století, které nosila napfiíklad Adina
Nejvût‰í oslavy sta let Îlut˘ch lázní
Mandlová. K vidûní bude také soubor
v‰ak ãekají na v‰echny v t˘dnu od 14.
prádla a plavek, které ke Îlut˘m lázním
do 20. ãervna.
a jejich historii patfií.
Po cel˘ t˘den se v areálu posune ãas
o sto let zpátky a jeho náv‰tûvníci se
ocitnou v roce 1910. Atmosféru pocítí
Historické tržiště u Tančírny
lázeÀ‰tí hosté uÏ pfii pfiíjezdu k areálu.
Chybût nebude ani dobov˘ jarmark.
Zdarma totiÏ mohou po cel˘ t˘den vyuÏít
V t˘dnu oslav ukáÏe Ïivot stfiedních
historické tramvaje, které je z Karlova
vrstev a chud‰ích lidí a jejich kaÏdodennámûstí dovezou aÏ pfied vchod Îlut˘ch
ní Ïivot pfied sto lety. K vidûní budou
lázní. Milovníky koní, aÈ uÏ Ïiv˘ch ãi pod
ukázky fiemesel jako napfiíklad perníkáfi,
kapotou, jistû potû‰í dobové automobily
nebo ‰vec. Vystoupí také fak˘fii, siláci,
nebo koãár taÏen˘ koÀmi. Právû zdobekejklífii, loutkafii, provazochodec a hadí
n˘m koãárem taÏen˘m koÀmi pfiijede na
Ïena.
inspekci do Îlut˘ch lázní také císafi
Chodník mezi dûtsk˘m koutkem
Franti‰ek Josef I. Velkolepou scénku
a Modr˘m barem se stane na cel˘ t˘den
„Pfiíjezd císafipána“ mohou náv‰tûvníci
cestou pro historick˘ povoz taÏen˘ koareálu vidût kaÏd˘ den.
nûm. Mohou ho vyuÏít náv‰tûvníci areá-

Na Habrovce vystoupí Jana Kirschner
V pátek a v sobotu 4. a 5. června se koná v blízkosti metra
Budějovická, na pozdně jarní zahradě kostela sv. Františka, již 8. ročník festivalu HABROVKA, který finančně podpořila také MČ Praha 4.
Dobrou zprávu pfiiná‰í Habrovka pro
v‰echny pfiíznivce slovenské zpûvaãky
Jany Kirschner. Vzácná pfiíleÏitost vidût
tuto osobitou zpûvaãku v Praze pfiipadá
právû na první ãervnov˘ víkend na festivalu HABROVKA. Druhou hvûzdou bude
francouzská kapela O’djila vedená emigranty z b˘valé Jugoslávie. Ta pfiiveze na
Habrovku energickou a na‰lápnutou
balkánskou hudbu stfiiÏenou francouzsk˘m ‰ansonem za rytmického doprovodu blízkov˘chodní darbuky.
www.praha4.cz

Dále se mÛÏeme tû‰it na Michala
Prokopa a Framus 5, Lanugo, Kvûty,
Toãkolotoã, Santy y su marabú (CUB,
CZ), kvalitní divadla i soutûÏ kapel. Na
celé sobotní dopoledne je pfiipraven˘ bohat˘ program pro dûti, sestávající z nûkolika divadel, v˘tvarn˘ch workshopÛ
a her organizovan˘ch skauty ze stfiediska Blaník. Vstupné je 160 Kã/den nebo
190 Kã/dva dny, dûti do 12 let zdarma.
Více informací na www.habrovka.cz.
(hab)

lu, vozit bude pfiedev‰ím dûti. Povoz
v pravideln˘ch intervalech vystfiídá jezdec na dobovém kole, tzv. „kostitfiasu“.

Modrý bar
PÛvodní Modrá kavárna, která se
zmûnila v Modr˘ bar, navodí atmosféru
lenivého baru poãátku 20. století. Klavírista se zpûvaãkou, hudební dua,
swing a jazz bude moÏné poslouchat
u skleniãky koktejlÛ.

Dětský koutek
Po cel˘ t˘den ãeká na nejmen‰í náv‰tûvníky v dûtském koutku fiada her
a soutûÏí. V rámci speciálních dûtsk˘ch dnÛ se mohou tû‰it na kramáfiské
divadlo, interaktivní hry a dobové scénky. „Malé detektivy urãitû zaujmou ãtyfii
detektivní koutky rady Vacátka, kde se
mohou nauãit odlévání stop, nebo vyfie‰it problém ztracené penûÏenky,“ fiíká
Libu‰e Pardubská, manaÏerka dûtského
koutku. Pfiipraveny budou také typické
dobové hry – káãa, ‰paãky a kuÏelky.
Nebude chybût dûtsk˘ kolotoã, poníci
i kejklífii. Nejmen‰í lázeÀ‰tí hosté se
také mohou nauãit stfiílet bezpeãnû
z praku na speciální stfielnici.
Více historick˘ch informací najdete
v ãervnovém TuãÀáku senior, program
oslav na www.zlutelazne.cz.
(th)

Z programu
Hobby centra 4
■ 1. 6. út

Den dûtí v zahradû
Hobby centra 4
Velká oslava pro v‰echny a nejen
pro dûti. Info Z. Válek, L. Jedková
– tel. 241 731 489, 13–17 hod.
■ 5. 6. so
Dûtsk˘ modeláfisk˘ den
Ukázky leteck˘ch modelÛ, soutûÏ
házedel, doprovodn˘ program na
modeláfiském leti‰ti Sobínka. Info
T. Vopálensk˘ – tel: 241 731 510,
od 10 hod.
■ 9. 6. st
DiV˘ dûti
Divadelní a v˘tvarné dílny na téma
„Tváfi“. Od 17.30 hod. vystoupení
dûtí z dramatick˘ch krouÏkÛ v pavilonu D. Info N. Míková, R. Máslová
– tel. 241 731 510, linka 39, 26,
14–18 hod.
Kompletní program Hobby centra 4
najdete na www.hobbycentrum4.cz.
Centra pfied‰kolních dûtí Sedmikráska v Hobby centru 4 a Sluníãko
v Klubu Amfora zahajují zápis pro ‰kolní rok 2010/2011. Info K. Hru‰ková –
tel. 241 731 571 (l. 38), L. Jedková –
tel. 241 731 489.
(zv)
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společnost
Vítání ve ãtvrtek 8. dubna: Klára
Popelková, Gita âíÏková, ·imon Cimala,
Matûj Skofiepa, Jan Slan˘, Aneta
Smejkalová, Edita Spáãilová, Erik Such˘,
Dorota Svobodová, Filip ·tangler,
Katefiina ·tollová, Jakub ·vec, Oliver
·imek, ·tûpán Jirák, Anna Vedlichová,
Dominik Vojtí‰ek, Viktorie Zelená, Îofie
Zelenková, Franti‰ek Adamíra, Zuzana
Bláhová, Milan Goreck˘, David Bráblík,
Matûj Ladislav Brázdil, Damian Doula,
Tomá‰ Formánek, Anna Hlaváãková,
Josef Holub, Andrea Holubová a Tereza
Hraãová.
Vítání ve ãtvrtek 22. dubna: AlÏbûta
Klouãková, Ema Myslilová, Barbora Hubatková, Nela Chabinová, Radek Chaloupka, Albert Jare‰, Anna Jilemnická,
Lucie Klauzová, Richard Kollár, Lucie
Kováãová, Sebastian Jaeger, Barbora
Vachu‰ková, Karolína Menclíková, Tomá‰
Troníãek, David KfiíÏ, Ema Kumstová,
Karel Mach, David Mandík, Marie

