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EDITORIAL
Milé ãtenáfiky,
milí ãtenáfii,
dfiíve neÏ zaãnu
psát o tom, co nás
tento mûsíc ãeká,
dovolte mi krátké
pozastavení nad
probûhl˘mi kvûtnov˘mi oslavami konce 2. svûtové války.
O hrÛzách války,
násilí a totality sly‰íme ãasto a moÏná
si uÏ nûktefií z nás fiíkají, proã si pofiád pfiipomínat to, co probûhlo v minulém století.
A souãasná mladá generace se o tuto historii nezajímá témûfi vÛbec. Na akci, kterou
jsme chtûli toto nelehké období pfiipomenout, se promítal dokumentární film z roku
1945 o zahájení práce nové ãeskoslovenské
vlády. Zaujalo mne, jak média manipulovala v té dobû davy a jak se zviditelÀovala
Komunistická strana v ãele s Klementem
Gottwaldem. AÏ mne mrazilo, kdyÏ jsem si
uvûdomil, co se za pár let pak stalo.
Nezapomínejme prosím na na‰i minulost.
Nezapomínejme na lidi, ktefií poloÏili za na‰i svobodu Ïivot ãi strádali, a tûm Ïijícím
projevme je‰tû více úcty a obdivu.
A nyní co nás ãeká v ãervnu. Nejv˘znamnûj‰í akcí jsou „4x4 Letní hry Prahy
4“. Akce pro pfiibliÏnû 3 000 dûtí z na‰ich
základních ‰kol probíhá bûhem ãervna na
rÛzn˘ch místech na‰í mûstské ãásti v celkem
16 disciplínách. Hry konãí 22. ãervna
v centrálním parku na Pankrácké pláni na
akci „Praha 4 – místo pro Ïivot“, kde oceníme úãastníky vítûzn˘ch základních ‰kol.
Vedle zábavy, která je pro kaÏdou vûkovou skupinu opût pfiipravena, Vás zvu podobnû jako minul˘ rok na diskusi o rozvoji
na‰í mûstské ãásti. Probûhne prezentace toho, co se udûlalo nebo se pfiipravuje v nové
v˘stavbû, v dopravû, sociálních sluÏbách,
rozvoji volnoãasov˘ch aktivit atd. RovnûÏ
budeme debatovat o v‰em, co vás zajímá ãi
trápí a co chceme zmûnit. Pfii diskusi o rozvoji mûstské ãásti bych chtûl upozornit na
pfiedstavení trojrozmûrného modelu lokality
u metra Budûjovická. Prostranství kolem
této stanice vznikalo neucelenû a bez vzájemné návaznosti jednotliv˘ch projektÛ.
Rozhodli jsme se provést „inventuru" souãasného stavu a na jejím základû vytvofiit
regulaci tohoto území tak, aby nedocházelo
k dal‰ím samovoln˘m zmûnám a zhor‰ování tohoto prostoru. Jednali jsme proto
i s vlastníky dotãen˘ch pozemkÛ a nemovitostí o jejich rozvojov˘ch plánech. Vedle
regulaãního efektu bude vytvofiena moÏná
varianta zkultivování a zlid‰tûní prostranství, a to pfiedev‰ím ãásti nad metrem.
ZároveÀ chceme ovûfiit, zda v alespoÀ omezené mífie je zde moÏné vytvofiit námûstí.
DÛraz klademe na hledání prostoru pro
garáÏe, kter˘mi bychom sníÏili deficit
parkování v tomto území.
Závûrem mi dovolte popfiát Vám pfiíjemné
proÏití ãervnov˘ch dnÛ, na‰í fotbalové reprezentaci hodnû úspûchÛ na Mistrovství
Evropy a 22. ãervna se budu tû‰it se na
setkání s Vámi na Pankrácké pláni.
PAVEL HORÁLEK, STAROSTA
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AKTUALIT Y

Nové matriky nabízejí soukromí
dáním zfiejmû unikátní stavbou na území Prahy.
„Na‰e matriky vyznávají soukromí. Pokud
obãan pfiijde fie‰it získání obãanství, nebo
úmrtí blízké osoby, je záleÏitost projednána
v diskrétních boxech pouze za úãasti matrikáfiky a klienta.“
(MD)
FOTO: ZDENùK K¤ÍÎ

Do nového informaãního centra pohodlnû vstoupíte pfiímo z chodníku.

Bývalá prodejna nábytku v Táborské ulici se přeměnila v nové
informační centrum. Do prostor původního informačního centra
pak byly přestěhovány i kanceláře matrik Městského úřadu Prahy 4.
o nezbytn˘ch stavebních úpravách je obãanÛm k dispozici bezbariérov˘ pfiístup do
matrik a podatelny pfiímo z chodníku ulice
a ãíseln˘ vyvolávací systém. „Chtûli jsme úfiad
pfiiblíÏit lidem. Zaznamenali jsme fiadu stíÏností na to, Ïe pÛvodní matriky byly umístûny

P

v 1. patfie radnice a staly se tak nedostupné
maminkám s koãárky a star‰ím lidem. Nyní
tento problém odpadá,“ uvedl pfii slavnostním
otevfiení tajemník Mâ Praha 4 Lanny Dudra.
Starosta Mâ Praha 4 Pavel Horálek navíc
informoval, Ïe nové matriky jsou sv˘m uspofiá-

Nové prostory matrik si pfii slavnostním
otevfiení prohlédl i fieditel Divadla Na Jezerce Jan Hru‰ínsk˘ s manÏelkou Milu‰kou
·plechtovou (vpravo), kterou fotograf zastihl
pfii rozhovoru se zástupkyní starosty Ivanou
StaÀkovou.

O nemovitosti se postará 4-Majetková, a. s.
Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 10Z-… /2008 ze dne
23. 4. 2008 došlo k souhlasu se založením společnosti 4-Majetková, a. s.,
jejímž jediným zakladatelem a akcionářem je městská část Praha 4.
Společnost se bude především starat o správu a údržbu nemovitostí a jejich pronájem.
ûstská ãást Praha 4 (dále jen Mâ P4) ciálních sluÏeb v Praze 4, Zdravotnické zafiíhospodafií s nemovitostmi svûfien˘mi jí zení Prahy 4) a pozemky vãetnû sportovních
do správy hlavním mûstem Prahou. Jsou to areálÛ (sportovi‰È) u objektÛ uÏívan˘ch základbytové objekty, bytové objekty s urãit˘m ními ‰kolami.
Celkem se jedná cca o 242 pfieváÏnû bytopodílem pronajíman˘ch nebytov˘ch prostor,
nebytové komerãní objekty, nebytové objekty v˘ch objektÛ, 90 pfieváÏnû nebytov˘ch objektÛ,
pronajaté pfiíspûvkov˘m organizacím zfiízen˘m 53 objektÛ uÏívan˘ch základními a matefisk˘mi
Mâ P4 (základní a matefiské ‰koly, Ústav so- ‰kolami. Hlavním úãelem zaloÏení a pfiede-

M

Dopravní omezení
Do 15. 6. bude uzavírka slepého úseku
komunikace Hvûzdova z dÛvodu v˘stavby
nového chodníku a komunikace jako pfiípravy v˘stavby sjezdu z ulice 5. kvûtna.
●

Budûjovická, k. ú. Krã, v úseku ulic
Vyskoãilova – Vokáãova. V 2. fázi (13. 5. aÏ
5. 6.) bude v záboru stavby v˘chodní polovina stfiedního pásu, pro parkování bude umoÏnûno podélné stání cca 50 vozidel vãetnû
6 vyhrazen˘ch stání pro osoby pohybovû
postiÏené v západní polovinû stfiedního pásu
komunikace, která je uÏ rekonstruovaná.

●

Z dÛvodu závodu âeského Ïelezného
muÏe bude v sobotu 7. ãervna od 7 do 18.30
hodin uzavfiena Strakonická ulice smûrem
na Prahu. Objízdná trasa smûr Podolí
a Braník je vedena následovnû: Sjezd Na
Baních – Eli‰ky Pfiemyslovny – Zbraslavské
námûstí – Îitavského – most Závodu Míru –
Komofianská – Modfiany, Braník, Podolí.

●

4 | TUČŇÁK

v‰ím budoucí ãinnosti obchodní spoleãnosti
4-Majetková, a. s. (dále jen spoleãnost) je
zefektivnûní správy uvedeného nemovitého
majetku a sníÏení nákladÛ na jeho správu.
Zámûrem je, aby spoleãnost mimo jiné v rámci
své ãinnosti spravovala a v dobû mimo‰kolního vyuãování i provozovala sportovi‰tû
u objektÛ základních ‰kol. Dal‰ím zámûrem
je, aby spoleãnost provozovala velkoobchod
v oblasti nákupu potravin, napfiíklad provoz sezonní trÏnice, po níÏ volá ãást obãanÛ Prahy 4
a spravovala venkovní reklamní plochy.
(MD)

Přijďte na Pankráckou pláň!
I v tomto roce pokračuje městská část Praha 4 v tradici a pořádá
v centrálním parku na pankrácké pláni kulturně sportovní akci
Praha 4 – místo pro život.
portovní i spoleãenské setkání, pfii kterém
si mÛÏete popovídat se zástupci mûstské
ãásti Praha 4, se uskuteãní 22. ãervna od 14
do 22 hodin. Náv‰tûvníci akce napfiíklad
zhlédnou první pfiedstavení trojrozmûrného
modelu prostranství kolem metra Budûjovická
v mûfiítku 1:500 (110x150 cm), kter˘ bude
slouÏit jako podklad pro vefiejnou diskuzi nad
budoucností této lokality. Spoleãnû s modelem
budou prezentovány dal‰í v˘znamné projekty
Prahy 4 - protihluková stûna, parkovací domy,
nová trÏnice, skate park, obnova parkÛ, dûtská
hfii‰tû a úprava dopravy.
A na co se je‰tû mÛÏete tû‰it? Urãitû na
divadelní pfiedstavení, ohÀovou show, ukázky

S

cyklotrialu (Josef Dressler) a elektric boogie.
Dále na kvalitní hudební produkci (z úãinkujících napfiíklad vybíráme AC DC revival,
Ale‰e Brichtu a Wabiho DaÀka), vãetnû hry
na velice netradiãní hudební nástroje – show
Mr. Popelina.
Dûti si zadovádí na oblíben˘ch zábavn˘ch
atrakcích – skákací hrady – a v provozu bude
aktivní dûtské centrum. Do programu je také
zahrnuto vyhlá‰ení vítûzn˘ch ‰kol ve sportovních 4x4 letních hrách Prahy 4.V‰ichni si pak
mohou pochutnat na dobrém a pestrém obãerstvení. Pfiijìte se pobavit a dozvûdût se zajímavé informace o rozvoji va‰í domovské mûstské
ãásti!
(MD)
www.praha4.cz

AKTUALIT Y

Park čeká rekonstrukce
Park na Roztylském náměstí v centru starého Spořilova byl založen ve
třicátých letech minulého století a od té doby byl pouze více či méně
odborně udržován. Tak se postupem času objevily i zásahy, které nectily
původní citlivou koncepci a působí v dodnes částečně zachovalé podobě
parku nevhodně.
roto radnice Prahy 4 chystá rozsáhlou
rekonstrukci celé plochy, která má v co
P
moÏná nejvût‰í moÏné mífie obnovit pÛvodní
podobu námûstí, doplnûné pochopitelnû o nové
funkce odpovídající moderní dobû.
Do plánÛ obnovy se podle vyjádfiení fieditele
místní základní ‰koly JiÏní Mgr. Daniela
Kaisera zapojili také napfiíklad Ïáci 4. roãníku,
ktefií v rámci projektu ke Dni Zemû vytvofiili
maketu Roztylského námûstí (na obrázku).
5. roãník pfiipravil dokonce návrhy úprav,
které byly pfiedány zástupcÛm firmy, zpracovávající v souãasné dobû komplexní návrh
fie‰ení námûstí, aby mohly b˘t pfiípadnû nûkteré nápady do koneãn˘ch plánÛ zapracovány.

Mûstská ãást Praha 4 chce v urãité fázi
zpracování dokumentace úprav námûstí svolat
vefiejnou schÛzi, aby se obyvatelé Spofiilova
mohli s chystanou akcí seznámit a aby mohly
b˘t pfiípadné opodstatnûné námitky nebo
návrhy je‰tû zapracovány. Podobné setkání
probûhlo v nedávné dobû, kdy se vefiejnost
jednoznaãnû vyjádfiila k otázce postavení
pomníku prvního odboje na Roztylském námûstí. V˘sledky tohoto setkání se zcela jistû
promítnou do chystan˘ch plánÛ rekonstrukce.
O nové schÛzce budou obyvatelé pochopitelnû
vãas pfiedem informováni.
TOMÁ· JELÍNEK,
P¤EDSEDA KOMISE ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ

Zelená linka Zpomalovací práh finišuje
životního prostředí
Nejste lhostejní ke svému okolí? Máte
podněty a postřehy k údržbě veřejné
zeleně, nebo k životnímu prostředí na
Praze 4? Pak zavolejte zdarma na
Zelenou linku životního prostředí – 800
131 290. Vašimi připomínkami se pracovníci radnice budou v co nejkratším
časovém úseku zabývat.

Radnice zaplatí
opravu chodníků
ãkoliv komunikace a chodníky nejsou majetkem mûstské ãásti Prahy 4, ãetné stíÏnosti obãanÛ vedly radnici k vytvofiení
Chodníkového programu. „Rozhodli jsme se
investovat 10 milionÛ korun do oprav poniãen˘ch chodníkÛ. Správnû by se o nû mûla
postarat Technická správa komunikací (TSK),
ale ta se nyní pot˘ká s nedostatkem financí,“
uvedl zástupce starosty Martin Hudec. „Do
konce prázdnin chceme uzavfiít smlouvu s TSK
o desetimilionové dotaci a poté mohou postupnû v ulicích Na Podkovce, U Michelského
ml˘na, U Dubu, Jeremenkova, Nuselská,
Sedlãanská, U DruÏstva Tempo, Thomayerova,
Vlnitá a Hrusická zaãít opravné práce. Víme,
Ïe poniãen˘ch komunikací je mnohem více,
ale z rozpoãtov˘ch dÛvodÛ si nyní nemÛÏeme
dovolit vy‰‰í investici.“

A

Veřejná projednávání
■ 19. ãervna od 17.00 hod. se bude v Z·
Jeremenkova projednávat dopravní situace
v ulici Pod Pekafikou.
■ 26. ãervna od 17.30 hod. zveme obãany
do KC Spofiilov k dal‰í diskuzi o podnûtech
k novému územnímu plánu.
Mâ PRAHA 4
www.praha4.cz

rámci opatfiení BESIPu pokraãuje v˘stavba pfiíãného zpomalovacího prahu
V
v ul. Branické mezi boãní ul. Pod Svahem
a Vlnitou. Zpomalovací práh bude integrován
s pfiechodem pro chodce, kter˘ bude pfiisvûtlen
dvûma nov˘mi stoÏáry elektrického osvûtlení.
Na zpomalovací práh vyústí na jiÏní hranû bezejmenná komunikace (obsluÏná k pfiilehl˘m
bytov˘m domÛm Branická ã.p. 1573, 1572,
1571, 1570, 1569, 620). V rámci v˘stavby dojde k opravû navazujících chodníkÛ a do-

plnûní nov˘ch uliãních vpustí pro odvodnûní
komunikace.
V˘stavba je jiÏ ve druhé etapû (zábor severní poloviny vozovky, provoz v místû stavby
v jednom jízdním pruhu), která bude ukonãena
8. ãervna. Hned druh˘ den zaãne poslední fáze
v˘stavby – do 22. ãervna bude proveden zábor
jiÏní poloviny vozovky, provoz v místû stavby
v jednom jízdním pruhu, krátkodobû se omezí
vjezd vozidel do obsluÏné bezejmenné komunikace.

K obnově památky
o krůček blíž
V dubnu se Komise pro využití objektu Branického dvora znovu sešla
se všemi zájemci o pronájem dvora, aby s nimi probrala další otázky
související s rekonstrukcí.
omise konstatovala, Ïe zástupci firem
chtûli ve dvofie vybudovat sociální ústav
K
(2 zájemci, z toho jeden pfiedpokládal vznik
specializovaného zafiízení pro urãitou profesní
skupinu seniorÛ), provoz ‰kolského zafiízení
(2 zájemci, jeden pozdûji odstoupil), hotel

(2 zájemci) a byty. O ãást prostor rovnûÏ
projevila zájem restaurátorská dílna a nûkolik
místností by si pronajala zájemkynû z lékafiského oboru.
Prioritou Mâ Prahy 4 je pfiedev‰ím záchrana
a kvalitní rekonstrukce objektu Branického
dvora, úãelné vyuÏití v‰ech jeho prostor
a vznik ãinností, které budou pfiínosem pro
obyvatele a danou lokalitu. Po zváÏení v‰ech
nabídek a okolností proto komise doporuãila
Radû Mâ, aby dvÛr byl nabídnut pro ‰kolské
úãely. Rada se na svém zasedání 14. 5. s tímto
návrhem ztotoÏnila a vyhlásila zámûr pronajmout Branick˘ dvÛr s pozemky „pro úãely
budoucích vzdûlávacích aktivit“.
ProtoÏe Komise pro vyuÏití objektu Branického dvora splnila v˘‰e zmínûn˘m doporuãením v‰e, co mûla za úkol, popfiála Branickému
dvoru, aby se co nejdfiíve zaskvûl ve své
pÛvodní kráse a k 1. kvûtnu ukonãila svou
ãinnost.
TOMÁ· JELÍNEK,
âLEN ZASTUPITELSTVA Mâ PRAHA 4
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AKTUALIT Y
Pokračujeme v představování strážníků-okrskářů
městské policie, kteří působí na území městské
části Praha 4.

Petr Levík
Strážník specialista
– okrskář
Okrsek č. 6
Telefonní záznamník: 261 192 622
je urãen pro pfiedávání podnûtÛ okrskáfii. Záznamník neslouÏí
k poskytnutí okamÏité pomoci. K tomu je urãena napfi. bezplatná
linka tísÀového volání 156.

Mapa
a hranice okrsku:
Jeremenkova,
hranice k.ú. Mâ Praha 5,
Podolské nábfieÏí,
Podolská,
Sinkulova,
Doudova,
Na Klaudiánce,
V rovinách,
Pod pekafikou,
Jeremenkova.

Nepovolené reklamy
zmizely

ako houby po de‰ti se na území Prahy 4 vyskytly pfiedev‰ím
na zábradlích a nosiãích dopravního oznaãení nepovolené reklamní
plochy. JelikoÏ tím do‰lo k poru‰ení ustanovení § 25 zák. ã. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, mûstsk˘ úfiad zajistil jejich odstranûní a likvidaci.

J

Kontaktní telefon 261 192 625, 261 192 311 je na služebnu
s nepřetržitou službou, která se nachází v ulici Táborská 372/36, Praha 4 (budova Úřadu MČ Praha 4).
E-mail: okrskari.p4@mppraha.cz

INLINE ZÁVODNÍKY
vystřídají hudební kapely
V sobotu 21. června 2008 je připraven celodenní
program nejen pro závodníky na inline bruslích, ale
i pro příznivce kytarové hudby! Music fest se vstupem zdarma začíná v 15.30 hod. ve Žlutých lázních.
Na inline závody se mÛÏete pfiihlásit elektronicky na adresách
www.o2inlinecup.cz a na www.vltavskymaraton.cz. Do 16. 6. mÛÏete zaslat pfiihlá‰ku také po‰tou na adresu Infocentrum, Mâ Praha 4,
Táborská 350/32, 140 45 Praha 4 - Nusle. Od 16. 6. do 19. 6., vÏdy
mezi 15. a 18. hodinou, se mÛÏete na stejné adrese pfiihlásit
osobnû. Pfiihlá‰ky se pfiijímají i na místû závodu nejpozdûji 30 minut pfied startem kategorie.
Pfiijetí pfiihlá‰ky je podmínûno pfiiloÏením dokladu
o zaplacení startovného, které ãiní: jednotlivci 100 Kã
(na místû 150 Kã), matky/otcové s koãárky 50 Kã,
200 Kã vratná záloha za
elektronick˘ ãip, dûti do 12
let závodí zdarma.
Závody se pojedou na
ãtyfiproudové silnici Podolské nábfieÏí mezi kfiiÏovatkami s Jeremenkovou a Podolskou. Okruh bude dlouh˘
3 km, pro dûtské kategorie
bude zkrácen na 2 km.
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Uzavírka uličky
J Sokol Praha-Podolí letos oslaví 75. v˘roãí otevfiení vlastní sokolovny. Od pfievzetí budovy v roce 1997 jsme udûlali spoustu oprav
a rekonstrukcí. Nyní s pomocí finanãního daru od mûstské ãásti Prahy 4
budeme opravovat uliãku mezi Podolskou ulicí a tramvajovou zastávkou
Kublov. Málokdo z místních asi ví, Ïe uliãka je na pozemku sokolovny.
Sokol tímto vychází spoluobãanÛm vstfiíc, aby jejich cesta k tramvaji
byla bezpeãná, co nejkrat‰í a nejschÛdnûj‰í. Doufáme, Ïe obãané
pochopí nutnost uzavírky po dobu rekonstrukce, pfiibliÏnû do 16. ãervna.
A následnû vûfiíme, Ïe nám zrekonstruovanou uliãku pomÛÏete udrÏet
v ãistotû a pofiádku.
V¯BOR TJ SOKOL PRAHA-PODOLÍ