Sportovní nábor

Vítání na‰ich obãánkÛ
Naše nové spoluobčany přivítali zástupce starosty Martin Hudec a členky
Zastupitelstva MČ Praha 4 Věra Příhodová a Alice Smetánková (všichni ODS).
Poděkování Střední odborné škole služeb a MŠ Sedlčanská, MŠ Táborská
a MŠ Trojlístek – Bezová za příjemná vystoupení dětí.
Manglová, Tereza Matûjková, Martin
Nûmeãek, Tereza Syslová, Iveta Niklová,
Jakub Novák, Petra Nováková, Barbora
N˘vltová, Matûj Ogoun, Joná‰ Pitro, Matûj
Pojmou, Matûj Pfiibyl a Krist˘na Ptáãková.
Vítání v úter˘ 27. dubna: Denisa
Hozmanová, Radek a Lucie VáÀovi, Jifií
Dobrava, Sofie Ryklová, Filip Schick,
David Stieber, Jan Stiebitz, Luká‰
Suchánek, Stanislav ·imeãek, Luká‰
Louda, Natálie Obersteinová, Otto ·olc,
Jifií ·tícha, Lenka ·troufová, Tereza
·utová, Barbora Tomanová, Julia
TÛmová, Ella Volková, Krist˘na Vondrá‰ková, Eli‰ka VoÏická, Jakub Hornof,
Anna Weberová, Michal Zikmund, ·tûpán
Andrle, Adam Bárta, Veronika Blahová,
Martin Budsk˘, Erik Cuc, Barbora

âerníková, Adam Dlabaã, Gaia Mia
DoleÏalová, Jakub Duben a Amelie
Dvofiáãková.
Vítání ve ãtvrtek 13. kvûtna 2010:
Veronika Valachoviãová, Jakub Ertl,
Laura Havrdová, Sára Herzová, Pontus
Hlaváãek, Samuel Horáãek, Pavel Hork˘,
Anna Hrudníková, Veronika Nûmcová,
Alexandr Aernout, Josef Junek, Tomá‰
Kodi‰, Jakub Kolafiík, Antonín Kotva,
Sebastian Koufiil, Filip Kout, Karolína
Krejsová, Oliver KubizÀák, Theodorie
Kuãerová, Magdaléna Kuãová, Max Ladyr,
Jifií Loukota, Karolína Machová, Václav
Matou‰ek a Nikola Matou‰ková.
LUCIE ¤E¤ÁBKOVÁ,
ODDùLENÍ

PR

A VOLNOâASOV¯CH AKTIVIT

Výročí a rozloučení

V pondûlí 14. 6. od 17 hod. probûhne
v baseballovém a softballovém areálu TJ
Tempo Praha, Zelenkova 530/3, nábor.
V‰ichni chlapci a dûvãata (6–14 let) jsou
srdeãnû vítáni. Popis cesty k areálu naleznete na www.titans.cz v sekci Klub
–> Hfii‰tû. Na hfii‰ti se vám budou vûnovat trenéfii s mnohalet˘mi zku‰enostmi
a ochotnû zodpoví ve‰keré otázky.
Kontakt: nabor@titans.cz, nebo tel. ãís(mh)
la: 605 739 132 ãi 603 179 586.

Krátce

●

Krátce

■ Sdružení turistických a tábornických oddílů přichystalo na

5. 6. Rytířský den dětí. Ve venkovním areálu ZŠ Jílovská na vás
čekají klání a soutěže. Začátek v 10 hod., závěrečný táborák
kolem 16. hod.
■ Obchodní centrum DBK Budějovická pořádá 9. 6. od 13 do
16 hod. dětský den s městskou policií. Před hlavním vchodem
z ulice Budějovická bude dětské dopravní hřiště, kde mohou děti získat svůj první řidičský průkaz. Dále jsou připraveny prohlídky policejního vozu a motocyklu, ukázky zajištění pachatele
a další. Info na www.dbkpraha.cz.
■ Zábavnou sobotu aneb Mámo, táto, pojďte si hrát pořádá
12. 6. od 10 do 16 hod. Sdružení pro aktivní odpočinek a integraci postižených ve spolupráci s Dětským integračním centrem
a MŠ Hurbanova 1285. Info na www.dic-saop.cz.
■ Sousedi z Krče, již třetí setkání krčských obyvatel se uskuteční 17. 6. po 17. hod. na zahradě krčského Kostelíka. Více
informací či vzpomínek na předchozí ročníky najdete na
http://sousedizkrce.blog.cz/.
■ VIII. ročník „Dětského sportovního dne“ pro kluky a holky od
4 do 14 let se uskuteční 19. 6. od 10.30 hod. před restaurací
„U Čtyř bernardýnů“, areál Novodvorská 1176. Vstup zdarma.
■ MC Rybička na Spořilově zve 3. 6. v 10 hod. na Valnou hromadu členů sdružení. Více na www.mcrybicka.com.
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Foto: Zdenûk KfiíÏ

JAROSLAVA KŘUPALOVÁ,
předsedkyně obvodního výboru
Českého svazu bojovníků Praha 4,
oslavila v plné fyzické a duševní svěžesti

75 let.
Gratulujeme!
PLK. JAROSLAVU PEKAŘOVI,
odcházejícímu řediteli
Krajského vojenského velitelství,
městská část Praha 4
děkuje za dlouholetou spolupráci.