T

www.praha4.cz

AKTUALIT Y/INZERCE
KRÁTCE
● Do Pohádkového lesa zve Sokol Staré Mûsto
v‰echny dûti a jejich doprovod. Akce se uskuteãní 8.
6., start je od 10 do 15 hod. od altánu v hostivafiském
lese poblíÏ hájovny. Od stanice Brechtova bude pfiístup na start znaãen. Na trase ãekají na dûti pohádkové bytosti i soutûÏe a v cíli je moÏné si opéci pfiinesené ‰pekáãky. Vstupné je 20 Kã/dítû, dospûlí uhradí dobrovolné vstupné.
● AÏ do 15. ãervna mohou dûti prostfiednictvím internetov˘ch stránek www.jetix.cz volit svou pûveckou ãi hereckou hvûzdu a vyhrát nûkterou ze zajímav˘ch cen. Slavnostní vyhlá‰ení a pfiedání cen se
uskuteãní 22. ãervna od 14 hod. ve Îlut˘ch lázních
a bude spojeno s velkolepou show za moderace
Leo‰e Mare‰e. Vstup zdarma.
● Na pondûlí 2. 6. v 19.00 hodin pfiipravila poboãka Mûstské knihovny Praha-Pankrác – dûti, Na
Veselí 5, dal‰í z hudebních podveãerÛ v knihovnû.
Tentokrát se starou keltskou hudbou. V pofiadu
TAMLIN vystoupí mladá nadûjná harfistka Jana
·ouflová. Vstup zdarma.
● Dobrovolnické centrum Lékofiice zve seniory 3.
ãervna od 14 hod. do klubovny DC Lékofiice v pavi-

lonu A1 Fakultní Thomayerovy nemocnice v Krãi
na pfiedná‰ku „MasáÏe – jeden ze zpÛsobÛ, jak si zachovat fyzickou a du‰evní rovnováhu“. Pfiedná‰í
masérka Markéta Purkardová. Informace na tel.:
261 083 690, 603 248 039, Mgr. Zuzana Vaculíková.
● Mâ Praha 4 finanãnû pfiispûla na zaji‰tûní
vydání publikace Slavné stavby Prahy 4. Zhruba
220stránková kniha ãtenáfie seznámí s nejv˘znamnûj‰ími mû‰Èansk˘mi a ãinÏovními domy, vilami,
prÛmyslov˘mi stavbami, mosty a dal‰ími architektonick˘mi díly na území Prahy 4. V obchodech by se
mûla objevit pfied Vánocemi.
● Zveme dûti a jejich rodiãe na akci „Zábavná sobota aneb Mámo, táto, pojìte si hrát!“, která se uskuteãní 21. ãervna od 10 do 16 hod. Bohat˘ tvofiiv˘ program, ekologická stezka, skákací hrad, motorky. Akci pofiádá SdruÏení pro aktivní odpoãinek a
integraci postiÏen˘ch ve spolupráci s Dûtsk˘m integraãním centrem a matefiskou ‰kolou, s.r.o.
Hurbanova 1285, Praha 4. tel: 241470291. Vstupné
dobrovolné.
● Z dÛvodu rekonstrukce povrchu cyklistické
stezky pfied Branick˘m mostem je doãasnû omezen
provoz v tomto úseku. Za pfiípadné komplikace se
Mâ Praha 4 obãanÛm omlouvá.

Vybrán
dodavatel internetu
ozhodnutím rady Mâ Praha 4 byl vybrán
dodavatel na projekt bezdrátového internetu. Spoleãnost NGI Service s.r.o. by v následujících dvanácti mûsících mûla nainstalovat
16 hotspotÛ (stanic pfiená‰ejících bezdrátov˘
internet), ãímÏ by mûlo b˘t pokryto skoro celé
území ãtvrtého praÏského obvodu. „Témûfi
v‰echny hotspoty budou umístûny na budovy
na‰ich základních a matefisk˘ch ‰kol. SíÈ budov zajistí rovnomûrné pokrytí, u‰etfiíme prostfiedky za pronájmy, kter˘m bychom se nevyhnuli v pfiípadû soukrom˘ch objektÛ, a navíc
zajistíme ‰kolám stabilní a kvalitní pfiipojení
k internetu,“ pfiiblíÏil radní Martin Plí‰ek,
pfiedseda komise pro elektronick˘ úfiad.
O umístûní hotspotÛ se zatím jedná, jisté je
ale to, Ïe ãást obyvatel Prahy 4 by mûla mít
moÏnost pfiipojit se doma zdarma k internetu
jiÏ na pfielomu záfií a fiíjna leto‰ního roku. Více
informací se dozvíte v dal‰ích ãíslech TuãÀáka.

R

VOLNÁ MÍSTA V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH
I po 2. kole zápisu do mateřských škol evidujeme volná místa. Máte-li trvalé bydliště na území MČ Praha 4 a máte zájem o umístění vašeho dítěte, které dovrší do 31. 12. 2008 3 let věku, kontaktujte ředitelky níže uvedených MŠ:
■ MŠ Kukučínova 1150, ředitelka Jiřina Ambrožová, tel.: 241 011 781
■ MŠ Trenčínská 2770, ředitelka Mgr. Zuzana Cerhová,
tel.: 272 761 116

■ MŠ Točitá 38 (objekt Hudečkova), ředitelka Naděžda Nosková,
tel.: 241 440 491
■ MŠ Tajovského 1309, ředitelka Marie Seidlová, tel.: 241 727 059

INZERCE

SC-80663/3
SC-80707/1

www.praha4.cz
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TÉMA - PROTIHLUKOVÁ STĚNA

Jak snížit automobilový hluk?

Návrh protihlukové stûny.

Hluk z automobilové dopravy na magistrále otravuje život a noční
spánek tisícovkám obyvatel Prahy 4. Ti se rozhodli bránit a nedávné soudní rozhodnutí uložilo hlavnímu městu Praha do roka
snížit hladinu hluku v ulici 5. května, kudy vede frekventovaná
Severojižní magistrála.
nahou mûstské ãásti Praha 4 i Technické
správy komunikací je fie‰it stávající situaci
tak, aby k omezení automobilového hluku
do‰lo v co nejkrat‰ím ãasovém horizontu, byÈ
PraÏská hygienická stanice povolila pfiekroãení
hladiny hluku v okolí komunikace do konce
roku 2012. Jednou ze staveb, která by mohla
v˘raznû pomoci, je navrhovaná protihluková
stûna v ulici 5. kvûtna.
„Stûna, která na délku mûfií 834 metrÛ a na
v˘‰ku 8 metrÛ, má prÛhlednou vrchní ãást,
dolní tfii metry jsou z neprÛhledného poly-

S

karbonátu, coÏ je materiál odráÏející hluk,“
uvedl za investora stavby fieditel Technické
správy komunikací (TSK) Ing. Ludûk Dostál.
Stûna by mûla stát pouze ve smûru z centra,
kde jsou obytné domy, a na dvou místech
by byla pfieru‰ena kvÛli nájezdov˘m rampám.
Problematick˘m úsekem se zdá b˘t rampa
u Základní ‰koly Bítovská, která v‰ak neomezuje hfii‰tû této ‰koly. Podél celé rampy by
byla rovnûÏ realizována protihluková stûna ve
stejné úpravû jako podél ulice 5. kvûtna, která
by eliminovala hluk a emise smûfiující do

prostoru hfii‰tû. Souãástí stavby je i vybudování nové klimatizované tûlocviãny, ve které by
probíhala v˘uka pfii nevhodn˘ch rozptylov˘ch
podmínkách.
„Nájezdová rampa je potfieba, ale není moÏné ji fie‰it dal‰ím zhor‰ením prostfiedí u ‰koly
Bítovská. Proto se na základû poÏadavku mûstské ãásti Praha 4 zaãalo TSK zab˘vat úpravou
rampy tak, aby nevedla u ‰koly,“ informuje
starosta mûstské ãásti Prahy 4 Pavel Horálek.
„Rádi bychom celou pfiilehlou kfiiÏovatku
pfiebudovali tak, aby motoristé jedoucí od
Budûjovické smûrem do Michle s úmyslem
vjet do ulice 5. kvûtna nemuseli jet na
Pankrác, ale na kfiiÏovatce zastavili, odboãili
doleva, kde bude nájezd na vratnou rampu.
Momentálnû jsme v‰ak ve stavu ovûfiení této
varianty, která se musí zaãít zpracovávat.“
Vybudování stûny a nájezdov˘ch ramp narazilo na odpor u nûkter˘ch obãansk˘ch sdruÏení
a bytov˘ch druÏstev, která tvrdí, Ïe stûna
ovzdu‰í nezlep‰í a hluk nesníÏí. Navrhli proto
zru‰ení územního fiízení na vybudování stûny
a naopak prosazují v˘stavbu ochranného tunelu z tvrzeného skla, kter˘ stojí napfiíklad
v ¤epích. (Redakce TuãÀáka poÏádala o bliÏ‰í
vyjádfiení JUDr. Petra KuÏvarta, zástupce
obãanského sdruÏení Ateliér pro Ïivotní prostfiedí, které se proti stavbû odvolalo, ale do
data uzávûrky nebyla reakce zaslána.)
V˘stavba by v‰ak trvala nûkolik let a mûstskou kasu by pfii‰la mnohem dráÏe neÏ protihluková stûna. „Navíc si myslím, Ïe tunel by
v nûkter˘ch ãástech oblasti sice pfiinesl zlep‰ení, na druhou stranu by v jin˘ch ãástech situaci
v˘raznû zhor‰il,“ uvedl Ludûk Dostál. V jednání je také nejlacinûj‰í opatfiení k omezení hluku
– sníÏení rychlosti na magistrále. „Pokud
by souãasná rychlost poklesla z 80 km/hod. na
50 km/hod., urãitû by se omezila i intenzita
hluku,“ upozornil zástupce starosty Martin
Hudec.
(MD)

Návrh protihlukové stûny.
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TÉMA - ÚZEMNÍ PLÁN

Ve vy‰rafované oblasti na v˘fiezu mapy by mûlo dojít k úpravám komunikací a kfiiÏovatky.

Z podnětů do nového územního plánu

Metro, lanovka a skate park
Zastupitelstvo hlavního města Prahy přistoupilo po 9 letech
k tvorbě nového územního plánu a schválilo harmonogram, jak
by tento plán měl vzniknout. Územní plán, dokument, podle
kterého se určuje zástavba a fungování města a jeho jednotlivých částí v nedaleké budoucnosti, je lákadlem především pro
investory. V hojné míře se o něj zajímají i občané, což ukázalo
i nedávné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4.
Rada hlavního mûsta Prahy vyzvala v únoru
tohoto roku v‰echny mûstské ãásti, aby pfiedloÏily zpracovateli nového územního plánu podnûty pro jeho tvorbu. Mûstská ãást Praha 4
v Komisi pro územní plán vygenerovala 157
podnûtÛ, které vycházely ze snahy odstranit
rÛzné neduhy.
„Na zpracování podnûtÛ
mûla radnice Mûstské ãásti
Praha 4 jen dva mûsíce, a tak
nebylo moÏné ‰ir‰í vefiejné
projednání. K první diskuzi
proto do‰lo aÏ na zasedání
zastupitelstva, kdy si nûktefií obãané mysleli, Ïe schvalujeme zmûny
v územním plánu. Jejich emocím rozumím,
byÈ byly neopodstatnûné. Nicménû vûfiím, Ïe
www.praha4.cz

ve‰kerá nedorozumûní se jiÏ podafiila nebo podafií vysvûtlit a odstranit,“ uvedl starosta Pavel
Horálek.
„Podnûty lze roztfiídit do 4 okruhÛ a jsou
v˘sledkem více neÏ 25 hodin projednávání
v Komisi pro územní plán. Nejsou v nich
zahrnuty podnûty investorÛ, vlastníkÛ pozemkÛ a jednotliv˘ch obãanÛ, ty jsou je‰tû
pfiedávány samostatnou cestou a mûstská ãást
Praha 4 se k nim na základû následného zpracování zpracovatelem územního plánu bude
vyjadfiovat,“ fiíká pfiedseda Komise pro územní
plán ing. Zdenûk Kováfiík.

Metro u nemocnice
Alfou a omegou kaÏdé mûstské ãásti je
mûstská hromadná doprava. „Pro nás je
nejpodstatnûj‰í vznik trasy metra D, proto

na‰e podnûty mífií
k tomu, aby trasa
vznikla co nejdfiíve
a v co nejpfiijatelnûj‰í podobû. Poslední
zmûnou je proto posun jedné ze stanic
pfiímo k Thomayerovû
nemocnici, coÏ povede k rychlému dopravnímu obslouÏení nej- Ing. Zdenûk Kováfiík,
vût‰í nemocnice na ú- pfiedseda Komise pro
zemí Prahy 4,“ infor- územní plán
muje Zdenûk Kováfiík. UÏ abychom tu déãko
mûli, povzdychne si urãitû kaÏd˘ obyvatel
Krãe, Nuslí a celého jihu Prahy!
K dal‰ím podnûtÛm patfií roz‰ífiení tramvajové dopravy, a to jednak po ulici Na
Pankráci a Budûjovické do ulice Vyskoãilovy
a po nové komunikaci okolo Michelské pekárny aÏ na ulici U Plynárny. „Stále potfiebujeme nalézt propojení horní ãásti Prahy 4
s ãástí u Vltavy. Dali jsme podnût na propojení
námûstí HrdinÛ ulicí Na dolinách na Podolské
nábfieÏí a nov˘m tramvajov˘m mostem zhruba
v oblasti vodárny vytvofiit dÛleÏité propojení
s Prahou 5.“

TUČŇÁK
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Na více neÏ 200 nov˘ch parkovacích míst v trojpodlaÏním garáÏovém domû se mohou v pfiípadû
schválení nového územního plánu tû‰it obyvatelé spofiilovského
sídli‰tû.
V plánu je i devût Ïelezniãních stanic
v systému S-Bahnu, neboli regionální Ïeleznice, které by mûly obslouÏit tûÏko dostupné
oblasti, jako je napfiíklad Vrbova, Na záhonech,
nebo nuselské a michelské prostory u hranic
Prahy 4 a 10.

Parkovací domy pro všechny
Územní plán má nejen rozvojovou, ale
i ochrannou funkci. Ve druhém okruhu podnû-

tÛ, t˘kajících se pfieváÏnû komunikací, se
proto na ni Komise zamûfiila. „Chceme, aby
bylo zásadním zpÛsobem vyfie‰eno kfiíÏení
dálnice D1 s JiÏní spojkou a s ulicí 5. kvûtna,
a to tím zpÛsobem, Ïe by se stalo prioritním
kfiíÏení D1 s JiÏní spojkou obûma smûry a propojení D1 s ulicí 5. kvûtna by bylo poníÏeno.
V ulici by ubyly jízdní pruhy a fiidiãi by byli
nuceni kfiiÏovatku objíÏdût, protoÏe pfiím˘ smûr
z D1 by je vedl na JiÏní spojku. SníÏení zátûÏe

Bouře ve sklence vody
První kolo projednávání podnětů k územnímu plánu proběhlo na
dubnovém zasedání Zastupitelstva Prahy 4. Občané se jej zúčastnili v hojném počtu a intenzivně se zapojili do veřejné debaty.
Z jejich návrhÛ vze‰ly následující úpravy:
● Bydlení Pod Pekafikou – Mâ Praha 4
redukuje moÏnost v˘stavby maximálnû se
3 nadzemními podlaÏími a jedním ustupujícím (ãtvrt˘m nadzemním podlaÏím).
● Území na Habrovce, zam˘‰lené pro obytnou zástavbu, bylo z podnûtÛ na základû rozhodnutí starosty vypu‰tûno. ZÛstává tedy nadále krajinnou a mûstskou zelení.
● Zamítnuta byla opakovaná Ïádost spoleãnosti Navatyp, která vlastní pozemek v parku
DruÏba a snaÏí se o zmûnu na bytovou zástavbu. Mûstská ãást se jiÏ nûkolikrát pokou‰ela
pozemek vykoupit, ale k dohodû zatím nikdy
nedo‰lo.

stva Prahy 4, ale magistrátu,
kde je právû pan ·tûpánek jako uvolnûn˘ radní za oblast
Ïivotního prostfiedí i zodpovûdn˘. Vina tedy padá zejména na nûj a jeho volání po
diskuzi s obãany povaÏuji
tudíÏ za vrchol nekorektnosti a populizmu.
Proã tedy své námitky k územnímu plánu
nefie‰í v rámci sv˘ch pracovních povinností
na Zastupitelstvu hlavního mûsta Prahy a dûlá
pfied vefiejností hlupáky z poctivû pracujících zastupitelÛ, ktefií v ãasovém presu
museli návrhy na zmûny územního plánu
fie‰it?“

JelikoÏ se zasedání neslo v emotivnûj‰ím
duchu, neÏ b˘vá zvykem, nechme zaznít postfiehy tfií politikÛ.

Petr ·tûpánek poslední zasedání zastupitelstva
a podnûty k územnímu plánu okomentoval následovnû: „Zastupitelé za Stranu
zelen˘ch podali v této souvislosti fiadu protinávrhÛ.
Vût‰ina podnûtÛ v‰ak byla schválena podle
pÛvodních návrhÛ. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe

Jan Kolda, ãlen Komise územního plánování, byl roztrpãen z chování radního Petra
·tûpánka. „To, Ïe na zpracování podnûtÛ byly
jen 2 mûsíce a tudíÏ nemohly b˘t ani fiádnû
konzultovány s obãany, není vina zastupitel-
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na ulici 5. kvûtna pfiinese vtaÏení této komunika-ce do kaÏdodenního Ïivota Prahy 4,“
domnívá se Zdenûk Kováfiík. K tomu by mûl
pfiispût kombinovan˘ pfiekryv mezi pfiemostûním ulice Michelské a kfiiÏovatkou ulice
Vyskoãilovy, kde by v ãásti tohoto pfiekryvu
vznikl zelen˘ most propojující park v oblasti
Brumlovky se zelení sídli‰tû na druhé stranû.
Dal‰í pfiekryv pfiibliÏnû v místû b˘valé koneãné
tramvají na Kaãerovû by slouÏil jako vstup do
mûstské ãásti Prahy 4. „Na nûm lze postavit
hotel nebo jinou stavbu, která by budila dojem
ukonãení dálnice.“
Zajímav˘m podnûtem je vybudování nejménû deseti parkovacích domÛ, ve kter˘ch by
pfiedev‰ím obyvatelé Prahy 4 na‰li kvalitní
parkování za pfiijatelné ceny. Jedním z míst,
o kterém se uvaÏuje, je lokalita podél ulice
Spofiilovská. „Rádi bychom také dosáhli sníÏení v˘znamu radiálních komunikací na území
Prahy 4 a více je zaãlenili do bûÏného Ïivota
na‰í mûstské ãásti, proto dáváme podnûty na
zmûnu izolaãní zelenû na parky a na její pfiipojení k obytné zástavbû tak, aby sem nelákala
dal‰í ãerpací stanice.“

Skate park potěší mládež
Lépe vyuÏívat zanedbané ãi problematické
ãásti Prahy 4, to bylo hlavním motivem tfietího
okruhu podnûtÛ. „Jde pfiedev‰ím o plochy
dnes vyuÏívané âesk˘mi drahami ãi b˘valé
v˘robní prostory. Pfiedev‰ím se jedná o oblast
Chodovské, kde se nabízí velká moÏnost
vyuÏít místní prostory pro novou zástavbu,
a to nejen pro administrativní, ale i pro

s ohledem na stále v˘raznûj‰í nepfiíznivé velkomûstské vlivy je na místû plochy zelenû
programovû zachovávat a roz‰ifiovat, nikoliv
zmen‰ovat. Nesouhlasíme se zástavbou ãásti
parku na Kavãích horách ãi se zástavbou zelenû vedle Podolské vodárny. Podali jsme návrh
na projednání podnûtÛ nového územního plánu s vefiejností do 30. záfií tohoto roku. Jsme
pfiesvûdãeni, Ïe lze vytvofiit prostfiedí pro kvalitní Ïivot i rekreaci ve zdravém mûstû, av‰ak
pouze na základû promy‰len˘ch vizí.“
Zastupitel Karel Skoupil
se nejprve vrátil k hlavnímu
tématu, kter˘m bylo schválení podnûtu k urychlení pfiípravy a realizace metra „D“
jako základní potfieby rozvoje na‰í mûstské ãásti.
„Tento podnût byl bez jak˘chkoliv protinávrhÛ pfiijat. Ostatní pfiijaté podnûty právnick˘ch
a fyzick˘ch osob byly také schváleny s tím, Ïe
budou s obãany projednány v souladu s pfiijat˘m usnesením do 30. 9. 2008. Jsem pfiesvûdãen, Ïe to nebude jediné a poslední projednávání s obãany. V této souvislosti bych chtûl
pfiipomenout naprosto neseriózní jednání zastupitelÛ za Stranu zelen˘ch. Jejich »v˘kon«
ihned po zásluze odsoudil pan starosta, kolega
Kolda i já.“
(MD)
www.praha4.cz