Libu‰e Dutnarová, náãelnice Sokola
Pankrác, oslavila v plné du‰evní
a fyzické svûÏesti 85. narozeniny.
Za mûstskou ãást Praha 4 jubilantce
popfiála zastupitelka Alice Smetánková (ODS).

Z L ATÁ SVAT B A
Janě a Boleslavovi Tichým z Nuslí,
kteří 4. 6. 2010 oslavili svoji zlatou svatbu,
přejí hodně zdraví a štěstí dcera Ilona,
zeť Vladislav a vnoučata Jana a Tomáš.
Ke gratulantům se přidávají
i zástupci MČ Praha 4.
www.praha4.cz
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sport

4 x 4 letní hry startují

Od 8. do 22. června budou školy v městské části Praha 4 žít sportem. Radnice pořádá již druhý ročník sportovních her 4 x 4. Letos
se sportovních klání zúčastní neuvěřitelných 5500 žáků z 20
základních škol a 4 víceletých gymnázií.
Hry budou pod zá‰titou starosty Pavla
Horálka zahájeny 8. ãervna (11.30–18
hod.) ve Îlut˘ch lázních, kde jiÏ od
8 hodin budou probíhat první turnaje.
Slavnostní zahájení osvûÏí koncerty kapel Eddie Stoilow, Ewa Farná a Post it
a doplÀkové sportovní aktivity. V následujících dnech budou ‰koláci bojovat ve
ãtyfiech sportovních oblastech a v kaÏdé
z nich se utkají ve ãtyfiech disciplínách
(odsud také pochází název sportovních

Předběžný časový přehled sportovních disciplín
1. týden:
Datum

Předpokl. čas

Místo

8.6.
úterý

11.30–18.00 hod.
8.00–14.30 hod.
8.00–16.00 hod.
8.15–15.30 hod.

Žluté lázně
Žluté lázně
Žluté lázně
Žluté lázně

slavnostní zahájení
přetahování lanem
beachvolejbal
přehazovaná (kat.II.AB)

9.6.
středa

8.30–13.30 hod.
9.30–14.00 hod.
8.30–16.30 hod.

Hamr
Branická cyklo.(ul. U Kempingu)
TJ Sokol Nusle, Na Květnici

florbal (kat. III.A
cyklistika (horská kola)
stolní tenis

10.6.
čtvrtek

8.30–14.00 hod.
8.30–13.30 hod.

SH Děkanka; ZŠ Plamínkové
? (Hamr, Děkanka, Zelený pruh,..)

basketbal dívek
florbal (kat. IV.A)

11.6.
pátek

8.30–13.30 hod.
9.00–12.00 hod.

? (Hamr, Děkanka, Zelený pruh,..)
prostor před DBK (Budějovické n.)

florbal (kat. IV.A, III.A)
streetbal (IV.AB)

2. týden:
Datum
14.6.
pondělí

Předpokl. čas
8.30–14.00 hod.
8.00–14.30 hod.

Místo

Disciplína

Disciplína

SH Děkanka; ZŠ Plamínkové
SK Krč Praha, Pálkařská

basketbal chlapců ml.
softbal

Děkanka; ZŠ Plamínkové
Arkády nebo DBK
SK Krč Praha, Pálkařská

basketbal chlapců st.
cyklistika (zručnost)
softbal (semifin.a fin.)

15.6.
úterý

8.30–14.00 hod.
10.00–14.00 hod.
8.00–14.30 hod.

16.6.
středa

8.30–13.30 hod.
8.00–14.00 hod.
9.00–14.30 hod.
8.30–14.00 hod.

Hamr
AFK Slavoj Podolí, Na Hřebenech
Krčský les, start-altán u M Roztyly
KC Novodvorská

florbal (skup. III.B)
kopaná (kat. II.AB)
přespolní běh
stolní kopaná

17.6.
čtvrtek

8.30–13.30 hod.
8.00–14.00 hod.
9.00–12.00 hod.

? (Hamr, Děkanka, Zelený pruh,..)
AFK Slavoj Podolí, Na Hřebenech
Plavecký stadio Podolí

florbal (IV.B)
kopaná (kat. III.A)
plavání

18.6.
pátek

8.00–14.00 hod.
10.00–11.30 hod.
8.15–14.30 hod.

AFK Slavoj Podolí, Na Hřebenech
Krčský les, start-altán u M Roztyly
hřiště ZŠ Jižní IV.

kopaná (kat. IV.A)
cyklistika, časovka druž.
přehazovaná

Předpokl. čas

Místo

3. týden:
Datum
21.6.
pondělí
22.6.
úterý

22

8.00–18.00 hod.
8.30–13.00 hod.
8.30–13.30 hod.
bude upřesněn
bude upřesněn
14.00–20.00 hod.

Děkanka
cyklostezka Braník, ul.U Kempinku
? (Hamr, Děkanka, Zelený pruh,..)
Děkanka
Děkanka
Děkanka

her 4 x 4). V první skupinû je malá
kopaná, florbal, basketbal a stolní tenis
druÏstev. Druhá skupina bude pfieváÏnû
atletická – atletick˘ ãtyfiboj, ‰tafety, pfiespolní bûh a pfietahování lanem. Ve tfietí
dominují hlavnû kola – ãasovka druÏstev, jízda zruãnosti, crosscountry na
horsk˘ch kolech a také závod in-line.
âtvrtou sérii tvofií mladé sporty – streetball, beachvolejbal, softball a stolní
fotbal.

Ve‰keré v˘sledky, aktuality a fotografie najdete od prvního dne her na
www.p4x4.cz, kde si zájemci mohou
zasoutûÏit i o zajímavé ceny.
Dûti budou vyhrávat hodnotné ceny
a deset nejlep‰ích ‰kol si meze sebe
rozdûlí finanãní odmûnu. Finálové zápasy probûhnou na atletickém stadionu
Dûkanka 22. 6. (14–20 hod.), kde také
bude po slavnostním vyhlá‰ení pfiipraven program a koncerty kapel.
(zb)

Disciplína
čtyřboj
in-line brusle
florbal finále
kopaná - finále
štafety 4x100 m
slavnostní vyhlášení výsledků
www.praha4.cz
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SC-300654/1