TÉMA - ÚZEMNÍ PLÁN/INZERCE
bytovou a také roz‰ífiení zelenû a cyklostezku
podél Botiãe,“ pfiibliÏuje Zdenûk Kováfiík. Na
oblast okololedáren je jiÏ vypracována studie,
která poãítá s intenzivnûj‰ím vyuÏitím pro rekreaci.
„Je zde cyklostezka, kterou by mûlo doplnit
centrum pro star‰í mládeÏ vãetnû skate parku.
Maminky s dûtmi zde uvítají i dvû plánovaná
hfii‰tû pro nejmen‰í.“
Promûnou zfiejmû projde i okolí nádraÏí
Braník, kde se uvaÏuje o niÏ‰í bytové zástavbû.
„Prostory kolem Botiãe, pfiedev‰ím u Ohradní,
a b˘val˘ v˘robní prostor Napaka v Nuslích
chceme pfiiãlenit k bytové zástavbû a k zeleni.
Vznikne tak prostor s nov˘mi byty v zeleni.
Poãítáme se zkultivováním a roz‰ífiením zelenû
v Krãském údolí, kdy by se parkov˘mi
úpravami propojil Krãsk˘ a Michelsk˘ les
aÏ po Braník. Do tûchto úvah zapadá na‰e
snaha pfiedûlat dnes velmi pfietíÏené kfiíÏení
ulic Michelská a VídeÀská s JiÏní spojkou
a umoÏnit lehãí prÛjezd autobusÛ MHD i pû‰í
propojení Krãského údolí s Michelsk˘m
lesem.“

Lanovka zatím v představách
Do ãtvrtého okruhu podnûtÛ „propadly“ dílãí samostatnû fie‰ené pfiipomínky a úpravy.
Podnûty se t˘kaly napfiíklad b˘val˘ch jeslí
v Hudeãkovû ulici, které buì budou vyuÏívat
seniofii, nebo objekt bude urãen k bydlení.

Zanedbaná a opu‰tûná plocha u Vltavy, nedaleko tramvajové stanice Pfiístavi‰tû, se moÏná za
nûkolik let promûní v centrum pro mládeÏ, kterému bude dominovat skate park.
A takovou tfie‰inkou na dortu je podnût nové
lanovky spojující Kavãí hory s Podolsk˘m
nábfieÏím. Její konkrétní umístûní se musí je‰tû dofie‰it, aby nedo‰lo k zásahu do chránûného
území. „Obãané nemusí mít strach, Ïe se nûco
rozhodne za jejich zády. Spoleãnû se zastupi-

teli se k vznikajícímu novému územnímu plánu
budou moci vyjádfiit je‰tû nejménû dvakrát na
vefiejn˘ch projednáních. Poprvé aÏ zpracovatelé vytvofií koncept a podruhé pak pfii projednávání návrhu,“ uzavírá Zdenûk Kováfiík.
(MD)

INZERCE

Rozšiřujeme profesionální tým
Rodinných finančních poradců!
Hledáme spolupracovníky se zájmem o:
obchod a finanční trh, seberealizaci a profesní
růst, rozvinutí komunikačních a prodejních
dovedností, nadprůměrné výdělky.

SC-80621/2

www.praha4.cz

SC-80296/1

SC-80621/2

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

SC-80163/1

Nabídneme Vám:
- zázemí silné a prestižní finanční společnosti,
- finanční a lidskéou podporu při adaptačním
procesu (školení, fix+provize+bonus),
- flexibilní pracovní dobu,
- dobrý pracovní kolektiv.
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ROZHOVOR

Jaký má recept
na manželství?

právû ta dlouholetost. Existují konflikty kvÛli
stejn˘m vûcem, které vás spolehlivû rozãílí.
S postupem ãasu se uÏ nerozãilujete, protoÏe víte,
Ïe toho druhého nezmûníte. A pokud nejde o zásadní spory a názory, kvÛli kter˘m byste nemohli
spolu Ïít, a které se projeví velmi záhy, jde to.
V Divadle Na Jezerce hrajete ve hfie Sklenka
sherry. Proã by právû na tuto hru mûli diváci
pfiijít?
Hra, kterou moÏná lidé znají pod názvem
Drobeãky z perníku, je pfiesnû v Ïánru, kter˘ má
podle mého názoru velkou odezvu u divákÛ. Je to
vtipnû napsaná tragikomedie o vztazích – diváci
se smûjí, ale souãasnû si i popláãí. Dal‰ím dÛvodem, proã pfiijít, jsou herecké v˘kony – ve hfie
excelují Zuzana Kronerová, Jan Hru‰ínsk˘,
Milu‰ka ·plechtová a dal‰í. Myslím, Ïe mohu
fiíci, Ïe se na jevi‰ti se‰li herci, ktefií si porozumûli a umí si vyjít vstfiíc.

Tvář herečky VERONIKY JENÍKOVÉ (43) byla 20 let spjata
s Divadlem ABC. Od nového roku je však na volné noze,
a proto ji návštěvníci mohou spatřit v Branickém divadle,
nebo v Divadle Na Jezerce ve hře Sklenka sherry.
ilmoví fajn‰mekfii se slzou v oku nostalgicky
zavzpomínají na její postavu Eviãky triãko
z „tuzexového“ filmu Bony a klid. A televizní
diváci si jistû vzpomenou na roli zdravotní
sestfiiãky Vendulky z televizního seriálu Ordinace
v rÛÏové zahradû.

F

Va‰í poslední televizní rolí bylo ztvárnûní
zdravotní sestry. âistû hypoteticky – chtûla
byste pracovat jako sestfiiãka?
Musím fiíci, Ïe aã si doktorÛ a sestfiiãek nesmírnû váÏím, nemohla bych v ordinaci pracovat.
MÛj dûda byl sice lékafi, ale nemocniãní prostfiedí
na mû nepÛsobí pohodov˘m dojmem. Mám
ho spjaté s bolestí a s urãitou depresí. MoÏná
kdybych zdravotnictví studovala, tak k nûmu
najdu profesní vztah.
KdyÏ uÏ jsme nakousli zdravotnictví – jste
pfiíznivkyní poplatkÛ u lékafie?
Nemyslím, Ïe je dobré, aby se do rozboru
pou‰tûla hereãka, která jen hraje zdravotní sestru.
Podle mne je to sloÏitá problematika. Sly‰ela
jsem o lidech, ktefií by vinou své nemoci museli
platit za léky desítky tisíc korun a díky zdravotní
reformû u‰etfiili. Na druhou stranu je divné, Ïe
by nûkdo chtûl zavádût vûkov˘ limit pro placení
u dûtí. Dítû je pofiád dítûtem, aÈ je novorozené,
aÈ mu jsou tfii roky, deset, ãi patnáct let… Tak
proã v tomto smûru dûlat rozdíly?
Jaké máte vzpomínky na dûtství?
Krásné. Moji rodiãe jsou tûlocvikáfii, vychovávali nás ve sportovním duchu. Mûli
rádi lyÏování, ke kterému nás s bratrem vedli.
Brali jsme lyÏe jako druhé nohy. KdyÏ
jsme jeli na hory, spali jsme tfieba také v jedné
místnosti, kde bylo osm lidí. Jsem otfiískaná

12 | TUČŇÁK

sportovním duchem, proto mû jen tak nûco
nezaskoãí.
Urãili vám rodiãe, co máte studovat?
Ne, nikdy s námi nemanipulovali. Chodila
jsem na jazykovou ‰kolu, pak jsem pfiestoupila na
konzervatofi, v‰e probûhlo v klidu a v pohodû.
Které roky povaÏujete z va‰eho profesního ãi
osobního hlediska za klíãové?
Urãitû to byly roky „osmdesáté“. Je to období
mezi m˘mi 15. a 25. narozeninami. Tehdy jsem
se rozhodla pro herectví a zaãala jej studovat.
Pfii‰ly první lásky a vztahy. V roce 1981 jsem
natoãila film Pozor, vizita! a v roce 1987 Bony
a klid. Rozdíl mezi filmy byl pro mû v tom, Ïe
zatímco Vizitu jsem toãila v podstatû je‰tû
jako dítû, v Bony a klid jsem uÏ byla dospûlá
hereãka, která se za pár mûsícÛ poté vdala.
ManÏel âestmír Gebousk˘ je také herec.
Pfiedpokládám, Ïe jste mûli velkou svatbu za
úãasti mnoha kolegÛ a reÏisérÛ…
VÛbec ne! ManÏel se Ïenil jiÏ podruhé a nepfiál
si velkou svatbu a já v podstatû také ne. Mojí
mamince se ulevilo, Ïe nemusí dûlat velké pfiípravy a tatínek mi fiekl – dÛleÏitûj‰í je obsah neÏ
forma. Na svatbû jsme byli ãtyfii – já s manÏelem
a svûdci, herec Otakar Brousek mlad‰í a jeho
manÏelka. Dodnes si pamatuji svatební hostinu:
aperitiv, pfiedkrm, ãtyfii bifteky a v˘borné víno,
to v‰e v roce 1988 za 500 Kãs. Tátovu radu jsem
si vzala k srdci – s manÏelem jsme stále spolu
a kamarádky, které se rok pfiede mnou s velkou
pompou vdávaly, se rok poté zase rozvádûly…
Máte nûjak˘ recept na dlouholeté manÏelství?
Asi ãlovûk musí mít kliku. A pak je to moÏná