SC-300160/4

www.praha4.cz

www.ceskydomov.cz
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různé
Eagles
zahájili
sezonu
Přední český softballový a baseballový tým ČR Eagles Praha zahájil během dubna a května novou
sezonu.
V prÛbûhu celého jara probíhaly v areálu
tradiãní pfiedsezonní turnaje mládeÏe i dospûl˘ch v na‰ich oblíben˘ch sportech.
SoubûÏnû s tím odstartovaly i dlouhodobé
soutûÏe, ve kter˘ch ná‰ klub jiÏ tradiãnû obsazuje v‰echny vûkové kategorie.
Stejnû jako kaÏd˘ rok pofiádáme jeden
z nejvût‰ích baseballov˘ch turnajÛ – PraÏsk˘
baseballov˘ t˘den ve dnech 13.–17. 7.
Spoleãnû s ním probíhá také praÏsk˘ softballov˘ t˘den. I letos pfiijedou pfiední zahraniãní t˘my, budou tedy k vidûní opravdu
kvalitní sportovní v˘kony. Udûlejte si tedy
ãas a pfiijìte se podívat!
V létû probûhne tradiãní baseballov˘ kemp
(2.–6. 8.). Pro zájemce ve vûku 6–12 let je pfiipraven t˘denní program pod vedením zku‰en˘ch trenérÛ. Letní kemp má dlouholetou
tradici a je vhodn˘ jak pro nováãky, tak i pro
aktivní hráãe.
Rádi vás také pfiivítáme na pravideln˘ch
otevfien˘ch trénincích pro pfiíchozí zájemce,
které se konají kaÏdou 1. stfiedu v mûsíci.
V pfiípadû zájmu o více informací nav‰tivte
(mt)
stránky klubu www.eagles.cz.

ABC Braník

pořádá pod
patronací M. Lukiče,
trenéra A licence UEFA,

2. ROČNÍK
LETNÍHO FOTBALOVÉHO KEMPU
pro fotbalisty narozené
v roce 2000–2005
Kde: areál hřišť ABC Braník
Adresa hřiště: Za Mlýnem 12, Praha 4-Braník
Spojení autobusem: 196, 197, 198, 199 na
zastávku Ve Studeném či Vrbova a poté podchodem pod Jižní spojkou.
Kdy:

1. turnus
16. 8.–20. 8.
2. turnus
23. 8.–27. 8.
Program kempu:
10.00
sraz účastníků
10.15
seznámení s obsahem tréninku
10.30–12.00 tréninková jednotka
12.30
oběd
13.30–14.30 tréninková jednotka
15.00
ukončení tréninkového dne
Každý hráč obdrží certifikát za účast na kempu,
CD – fota z kempu a jiné drobné ceny.
Více informací:
Irena Šimůnková, tel.: 603 141 926,
e-mail: info@sportnaabicku.com
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Představujeme

DOZP
Sulická
Domov pro osoby se zdravotním postiÏením (DOZP) nabízí klientÛm celoroãní
pobyt. K dispozici je také centrum rehabilitace, jehoÏ pracovníci nejenÏe s klienty rehabilitují, ale zároveÀ jim pfiipravují i sportovní dny.
Dále lze nav‰tûvovat ergoterapeutické
centrum Likus. Domov má nûkolik
oddûlení, která jsou tvofiena na míru
postiÏen˘m obãanÛm. Souãástí domova
jsou i dvû deta‰ovaná pracovi‰tû.
Klienti mohou bûhem svého pobytu

nav‰tûvovat muzikoterapii, relaxaãní
místnost, posilovnu ãi kinomístnost.
Jsou pro nû realizovány i nejrÛznûj‰í
v˘lety a akce.

Kontakt:
DOZP Sulická, Sulická
48, 142 00 Praha 4, tel.
ã.: 241 721 601, fieditel:
Ing. Ondfiej Václavoviã.

Za přírodou do města
Možná právě i vy řešíte, jak by vaše děti mohly aktivně a příjemně strávit část
letošních prázdnin. Městská část Praha 4 vám prostřednictvím Rodinného
centra 4 medvědi, jehož je hlavním partnerem, přináší zajímavou možnost.
Pro dûti ve vûku 3 aÏ 7 let jsme
pfiipravili pfiímûstsk˘ letní tábor
s ekologick˘m zamûfiením. Bûhem
nûho va‰e dûti nav‰tíví lesy, parky,
botanické zahrady a dal‰í zajímavá
místa. Souãástí celodenního programu budou i v˘tvarné ãinnosti
a aktivity v Montessori pracovnû,
a to v prostorách rodinného centra
(www.4medvedi.cz). Pro dûti bude zaji‰tûn obûd a moÏnost odpoãinku
i spaní pro ty nejmen‰í. V pfiípadû
nepfiíznû poãasí je k dispozici plnû vybavené zázemí na‰eho centra.
Co je pro vaše děti připraveno?
● Dûti mÛÏete pfiihlásit na cel˘ t˘den
nebo i jeden den, podle va‰í volby.
● Denní program od 8.00 do 17.30

hodin, místo setkání bude Z· Nedvûdovo námûstí, kde Rodinné centrum
4 medvûdi sídlí.
● Tábor bude probíhat na území
Prahy 4 a v dal‰ích dobfie dostupn˘ch
a zajímav˘ch praÏsk˘ch lokalitách.
● Malé skupiny dûtí (10–15 dûtí), dohled zku‰en˘ch pedagogÛ.
Termíny: 26.–30. 7., 16.–20. 8.,
23.–27. 8. Cena jiÏ od 2125 Kã/t˘den.

Den dětí ve 4 medvědech
Pfiijìte oslavit Den dûtí, v úter˘ 1. 6., do
Rodinného centra 4 medvûdi v Podolí.
Herna je po cel˘ den zdarma, od 15 hod.
bohat˘ program pro dûti i rodiãe, ukázky
Montessori pracoven a tombola, kde vyhrává kaÏd˘. Vstup ZDARMA.

Letní provoz knihoven
Letní provozní doba poboček v červenci a v srpnu 2010:
Krč, Štúrova 64/1282
Michle, Michelská1/7
Novodvorská 151/452
Pankrác, odd. pro děti, Na Veselí 5/542
Pankrác, odd. pro dospělé, 5. května 32/1043
Spořilov, Postupická 9/2932
Spořilov, Vikova 4/1223
Úplná uzavírka všech poboček: 2.–8. 8. 2010.

Út: 9–19
Út: 9–19
Út: 9–19
Út: 9–19

St: 12–19
St: 12–19
St a Čt: 12–19
Čt: 12–19
Pá: 9–15
St: 12–19
St a Čt: 12–19

Pá: 9–15
Pá: 9–15
Pá: 9–15

Pá: 9–15
(jh)
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SC-300731/1

INZERCE

SC-300756/1

SC-300383/3

Nová poradenská kancelář v Praze 4

POJIŠTĚNÍ osob, majetku, vozidel, firem
SPOŘENÍ INVESTICE FINANCE

SC-91444/5

SC-300319/3

●

●

●

●

●

Domluvte si konzultaci ZDARMA
Tel: 736 533 567
martin.mikulik@rentia.cz

SC-300671/1

●

SC-300665/1

Bc. Martin Mikulík
Durychova 101, 142 00 Praha 4

SC-300257/4
SC-91185/6

SC-300668/1

www.praha4.cz

SC-300698/1

SC-300205/3

SC-300539/2

SC-300620/2

SC-90547/8

SC-300259/4
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kultura

KOMORNÍ
FIDLOVAČKA
Boleslavova 13, 140 00Praha 4

Křesomyslova 625, Praha 4
Pokladna tel.: 241 404 040
Obchodní oddělení
Tel.: 261 215 722 • Tel./fax: 261 215 721
E-mail: fidlovacka@fidlovacka.cz
www.fidlovacka.cz

1. út
2. st
3. čt
4. pá
5. so
7. po
8. út
9. st
10. čt
11. pá
12. so
15. út
16. st
17. čt
18. pá
19. so
21. po
22. út
23. st
24. čt
25. pá
26. so

19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
10.30
10.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
15.00
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
15.00

BLBOUN
HOSTINEC U KAMENNÉHO STOLU
HVĚZDY NA VRBĚ – vyprodáno
STVOŘENÍ SVĚTA A JINÉ
SONG PRO DVA
LUCERNA
BALADA PRO BANDITU
ŠUMAŘ NA STŘEŠE
HABAĎÚRA
JAK VYLOUPIT BANKU
A JE TO V PYTLI!
V KORZETU PRO TETU
DIVOTVORNÝ HRNEC
NERUŠIT, PROSÍM
TŘI SESTRY
STVOŘENÍ SVĚTA A JINÉ
ČAJ U KRÁLOVNY
HVĚZDY NA VRBĚ
POSLEDNÍ DOUTNÍK
ZÁHADA ANEB ZAPŘENÁ LÁSKA
JULIE, TY JSI KOUZELNÁ!
HÁDEJ, KDO PŘIJDE…
ŠUMAŘ NA STŘEŠE

TAŠKY POMÁHAJÍ
Až do konce června si můžete v Obchodním
centru (OC) Novodvorská Plaza zakoupit za
20 Kč červenou tašku z netkané textilie
a s logy Domova Sue Ryder (DSR) a OC. Celá
částka z každé prodané tašky poputuje na
péči o klienty DSR. Přímo na Novodvorské
lze tašku zakoupit vždy ve čtvrtek a v pátek
odpoledne a v sobotu dopoledne. V dobročinných obchodech DSR (Štěpánska 53,
Praha 1, Ke Karlovu 10,
Praha 2, Prokopovo
nám. 5, Praha 3,
Michelská 1, Praha 4,
Koulova 2, Praha 6) lze
tašky kupovat celý týden, vždy v otvíracích
hodinách.

www.sue-ryder.cz

Rezervace vstupenek
1 hod. před představením – přímý tel.:
241 404 268
Pokladna pro obě scény tel.: 241 404 040
Obchodní oddělení:
tel./fax: 261 215 721, tel.: 261 215 722
E-mail: fidlovacka@fidlovacka.cz
www.fidlovacka.cz

1. út

19.30

4. pá 19.30
10. čt 19.30
11. pá
12. so
14. po
17. čt
18. pá
21. po
22. út
23. st

19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

BENEFICE ANEB
ZACHRAŇTE SVÉHO AFRIČANA
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
BENEFICE ANEB
ZACHRAŇTE SVÉHO AFRIČANA
BEZ KOSTÝMU
ROK MAGICKÉHO MYŠLENÍ
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
MILÁČCI A MILODARY
ŽENA V ČERNÉM
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
KOUZELNÁ NOC
ROK MAGICKÉHO MYŠLENÍ

Divadlo Dobeška
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 Dobeška:
kurzy • zábava • relaxace
www.divadlodobeska.cz/studio

1. út

15.00
16.00

16.00

2. st
3. čt

19.30
20.00

4. pá 20.00
6. ne 18.00
7. po 19.30

Na Jezerce 1451, 140 00 Praha 4-Nusle
Tel.: 261 224 832 - GSM: 736 623 965
E-mail: kristian.jezerka@quick.cz
www.divadlonajezerce.cz

1. út
2. st
3. čt
4. pá
6. ne
7. po
9. st
10. čt
11. pá
14. po
15. út
17. čt
18. pá
21. po
22. út
23. st
24. čt
25. pá
27. ne
28. po
29. út
30. st

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
19.00
19.00

KUMŠT
KUMŠT
VÁLKA ROSEOVÝCH
KUMŠT
CHARLEYOVA TETA
KUMŠT
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
KUMŠT
KUMŠT
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
NA DOTEK
NA DOTEK
KUMŠT
CHARLEYOVA TETA – zadáno
MUSÍME SI POMÁHAT
KUMŠT
LÁSKY PANÍ KATTY
ŽENITBA
LÁSKY PANÍ KATTY
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
MUSÍME SI POMÁHAT– zadáno
CHARLEYOVA TETA

8. út

19.30

9. st
10. čt

20.00
19.00

11. pá 20.00
16. st

19.30

17. čt

19.30

21. po 18.00

23. st

19.30

24. čt

19.00

30. st

19.30

DĚTSKÝ DEN
HONZA HLOUPÝ – pohádka
MALOVÁNÍ A JINÁ
TVOŘIVÁ ČINNOST
s Klárkou Marešovou
ZÁBAVNÉ HRY A SOUTĚŽE
v blízkém okolí divadla
s Jitkou Svobodovou
a s odměnami pro děti
MAMUT – Filmový klub
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
ADRIANA ŠEVEČKA
A VÁCLAVA HALÁČKA
– host večera: skupina K-band
Konzervatoř Jaroslava Ježka
JAN ALEŠ – absolventský koncert
– Konzervatoř Jaroslava Ježka
JOLANINY HVĚZDY VI
– tradiční pěvecký koncert dětí
BESÍDKA 2010
– tradiční představení
Divadla Sklep
VÝBĚR Z BESÍDEK
– Divadlo Sklep
Radůza – koncert
PŘEDNÁŠKA O ARCHITEKTUŘE
– s Davidem Vávrou
TIDITADE A MARIMBA MAMA
– koncert
SMRT ČEKÁ VŠUDE
– Filmový klub
FESTIVAL UDAVAČSKÉ PÍSNĚ
– světová premiéra!
Lukáš Pavlásek a Lumír Tuček
SLAVNOST SLUNOVRATU
– tradiční zakončení všech kurzů,
které na Dobešce probíhají
OKO NAD PRAHOU
– Filmový klub, setkání s tvůrci
a povídání o filmu
ZUŠ MODŘANY
– Sam Shepard, Mámení mysli
BRATŘI – Filmový klub