Narodila jste se v ãervnu ve znamení BlíÏencÛ.
Vûfiíte na horoskopy?
Nevûfiím. V kaÏdém ãasopise je horoskop na
dne‰ní den, coÏ je naprosto úsmûvné, protoÏe je
to samozfiejmû vymy‰lené novináfii. Jednou byl
velice módní ãínsk˘ horoskop. Náhodou jsme
mûli tfiídní sraz a na nûm jsme zjistili, Ïe podle
tohoto horoskopu jsme v‰ichni stejné znamení.
JelikoÏ jsme znali navzájem na‰e povahy, vûdûli
jsme, Ïe je to nesmysl.
Vafiíte ráda?
Ne, není to mÛj koníãek. Mám dvû dûti 17letého syna a 13letou dceru, jsem dlouho vdaná
a vafiení beru tak, Ïe se musím o rodinu postarat.
Vût‰inou o víkendu navafiím a dûti si to pak
ohfiívají.
Jste hodná ãi pfiísná matka?
Jsem nedÛsledná matka. Nûkdy se nechám vytoãit, pak mû to mrzí. S tím asi mají zku‰enosti
v‰echny mámy. A tûÏko sama sebe ohodnotím,
zda jsem spí‰ ta pfiísnûj‰í, nebo mírnûj‰í. To by
musely udûlat dûti, ale nevím, zda by byly
objektivní.
Jak sama sebe vidíte za 30 let?
Nedávno jsem byla s m˘m 73let˘m otcem
a synem lyÏovat v Alpách na ledovci. M˘m
snem je, abych tak jako on stála na prk˘nkách,
která pro nûkoho znamenají svût. Jin˘mi slovy,
abych byla co nejdéle zdravá a v psychické
pohodû, coÏ je to nejdÛleÏitûj‰í. A ráda bych
zÛstala u svého povolání, které mám ráda.
MARTIN DUDEK
FOTO: PETR JAHN

Rychlý recept Veroniky Jeníkové

Fleky se zelím
Na pánev dejte nakrájenou anglickou
slaninu a špek a přidejte nakrájené zelí.
Duste tak dlouho, dokud zelí nezměkne. Případné přismahnutí zelí nevadí,
jídlo má pak lepší šmak. Současně si
uvařte fleky a obě ingredience poté
smíchejte.

www.praha4.cz
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V Praze žiji v emigraci!

enormní kumulace souhlásek, jako je v ãe‰tinû
a v tureãtinû.

Ilustroval přes 250 knih a vytvořil více než 60 animovaných filmů,
z nichž především večerníček Mach a Šebestová získal nesmírnou
oblibu. Je zapřísáhlým monarchistou, který považuje vznik první
republiky za nešťastný dějinný akt. A tureckou zemi označuje
výtvarník a čestný občan Prahy 4 ADOLF BORN, který v červnu
oslaví 78. narozeniny, za naši věrnou kopii.

VraÈme se je‰tû k Rakousku-Uhersku.
Proã jej povaÏujete za státní útvar, kter˘ mûl
pfieÏít do souãasné doby?
Monarchii Rakousko-Uhersko povaÏuji za
velmi praktick˘ státní útvar. Malé národy,
jakou jsou Bulharsko, Slovinsko, Chorvatsko,
âesko, Slovensko, Maìarsko a dal‰í, nemají
‰anci ekonomicky obstát proti západním velmocem. Rakousko-Uhersko, tento státní kolos, nás
v kladném slova smyslu dopravil do Evropy.
A císafie Franti‰ka Josefa povaÏuji za moudrého
státníka. Naopak jsem pfiesvûdãen, Ïe vznik
první republiky pokazil spoustu dobr˘ch vûcí.
Ale dne‰ní stafií lidé, ktefií v ní proÏili své mládí,
o této dobû stále mluví entuziasticky. VÛbec
v‰ak nepochopili souvislosti.

Adolf Born ve své pracovnû a se sv˘m povûstn˘m knírem. „Pûstuji si jej od roku 1968 a je pro mû
symbolem návratu z pfiihlouplé doby do monarchie, kdy je‰tû v‰echno fungovalo,“ prozradil.
Kter˘ narozeninov˘ dárek vás spolehlivû
potû‰í?
Na úvod musím fiíci, Ïe den, kdy mám narozeniny, nepovaÏuji od své ‰edesátky za nûjak mimofiádn˘. Miluji víno, které si dennû dopfiávám,
takÏe nevidím rozdíl mezi oslavou a v‰edním
dnem. Co se t˘ãe dárkÛ, pro mû je nejlep‰ím darem od Boha dobré zdraví. Od pfiátel dostávám
dárky z kategorie staroÏitností, nebo lahve vína.
PovaÏuji se za odborníka na víno, a proto mohu
prohlásit, Ïe ani vyhlá‰ená francouzská bílá vína
nemají takovou vnitfiní kvalitu jako bílá vína
z Moravy nebo z Rakouska.
Bydlíte v Podolí, kde ve svém domû pracujete
a tvofiíte. Jste rodil˘ PraÏák?
Kdepak, já v‰ude prohla‰uji, Ïe v Praze Ïiji
v emigraci. Pocházím z âesk˘ch Velenic, a kdyÏ
mi bylo pût let, pfiistûhovali jsme se do Nuslí.
Poté jsem aÏ na jednu v˘jimku, kdy jsme si
se Ïenou koupili v Male‰icích druÏstevní byt,
neopustil území Prahy 4. Bydleli jsme na
Pankráci, poté ve zmínûn˘ch Male‰icích, pak
znovu na Pankráci a nakonec jsem skonãil
v Podolí. Jsem tu spokojen˘, ale na jednu vûc si
musím postûÏovat. Prahu jako mûsto devastují
v˘rostci a sleãny zhruba ve vûku od 12 do 19 let.
Nejen sprejováním na zdi domÛ, ale i odhazováním v‰elijak˘ch umûlohmotn˘ch lahví a obalÛ
od jídla na trávníky v parcích. Také si myslím, Ïe
jezdit po rovném Podolském nábfieÏí padesátkou
je nesmysl. Klidnû by mohla b˘t ‰edesátka a policisté, ãekající pravidelnû u Podolské
vodárny, by mohli jezdit mûfiit jinam.
www.praha4.cz

V jednom z rozhovorÛ jste prohlásil, Ïe se na‰emu národu povedlo úplnû zhloupnout. Není
chování mlad˘ch dÛsledkem této va‰í teorie?
Podle mého soudu Evropa jako celek
smûfiuje k debilitû. Vytrácí se vzdûlanost lidí
a urãité hodnoty uÏ nemají váhu jako dfiíve. Za
Rakouska-Uherska potfiesení rukou pfii uzavfiení obchodu byla smlouva, která se musela
splnit. Právû tak jako karetní hráã musel zaplatit dluhy, i kdyby zÛstal úplnû na mizinû.
Lidé mûli morální hodnoty jako prioritu, ale to
se celosvûtovû mûní a zaãíná vládnout anarchie.
Vezmûte si chování tuzemsk˘ch fiidiãÛ na
silnicích. Se stejn˘m zpÛsobem jízdy jsem
se setkal za hlubokého komunismu, kdy jsme
jezdili s na‰í dcerou do Bulharska pfies Rumunsko. A místní ‰oféfii fiídili pfiesnû stejn˘m
stylem. TakÏe jsme se vlastnû na silnicích porumun‰tili.
Rád cestujete. Které zemû jsou va‰emu srdci
nejbliÏ‰í?
Miluji Turecko a ¤ecko kvÛli odlesku exotiky, kter˘ pozvolna mizí. V ¤ecku cítím satyry
a dal‰í havûÈ z bájí, v Turecku mû vÏdy fascinovaly staré publikace, tfieba o odûvech sultánÛ.
Panovník tam vzbuzoval respekt uÏ jen
‰atem, natoÏ bohatstvím vousÛ a jejich úpravou.
Moji ãervnovou v˘stavu v Karolinu jsem proto
nazval Sultáni, monarchové a ti druzí. A je‰tû
jedna vûc mû k Turecku pojí – dva stejné povahové rysy, které na‰e zemû nesmírnû sbliÏují.
Smysl pro stejn˘ druh humoru a smysl pro bordel. Navíc v Ïádném jiném jazyce není taková

V ãervnu startuje za úãasti ãeské reprezentace fotbalové mistrovství Evropy. Jste
fotbalov˘ fanou‰ek, nebo vás to nechává
chladn˘m?
Do sv˘ch 20 let jsem byl velk˘m fotbalov˘m
fandou! Ale pak se mnou Ïádná sleãna nechtûla
chodit na zápasy, a tak jsem svoji sportovní
vá‰eÀ utlumil. VÏdy byly mému srdci blízké dva
kluby – Bohemians Praha a SK Nusle. V Nuslích
bylo zajímavé sledovat slávistické fotbalisty,
ktefií se z v˘konnostních ãi vûkov˘ch dÛvodÛ
propadli aÏ do tohoto klubu, kter˘ pár let úãinkoval i v lize. Do hledi‰tû bych ale uÏ ne‰el. Nemám na to ãas a navíc mi vadí to sprosté fivaní.
Dfiíve, kdyÏ se z hledi‰tû ozvalo Soudce mrkev,
tak to byla ta nejhor‰í nadávka. A také nesná‰ím
oblíbené skandování „Kdo neskáãe, není âech“!
PovaÏuji to za absurditu a za blbost a jen se
divím, Ïe to nûkdo mÛÏe vÛbec vyslovit. Ale
na‰im fotbalistÛm budu samozfiejmû drÏet palce.
TEXT A FOTO: MARTIN DUDEK

Hlavu malífie, grafika a ilustrátora právû zdobí ‰v˘carská vojenská ãepice z první svûtové
války. Jak je ze snímku patrné, není v jeho
sbírce ojedinûlá.
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SENIOŘI

Příjemná projížďka Prahou
Městská část Praha 4 připravila pro své seniory velmi
oblíbenou projížďku Prahou v historické tramvaji.
kdyÏ nás ve Stfie‰ovické vozovnû vítal dé‰È, následovala pfiíjemná projíÏìka. Seniofii se dostavili s dobrou náladou, kterou je‰tû povzbudili
harmonikáfii se smûsí star˘ch písniãek, a tak nebylo divu, Ïe za chvíli
zpívala celá tramvaj. Mezi pasaÏéry byla i zástupkynû starosty Ivana
StaÀková, která si pfii‰la s obyvateli Prahy 4 popovídat a vyslechnout
si jejich pfiání. Netrvalo dlouho a usmálo se i sluníãko a mohli jsme si
uÏívat pohledu na de‰tûm osvûÏenou Prahu. Cesta vedla pfies Letnou
do centra, Revoluãní, Jindfii‰skou, Vodiãkovou, Spálenou ulicí,
k Národnímu divadlu, podél Vltavy a PraÏského hradu zpût do
Stfie‰ovic. Toto hezké odpoledne plné pohody, kdy pohled
na Prahu navodil neopakovatelnou atmosféru, doplnilo
i poho‰tûní v podobû domácího ‰trÛdlu a kávy.
MGR. VùRA ROÎKOVÁ, VEDOUCÍ SOCIÁLNÍHO ODBORU

I

Dobrou náladu obstaral harmonikáfi.