Předprodej na září začal 17. 5.

www.nasepraha4.cz

Branická 411/63, 147 00 Praha 4-Braník,
Fax: +420 244 462 813
POKLADNA DIV. + TEL. REZERVACE:
PO–ČT 15–18 hod. – Tel.: +420 244 462 779
HROMADNÉ OBJEDNÁVKY:
PO–ČT 10–14 hod. a PÁ 8–12
FAX: +420 244 462 813
Prosíme, uvádějte tel. spojení!
www.branickedivadlo.cz
Možnost objednávek přes internet

1. út
2. st
3. čt

19.00
19.00
19.00

8. út

19.00

9. st
10. čt

19.00
19.00

13. ne 19.00
14. po 19.00
15. út
16. st

19.00
19.00

17. čt 18.00
18. pá 19.00
20. ne 19.00
22. út

19.00

23. st

18.00

24. čt

19.00

25. pá 19.00
28. po 19.00

S TVOJÍ DCEROU NE – komedie
HRA O LÁSKE – komedie
STVORENIE SVETA
– komediálně-poetické inscenace
ÚKLID – ESTER KOČIČKOVÁ
A KATERYNA KOLCOVÁ
– komorní pseudomuzikálek
SMÍŠENÉ (PO)CITY – komedie
DEZERTÉR Z VOLŠAN
– staropražská fraška
BRANICKÁ PREMIÉRA
PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME
– komedie
ČOCHTAN VYPRAVUJE – uvádí
Divadelní společnost J. Dvořáka
FATÁLNÍ BRATŘI – komedie
JAKEOVY ŽENY
– inteligentní komedie
TANEČNÍ VEČER STUDIA DAG
VRÁTÍŠ SE KE MNĚ PO KOLENOU
– bláznivá komedie
VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
– komedie
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
– komedie
POSLEDNÍ ZVONĚNÍ – závěrečná
akademie žáků ZŠ Školní
OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ
– komedie
VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM,
KDYŽ TEČE VODA – komedie
LO STUPENDO ANEB
TENOR NA ROZTRÁNÍ – fraška

BRANICKÉ DIVADLO NABÍZÍ:
NETRADIČNÍ ABONMÁ, které neomezí Váš výběr programový
ani časový. Za pouhých 1000,- Kč získáte 12 poukázek na
poloviční slevu, 12 vstupenek na kterýkoliv program pořádaný
BD. DÁRKOVÉ KARTY: 6 poukázek na volnou vstupenku do
BD (2000,- Kč). POLOVIČNÍ SLEVY: PRO DĚTI, STUDENTY
A DŮCHODCE (OMEZENÝ POČET VSTUPENEK NA JEDNOTLIVÁ
PŘEDSTAVENÍ).

Akce se koná za podpory grantů MČ PRAHA 4
a HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

BRANICKÉ DIVADLO
provozuje občanské sdružení LETITIA,
společnost pro rekonstrukci
a obnovu Branického divadla.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

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

G A L E R I E : R A Y G I B S O N – O B R A Z Y , T E X T Y A HUDBA ( 3 . – 3 0 . 6 . )
Vernisáž 3. 6. v 19 hod. s akustickým koncertem skupiny The Roads.
Výstava obrazů a kreseb zpěváka a výtvarníka Raye Gibsona, v jehož
tvorbě se hudba a obrazy navzájem prolínají a inspirují.

oper v Národním domě na Smíchově, nám. 14. října 16, Praha 5. Součástí
večera je i výstava fotografických obrazů Jadrana Šetlíka.
15. út

1. út
15.00 BRANICKÉ DUO
Využijte možnosti poslechu lidové hudby a tance v nekuřácké restauraci
Domova.

AUTO*MAT
Ráno vstanu a změním svoje město.
Ovládáme město, nebo město ovládá nás? Stáváme se automaty? Je pražský primátor spíše cyklista, nebo populista? Osobní dokumentární příběh
režiséra M. Marečka o pokusu proměnit město kolem sebe.

8. út
19.30 BENEFIČNÍ OPERNÍ RECITÁL
Sopranistka Adéla Váňová Mičková a tenorista Václav Barth zazpívají za
doprovodu Orchestru Severočeského divadla opery a baletu Ústí nad
Labem pod vedením dirigenta Ondřeje Šedivého árie z českých a italských

21. po 18.00 BENEFIČNÍ KONCERT WICHTERLE KVINTET
Na koncertě dechového kvinteta ve složení flétna, hoboj, klarinet, fagot
a lesní roh zazní skladby W. A. Mozarta, J. Haydna a dalších. Koncert je
součástí X. ročníku Rejchových komorních slavností.

22. út 9.00–21.00 MÓDNÍ SVĚT LADY SUE RYDER
2. ročník charitativního bazaru za podpory významných českých návrhářek
a výrobců módních doplňků v Mama Coffee, Vodičkova 6, Praha 1.

19.00

24. čt 17.00
SEN O MINULOSTI ČERVENÉHO ÚJEZDU
Dávné příběhy kraje kolem Unhoště bude vyprávět a interpretovat PhDr.
Pavel Mrázek. Přednáška s obrazovou projekcí.
26. so 10.00–18.00 LETNÍ JARMARK aneb PŘIJELA POUŤ
Trhovci, řemesla, výtvarná dílna, dobroty a kulturní program po celý den.
10.30 Větrný král, dětské loutkové představení • 11.15 Nakrm tygra
– vyzkoušejte si, jak sportují naši klienti • 14.00 Pražský pouťový orchestr
• 15.30 Buchty a loutky: Neposlušná kůzlátka • 16.30 Nakrm tygra.

Výtěžek z veškerých akcí je určen na podporu Domova Sue Ryder, o. p. s., který poskytuje sociální služby seniorům v obtížné zdravotní či sociální situaci.
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SC-300354/3

inzerce

SC-100087/10

SC-300664/1

Inzerce v časopisu TUČŇÁK

Renata Čížková
SC-100130/20

Uzávěrka dalšího vydání, tedy letního dvoučísla, je 18. června 2010.
Tel.: 777 114 473, 222 980 260 • E-mail: cizkova@ceskydomov.cz
SC-300388/14

www.praha4.cz
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ekologie

V červenci nebudou kontejnery přistaveny!

Nenechme
va n d a l y
ničit naše stromy!

Po stromech zbyly
jen tfii pafiezy…

Tři vzrostlé borovice
pokácel neznámý pachatel na městském
pozemku nedaleko
nákupního centra
Arkády Pankrác.
Na smutn˘ osud stromÛ mû upozornili seniofii bûhem spoleãn˘ch hodin
Nordic Walkingu. Ihned jsme zaãali ‰etfiení a nûktefií lidé nás informovali
o moÏné souvislosti s povolen˘m kácením na sousedním pozemku. To v‰ak
vlastník dotyãného pozemku jednoznaãnû odmítl.
ProtoÏe Mâ Praha 4 rozhodnû nechtûla stromy pokácet a ani nevydala rozhodnutí, které by to umoÏÀovalo, bylo
mûstskou ãástí Praha 4 podáno trestní
oznámení na neznámého pachatele.
Souãasnû se touto cestou obracíme na
obãany se Ïádostí o pomoc (svûdectví),
které by vedlo k odhalení pachatele.
Informace mÛÏete oznámit jak na odboru Ïivotního prostfiedí v Táborské ulici,
tak i na nejbliÏ‰í sluÏebnû státní ãi
mûstské policie. Dûkujeme!
LUCIE MICHKOVÁ, ZASTUPITELKA (ODS)

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

MOBILNÍ SBùR
NEBEZPEâNÉHO ODPADU
Praha 4 – trasa A

16. 6. – st

1. kfiiÏovatka ulic
âestmírova x Meãislavova
2. kfiiÏovatka ulic Jivenská x Adamovská
3. ul. DruÏstevní ochoz (u ã. 11)
4. ul. Baarova (u ‰koly)
5. kfiiÏovatka ulic
Na Záhonech x Mezipolí (u potravin)
6. Roztylské nám. (u ã. 33)
7. JiÏní nám.
8. ul. Hlavní (u pivnice U ¤ezníkÛ)
Praha 4 – trasa B
1. Nedvûdovo nám. (u ‰koly)
2. kfiiÏovatka ulic
Na Klaudiánce x U Podol. hfibitova
3. kfiiÏovatka ulic
Na Vrstvách x V Rovinách
4. kfiiÏovatka ulic
Dvorecká x Jeremenkova (parkovi‰tû)
5. kfiiÏovatka ulic Milevská x Pujmanové
(parkovi‰tû u prodejny)
6. kfiiÏovatka ulic
Plamínkové x Dûkanská vinice II
7. kfiiÏovatka ulic
Za Zelenou li‰kou x SenoÏatská
8. ul. Jihlavská
(parkovi‰tû u prodejny GATO
– Jihlavská 18/611)
Praha 4 – trasa F

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

17. 6. – ãt
15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.30–17.50
18.00–18.20
18.30–18.50
30. 6. – st

1. kfiiÏovatka ulic
RuÏinovská x Pod Krãsk˘m lesem
15.00–15.20
2. ul. Pod Lysinami (u trafostanice)
15.30–15.50
3. kfiiÏovatka ulic
Podolská x K Vysoké cestû
16.00–16.20
4. kfiiÏovatka ulic Hudeãkova x Kubi‰tova
(parkovi‰tû)
16.30–16.50
5. kfiiÏovatka ulic Ohradní x Michelská 17.00–17.20
6. kfiiÏovatka ulic Na Veselí x Soudní
17.30–17.50
7. ul. Îateck˘ch
18.00–18.20
8. kfiiÏovatka ulic
Podolská x Nedvûdovo námûstí
18.30–18.50

www.cistapraha4.cz
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MČ Praha 4 – velkoobjemové kontejnery
ČERVEN 2010
Stanovi‰tû

Zavezení dne

Jivenská x Adamovská
Ctiradova x Meãislavova
Zálesí x Sulická
Mezivr‰í x Nad ·álkovnou
Pod Terebkou x Petra Rezka
Pekárenská – pod svahem
Nad Pískovnou x Pfiechodní
Vavfienova
Halasova x U StrÏe
K V˘zkumn˘m ústavÛm
Pod Dûkankou x Nad Spádem
Zelen˘ pruh x Za Pruhy
(u parkovi‰tû)
Mikulá‰e z Husi
Na Lysinách
Zapadlá x Zelen˘ pruh
Jeremenkova x Sitteho
U Pern‰tejnsk˘ch x DruÏstevní
Valtínovská x Hornokrãská
Pod Vi‰Àovkou
Pod Dálnicí ã.1
Lopatecká x Doudova
Na Vrstvách x Pod Pekafikou
Vrbova (u garáÏí)
DruÏstevní ochoz x Zdafiilá
V Zálomu x Na Jezerce
Murga‰ova
Zachova x Nad Svahem
Korandova x Havlovického
Michelská x U Michelského ml˘na
Îilinská
Kotorská (u jeslí)
Herálecká I x Pacovská
Nad Lesním divadlem x Nûmãická
Boleslavova x BoÏetûchova
Pod Krãsk˘m lesem x V Jehliãí
U Habrovky x U Krãské vodárny
Podolská x K Vysoké cestû
Vzdu‰ná x Na Rovinách
Plamínkové (u garáÏí)
Jiskrova x Na Mlejnku
Podolská x U Vápenné skály
Klánova x U Vodotoku
Kamenitá
Branická x K Ry‰ánce
Jílovská (u Údolní)
Na Kvûtnici x Pod Sokolovnou
SdruÏení x Nad Studánkou
Horáãkova X Bartákova
Sinkulova x Na Klikovce
Pod Vr‰ovickou vodárnou III
Baarova x Telãská
Luke‰ova x Bohrova
RuÏinovská x Kukuãínova
Na Zlatnici x Na Podkovce
V Hodkoviãkách x Jitfiní
Pod Jalov˘m dvorem
Doudlebská
Bítovská
PsohlavcÛ x Vûkova
Sládkoviãova
Fillova x Rabasova
Na Lí‰e x Na Novinû
Jihlavská (proti garáÏím)
Jihozápadní V x JiÏní IX
Na Chodovci (u separaãních nádob)
Nad Havlem x U Krãského nádraÏí
Mirotická x âimelická
JiÏní XVI
Choceradská x Senohrabská
Severov˘chodní IV x Severní IV
Viktorinova
Ohradní x Na Kfiivinû
Podolská x Nedvûdovo námûstí
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SC-100057/5