Bûhem jízdy bylo stále o ãem vyprávût.

Mezi pasaÏéry se usadil i ãtyfinoh˘ cestující.

Výlet do Vlašimi

Výsledky literární a fotografické soutěže

Klub seniorÛ Ústavu sociálních sluÏeb
v Branické ulici 43/ 55 pofiádá 12. 6. v˘let vlakem do Vla‰imi, odjezd z Hlavního nádraÏí
v 7.11 hod. Sejdeme se u vnitrostátních pokladen
30 minut pfied odjezdem. Dal‰í v˘let pofiádáme
2. 10. autobusem do Lednice a Valtic. OdjíÏdíme
v 6.00 hodin ráno od polikliniky Budûjovická.
Cena ãiní pro ãleny klubu 500 Kã, pro neãleny
530 Kã. Vstupy hradí úãastníci sami.
Pfiihlá‰ky s úhradou pfiijímáme vÏdy ve stfiedu
opût v klubu do 11. 6. 2008. Stfieda 11. 6. je
poslední pfied prázdninami, klub bude do záfií
uzavfien. Podrobnosti na tel. ãísle 721 602 607,
(MILI)
nebo vÏdy ve stfiedu v klubu.

Všem přihlášeným do soutěže děkujeme za příspěvky. Avšak
vzhledem k tomu, že se přihlásilo podstatně méně soutěžících,
než jsme předpokládali a ne všechny příspěvky splňovaly podmínky zadání, bylo oceněno pobytem na Božím Daru jen pět
výherců.
literární soutûÏi je z kaÏdého fiádku znát,
Ïe máte Prahu 4 rádi a Ïe vás k této mûstské ãásti váÏí hezké vzpomínky i zajímavé
záÏitky. Mezi soutûÏícími porota vybrala
pfiíspûvky, které byly nûjak˘m zpÛsobem
mimofiádné. Nejlep‰ími autorkami byly
proto vyhlá‰eny Vlasta Slavíãková, Marta
Koczková a PhDr. Jana Vacková.

V

Ve fotografické soutûÏi splnily zadané
podmínky jen dvû soutûÏící: Marta Herlesová a Jindfii‰ka ·afránková. Snaha ostatních soutûÏících bude ocenûna mal˘m
dárkem, kter˘ obdrÏí po‰tou. V˘herkynû
t˘denního pobytu pro dvû osoby na BoÏím
Daru budou kontaktovány pracovnicí sociálního odboru.
(ROÎ)

PRAHA 4 HOSTÍ DECHOVKU
3. mezinárodní letní soutěžní přehlídka malých dechovek se poprvé uskuteční v Kulturním centru Novodvorská.
el˘ projekt pfiipravila Umûlecká agentura P + B ve spolupráci s KC
Novodvorská a agenturou Empire Art Agency za grantové podpory
hlavního mûsta Prahy a mûstské ãásti Praha 4. Koncerty dechové hudby
se budou konat v letních mûsících ‰est sobot po sobû vÏdy od 15 hodin
(12. 7., 19. 7., 26. 7., 2. 8., 9. 8. a 16. 8.) ve Spoleãenském sále
Kulturního centra Novodvorská.
Pfiehlídka bude zpestfiena malou hrou – bodovací soutûÏí o absolutního vítûze pfiehlídky „Praha 4 hostí dechovku“. KaÏd˘ náv‰tûvník bude
mít moÏnost ocenit v˘kon dechovky body ze stupnice 1 aÏ 5 (známkování jako ve ‰kole). Celkov˘ souãet bodÛ kaÏdé kapely vydûlíme poãtem
odevzdan˘ch hlasÛ a získáme prÛmûr – toto ãíslo pak nebude záleÏet na
náv‰tûvnosti jednotliv˘ch koncertÛ. Vítûze vyhlásíme 16. 8. Koncerty jiÏ

C
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tradiãnû otevfie 12.7. ÎiÏkovanka. Z praÏsk˘ch kapel se dále pfiedstaví
po roãní pauze vítûz prvního roãníku PraÏ‰tí muzikanti a mlad˘ dechov˘
orchestr Junior.
Druhá srpnová sobota bude patfiit kladenské Kvûtovance, s níÏ
vystoupí ‰v˘carská dechovka Blasskapelle Thun, z Moravy pfiijedou
pravdûpodobnû Vacenovjáci a Veãerka. Jedná se také o úãasti
Rakovniãanky a jednoho orchestru z Norska. Koncerty budou stfiídavû
moderovat Denisa Kubová a JoÏka Zeman.
Vstupné na koncerty se vybírat nebude, ale náv‰tûvníci obdrÏí „vstupenky“, které budou zároveÀ hlasovacími lístky. Vzhledem k omezené
kapacitû 200 míst doporuãujeme, aby si zájemci obstarali tyto „vstupenky“ pfiedem.
(MJ)
www.praha4.cz

VOLNÝ ČAS/INZERCE
V minulém vydání TuãÀáku
jsme vás informovali o lekcích speciální chÛze s hÛlkami – „Nordic Walkingu“,
které pro na‰e seniory
pfiipravila mûstská ãást
Praha 4 ve spolupráci
s Nordic Walking Centrem
Holky v pohybu. Tyto lekce
probíhají 3krát t˘dnû
a jsou zdarma. Nav‰tívila
jsem jednu z lekcí a byla
jsem velmi mile pfiekvapena, s jak˘m zájmem se tento projekt setkal. Ihned mi
bylo jasné, Ïe vûk tu opravdu nehraje Ïádnou dÛleÏitou roli. Je vidût, Ïe chcete
sportovat, peãovat o své
zdraví a Ïe vám tyto projekty pfiiná‰í vítanou pfiíleÏitost setkat se sv˘mi
vrstevníky k navázání nov˘ch pfiátelství. Je pro nás velikou motivací,
Ïe se „nebojíte“ nov˘ch druhÛ aktivit moderní doby. Budeme pracovat
na dal‰ích projektech, abychom zpestfiili a obohatili vá‰ Ïivot v na‰í
mûstské ãásti.
LUCIE MICHKOVÁ, ZASTUPITELKA Mâ PRAHA 4

Nordic Walking

zaujal

Mûstská ãást Praha 4 ve spolupráci s Mûstskou policií hl. m. Prahy
pofiádá v sobotu 14. ãervna 2008 od 13.00 hod. Den dûtí s dopravní v˘chovou na dûtském dopravním hfii‰ti
v areálu Základní ‰koly U Krãského lesa,
Jáno‰íkova 1300, Praha 4-Krã. Dûti si bûhem
odpoledne vyzkou‰í jízdu na dopravním hfii‰ti,
jízdu zruãnosti na kole
nebo na elektrickém
skútru a závod na profesionální autodráze.
Pfiipraveny jsou dal‰í
zábavné disciplíny pro
v‰echny vûkové kategorie.
Zveme na‰e dûti, pfiijìte oslavit Mezinárodní
den dûtí a zajímavû
strávit ãást víkendu!
(js)

INZERCE
SC-80731/1

EDUCAnet nabízí nové formy výuky

Gymnázium EDUCAnet, Jitřní 185, Praha 4
(od září na nové adrese Jírovcovo náměstí 1782, Praha 11
- v komplexu Campanus v docházkové vzdálenosti od
stanice metra a obchodního centra Chodov) přijímá studenty do vyšších ročníků oborů:

Gymnázium všeobecné čtyřleté
a Informační technologie
- aplikace osobních počítačů.

18 let zkušeností, zařazení do vyhlášky MŠMT
Pomaturitní studium AJ 2008/2009
lze kombinovat s NJ, FJ, ŠJ
10znalostních úrovní - příprava ke zkouškám z AJ

Firemní a individuální výuka

Studium v zahraničí

UČEBNY U METRA FLORENC a VYŠEHRAD

Jazyková škola Elvis, Žateckých 12, Praha 4
Tel./fax: 241 405 628, tel.: 241 409 001, O2: 602 350 632
T-Mobile: 731 570 807, elvis@elvis.cz,

www.elvis.cz

SC-80412/1

O naší škole se více dozvíte na webové adrese:
www.praha.educanet.cz.
Pro bližší informace volejte na číslo: 774 073 339
nebo pište na e-mail: jan.jiratko@educanet.cz.

ANGLIČTINA, ŠPANĚLŠTINA

Kurzy AJ od 19. 5. červenec + srpen
super intenzívní týdenní kurzy - intenzívní kurzy
na 2 či 4 týdny - konverzační kurzy 2x týdně

SC-......../..

■
■
■

www.ceskydomov.cz

SC-71888/2

EDUCAnet – pod tímto slovem se skr˘vá síÈ soukrom˘ch
stfiedních ‰kol s moderními v˘ukov˘mi metodami. Jedním
z nich bude gymnázium na Chodovû, které si za své motto zvolilo pût slov: nadstandard-komunikace-odli‰ení-zábava-dÛvûra. Jak jsou tyto zásady realizovány v praxi?
Nadstandard - kaÏd˘ ze studentÛ, kter˘ch je ve tfiídû asi
25, má k dispozici notebook, kter˘ mÛÏe pouÏívat i doma.
Zajímav˘m prvkem v˘uky je e-learning. Jde o systém
on-line kurzÛ, kter˘ kromû vkládání textÛ a fotek umoÏÀuje vést rejstfiík, pofiádat ankety nebo psát on-line testy.
Komunikace - není problém napsat uãiteli e-mail, nebo
s ním diskutovat pomocí icq. Rodiãe dostávají t˘dnû zpravodaj EDUCall, ve kterém se pí‰e o novinkách a akcích.
Odli‰nost je v tom, Ïe ‰kola bourá zaÏité pfiedstavy
o stresujícím a nezáÏivném ‰kolním prostfiedí. Îáci mohou
chodit do ‰koly beze strachu a pfiitom zvládat v‰echny
studijní poÏadavky
Zábava - pfiátelské vztahy a spoleãné akce pfiispívají
k dobré atmosféfie. Sami studenti pfiicházejí s nápady
a mohou sledovat, jak se uplatÀují.
Volba - EDUCAnet pfiipravuje absolventy v oborech
v‰eobecné gymnázium a informaãní technologie, pfiiãemÏ
první z nich lze studovat také dálkovû. ·kola pfiijímá
dobré Ïáky také do vy‰‰ích roãníkÛ.

www.praha4.cz
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ŠKOLST VÍ

Startují školní hry
Měsíc červen je v Praze 4 ve znamení sportu
školní mládeže. Městská část Praha 4 pořádá
pro žáky základních škol sportovní soutěžení s názvem „4x4 letní hry Prahy 4“.
d 1. června do 22. června si žáci základních škol Prahy 4 zasoutěží v celkem 10 sportovních
odvětvích. Na programu jsou turnaje v malé kopané, florbalu, basketbalu, streetballu, beach volejbalu, stolním tenisu a šachu.