SC-300695/1

INZERCE

ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ
224 214 617, 604 207 771

SC-300718/1

SC-100063/5

SC-300540/2

SC-90863/9

SC-300639/1

SC-100111/17

SC-300541/2

SC-300660/1

SC-91352/6

Ing. JAN MELŠ

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

SC-300662/1

SC-91365/6

SC-300249/4

SC-300213/4

SC-300652/1

SC-100118/5

SC-91267/7

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

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

SERVIS PRAČEK
SC-91442/6

WHIRLPOOL • IGNIS • TATRAMAT
OPRAVY v bytě zákazníka

SC-300538/3
Fa MILOSLAV JÁCHIM
• Malování a lakování • Nátěry oken a dveří • Štukování zdí •
• Práce i o so+ne • Vše kvalitně za rozumné ceny •
SC-300677/1

Tel: 272 761 234 • 602 366 328
SC-100089/4

Tel.: 272 734 264, Mobil: 736 733 543

V‰e v pfiízniv˘ch cenách vãetnû záruky
Rozpoãty a konzultace ZDARMA - Zaji‰tûní ostatních fiemesel
SC-91390/6

SC-300666/1

SC-300523/2

MALÍŘI, LAKÝRNÍCI, ÚKLID

www.našepraha4.cz
www.praha4.cz
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soutěž/inzerce
SOUTĚŽ O 5 KNIH

OSMISMùRKA
„Pane učiteli, já si myslím, že si tu pětku nezasloužím!“
„Já také, ale TAJENKA nemáme!“

Miniencyklopedie
pfiiná‰í alternativní
zpÛsoby léãby a ãtenáfie informuje, Ïe
kromû tabletek a injekcí existují moÏnosti, jak se léãit
napfiíklad stravou,
úpravou Ïivotního
stylu,
bylinkami,
zeleninov˘mi ‰Èávami nebo i vodoléãbou. Jestlipak tfieba víte, Ïe záchvat
migrény mÛÏe odeznít, pokud d˘cháte
do vût‰ího papírového sáãku? Nebo Ïe
dobfie pfieÏv˘kaná mandle potlaãí pálení Ïáhy a sníÏí kyselost v Ïaludku?
Knihy do soutûÏe vûnovala firma
Vegall Pharma, www.vegall.cz.

Legenda:
ANESTEZIOLOGIE,
AUDIENCE, BAIE,
BIOLOGICAL, BROUSIT,
BUJARÉ, CONGRATULATORY,
CVALÍK, DYNODA, ELITA,
FLEBITIDA, KANÝRKY, KARASI,
KÁRAT, KARNAK, KOCÁBA, KOJOT,
KOSTRY, KUNDERA, KUNDÉRA,
LAKÝRA, LETOVAČ, LIBOVÉ, LICHÝ, LXVIII,
MACHONIN, MEGAWATTHODINA, NÁPLAST,
NEZAKÓDOVANÝ, NEZBOURANÉ, NOKIA,
NUTNÉ, ODHAD, ODVRAT, OKAMŽIK, OMRK,
OŽIVENÝ, PLEVEL, POINTA, POMÍJIVOST, PYTHAGORAS,
RARAŠI, REEDICE, RUJAN, SARONG, SAZBA, SBÍJET,
SEANCE, STAHATI, STLAČOVANÝ, STUDÁNKA, SYMETRIE,
TKANÁ, TOBOGÁN, TUTOVÁ, TUTU, UPOVÍDANÝ,
UROSTLÝ, VĚŠTBA, VTÍRAVÁ, VYDLABANÝ, ZAVRHOVAT.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
● Tipněte si, kolik druhů motýlů

žije v okolí Podolského profilu?
Knihu získají autorky/autofii/ pûti
nejpfiesnûj‰ích a nejrychlej‰ích odpovûdí, které dojdou do 12. 6. 2010 na
e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz.

VÝHERCI Z KVĚTNOVÉHO TUČŇÁKA
(správná odpověď byla 122 stran):
Milan Rickl, Gabriela Melková,
Katefiina BaroÀová, Vladimír Beran
a Petr Difko.

Měsíčník MČ Praha 4 zdarma do schránek
SUDOKU
Těžké

Měsíčník městské části Praha 4, ročník 20 • Vychází 12x ročně • Místo vydání Praha • Registrace: MK ČR E 12556 • Pro MČ Praha 4
připravuje: Strategic Consulting, s. r. o., IČ 25792920 • Šéfredaktor: Martin Dudek • Redakční rada: Pavel Horálek, Jiří Bodenlos, Martin
Hudec, Václav Krištof, Martin Plíšek, Karel Skoupil, Petr Staník, Ivana Staňková, Petr Štěpánek • DTP: Pavel Huml • Inzerce: Renáta Čížková
tel.: 777 114 473 • Adresa redakce: Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 816 821, fax: 224 816 818, e-mail: praha4@consultants.cz •
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INFORMAČNÍ CENTRA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4: Táborská 376/40, tel.: 261 192 177, 261 192 178,
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Kontakty na redakci, inzerci a distribuci
INZERTNÍ MANAŽER:
ŠÉFREDAKTOR:

Martin Dudek
Telefon: 774 820 075
E-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz

Stránka vznikla ve spolupráci s vydavatelstvím
VIP Adresa. Více křížovek
v časopisech

Osmisměrka:
TAJENKA – šestky

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

STÍŽNOSTI A PODNĚTY K DISTRIBUCI:

www.ceskydomov.cz

Anna Saricheva

Zde jsou ceníky, podmínky inzerce a termíny vydání

Telefon: 224 816 821
E-mail: distribuce@ceskydomov.cz

www.nasepraha4.cz

Připomínky, názory a podněty: Tučňák, Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1.

Řešení

30

Renáta âíÏková

Uzávěrka inzerce pro letní dvoučíslo Tučňáka je 18. června 2010.
KONTROLA DISTRIBUCE ČASOPISU: v rámci pravidelné kontroly distribuce si Vás, čtenářky a čtenáře Tučňáka, dovolujeme
požádat o spolupráci. V případě, že neobdržíte časopis, oznamte tuto skutečnost buď e-mailem na adresu: noviny@praha4.cz,
nebo telefonicky na číslo 261 192 199. Nezapomeňte vždy uvést ulici a číslo Vašeho domu.
Děkujeme.

www.praha4.cz
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