O

Dále pak závody v plavání, atletice a cyklistice. Tato klání budou
obohacena doprovodným programem – účast mimo jiné přislíbili

známí sportovci – a medailisty potěší hodnotné ceny. Všichni účastníci navíc dostanou tričko s logem
letních her.
Hry slavnostně odstartují v neděli prvního června od 13 hodin ve
Žlutých lázních u příležitosti oslav
Dětského dne, jehož program
moderuje Leoš Mareš. Ve Žlutých
lázních je připraven nejen slavnostní nástup zástupců škol, ale

i závody dračích lodí (14–15 hod.)
za účasti pedagogů, zástupců
radnice a známých osobností české kultury a sportu včetně Leoše
Mareše.
Závěr her, spojený s vyhlášením
pořadí nejlepších škol, proběhne
v rámci kulturně společenské akce
Praha 4 – místo pro život dne 22.
června na Pankrácké pláni.
(MD)

T E R M Í N O VÁ L I S T I N A S O U T Ě Ž Í
Datum
1

Den
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2
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4
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ČT

6
9

PÁ
PO

10

ÚT

11

ST

12

ČT

13
16

PÁ
PO

17
19
22
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ČT
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Sport
Slavnostní zahájení her
Beach volejbal
Dračí lodě
Beach volejbal
Stolní tenis
Stolní tenis
Streetball
Stolní tenis
Florbal
Florbal
Florbal
Cyklistika kritérium
Basketbal
Florbal
Cyklistika jízda zručnosti
Atletika
Basketbal
Florbal
Atletika
Basketbal
Florbal
Šachy
Plavání
Florbal
Cyklistika časovka
Fotbal
Fotbal
Cyklistika horská kola
Slavnostní zakončení her
- vyhlášení bodování ZŠ

Místo
O2 Žluté lázně
O2 Žluté lázně
O2 Žluté lázně
O2 Žluté lázně Náhradní termín
ZŠ U Krčského lesa, Jánoš. 1320
ZŠ U Krčského lesa, Jánoš. 1320
DBK Budějovická
ZŠ U Krčského lesa, Jánoš. 1320
ZŠ Kunratice
ZŠ Kunratice
ZŠ Kunratice
Jihlavská ulice
TJ Pankrác, Děkanka
ZŠ Kunratice
Dopravní hřiště Jánošíkova
atletický stadion Děkanka
TJ Pankrác, Děkanka
ZŠ Kunratice
atletický stadion Děkanka
TJ Pankrác, Děkanka
ZŠ Kunratice
ZŠ Jílovská
plavecký stadion Podolí
ZŠ Kunratice
trať v Krčském lese
Slavoj Vyšehrad
Slavoj Vyšehrad
cyklostezka v Braníku
Centrální park na Pankráci

Časový rozsah
13.00
13.30–16.00
14.00–15.00
8.00–15.00
8.00–15.00
12.00–16.00
8.00–13.00
8.00–15.00
8.00–15.00
8.00–15.00
9.00–13.00
8.00–15.00
8.00–15.00
9.00–13.00
8.30–16.00
8.00–15.00
8.00–15.00
8.30–16.00
8.00–15.00
8.00–15.00
8.00–16.00
8.00–14.00
8.00–15.00
9.00–13.00
9.00–17.00
9.00–17.00
9.00–13.00
14.00–17.00

www.praha4.cz

ŠKOLST VÍ
Zájezd do Velké Británie

etos vyjelo do anglick˘ch rodin 26 ÏákÛ ze
6. aÏ 9. tfiíd ze Z· Jílovská. Kromû ohromení
z Lond˘na jako takového nás ãekaly i záÏitky na
v˘letech k mofii a do královského zámku
Windsor. Vyzkou‰eli jsme si získat informace
v interaktivních muzeích, hovofiili jsme v rodinách a paní prÛvodkynû vkládala angliãtinu do
kaÏdého svého v˘kladu. Zájezd se nám v‰em
velmi líbil.
LIBU·E HAMPLOVÁ

L

Č a ro d ě j n i c e v e š k o l c e
Dne 30. 4. 2008 byla v Matefiské ‰kole Boleslavova zachycena pohotov˘m personálem letka
ãarodûjnic. S ohledem na to, Ïe si v‰ichni zúãastnûní padli do oka, ãarodûjnice se v areálu ‰kolky
zdrÏely cel˘ den.
KRÁSNÉ DNY V·EM P¤EJÍ ZAMùSTNANCI A DùTI Z M· BOLESLAVOVA

Poděkování Mateřské škole V Zápolí
ûti z Matefiské ‰koly V Zápolí spoleãnû s fieditelkou M· Libu‰í Tomanovou nav‰tívily chránûné
Bezbariérové pracovi‰tû tolerance (B.P.T.) a zahrály tamûj‰ím zamûstnancÛm pfiedstavení pohádky „O dvanácti mûsíãkách“. ¤editelka spoleãnosti B.P.T. spol. s r.o. Lenka Kohoutová poté jejich
vystoupení zhodnotila v pochvalném dopise, ze kterého vyjímáme: „Na‰e spoleãnost zamûstnává
a vzdûlává osoby se zdravotním postiÏením a kaÏd˘ kontakt s bûÏnou spoleãností, natoÏ pfiiblíÏení postiÏen˘ch osob dûtem, nás velmi tû‰í. Je velmi dÛleÏité brát postiÏené osoby jako rovnocenné partnery a vhodnou cestou toto uãit i na‰e dûti. Velk˘ dík proto patfií paní fieditelce Tomanové, která k nám
pfiivedla své svûfience, malé herce. Ti nejenom pfiedvedli nádherné divadélko, ale nebáli se pfiijmout
obãerstvení a dárky od na‰ich zamûstnancÛ a co víc, vÛbec se nebáli komunikovat a vést Ïivou
rozpravu na nejroztodivnûj‰í témata. Paní fieditelka velmi vhodnû spojila pfiíjemné s uÏiteãn˘m,
dûtem ukázala postiÏené osoby jako pfiátele, ktefií se rádi podívají na vystoupení ‰ikovn˘ch dûtí, rádi
se baví a jedin˘m rozdílem je napfi. vozík, berle, co víc – mnoho postiÏení není vÛbec vidût. Opût jsme
se v‰ichni pfiesvûdãili, Ïe bariéry jsou v nás lidech a vhodnou v˘chovou lze bariéry zlomit.“

D

Ve s e l é s p o r t o v á n í
atefiská ‰kola Na Chodovci v Praze 4, na
Spofiilovû, uspofiádala 23. dubna v rámci 3. sportovních her M· Prahy 2008 svoje
‰kolní kolo. Veselé sportování probíhalo
v blízkém stfiedisku HAMR SPORT. Závodilo
45 dûtí v 7 druÏstvech a pûti disciplínách.
Závodníky pfii‰li podpofiit rodiãe, pfiíbuzní
a nejmen‰í dûti z na‰í ‰kolky. Drobné ceny
pro dûti poskytlo Happy time sdruÏení, Hamr
Sport Praha 10 a Autopalace Mazda Spofiilov.
M. MAKOVIâKOVÁ, M· NA CHODOVCI

M

Jak se žije lidem se zrakovým postižením?
V dubnu jsme na PJZŠ Horáčkova uspořádali dílny, ve kterých se děti
ze třetích tříd mohly seznámit s problematikou života lidí se zrakovým
postižením.
fii‰ly mezi nás pracovnice ze sdruÏení
OkamÏik, které nám ve tfiech workshopech
pfiedvedly, jak mÛÏeme tûmto lidem pomáhat
a co pro nû mÛÏeme udûlat.
Dûti si vyzkou‰ely Brailleovo písmo, vedení
nevidomého, chÛzi se slepeckou holí a hru
s ozvuãen˘m míãem. Také se dozvûdûly, Ïe
tito lidé dokáÏí provozovat spoustu sportov-

P

ních aktivit, jako je tfieba jízda na dvoukole,
lyÏování, bruslení, plavání a horolezectví, ale
také Ïe pro nûkteré z nich je v Ïivotû dÛleÏitá
pomoc vodících psÛ. Tûchto dílen se úãastnil
i nevidom˘ Kuba, kter˘ by rád od pfií‰tího roku
nastoupil do na‰í ‰koly. V‰ichni jsme si odnesli
spoustu nov˘ch záÏitkÛ a ná‰ pohled na svût je
MGR. MIRKA BLÁHOVÁ
zase o nûco bohat‰í.

Špatná zkušenost
...je název studentského amatérského snímku, který
bude reprezentovat čtvrtý pražský obvod na celopražské
filmové soutěži AntiFet FEST.
rojekt podporuje zapojení mládeÏe do protidrogové prevence a prevence
kriminality a je urãen ÏákÛm druhého stupnû základních ‰kol a ÏákÛm
gymnázií. Ti se do soutûÏe mohli pfiihlásit s krátk˘m amatérsk˘m filmem na
téma z oblasti drogové závislosti a kriminality.
„V‰echny tfii pfiihlá‰ené práce z na‰í mûstské ãásti byly velmi povedené
a vybrat jednu bylo hodnû tûÏké. Nakonec porota poslala do celopraÏského
finále snímek o koufiení marihuany,“ uvedla zástupkynû starosty Prahy 4
Michaela Bartáková. Autory vítûzného filmu jsou Luká‰ âufiík, Cyril

P

www.praha4.cz

Dundûra, Martin Jedlinsk˘ a Robert ·evinsk˘ ze Základní ‰koly Nedvûdovo
námûstí. Na druhém a tfietím místû se umístily filmy „Stinná stránka Ïivota“
ze Z· Kfiesomyslova a „O vesel˘ch oveãkách z Gymnázia Budûjovická“.
„Projekty jako AntiFet FEST velmi pomáhají mládeÏi, která je z hlediska
ohroÏení drogovou závislostí rizikovou skupinou, zamyslet se nad tím, co
vÛbec droga znamená a pfiedev‰ím uvûdomit si zdravotní a sociální dÛsledky závislosti,“ uvedla Michaela Bartáková a dodala, Ïe ãtvrtá mûstská ãást
pfiipravila se základními ‰kolami na cel˘ leto‰ní rok fiadu akcí zamûfien˘ch
právû na protidrogovou prevenci a bezpeãnost silniãního provozu.
Filmovou soutûÏ AntiFet FEST pofiádá Magistrát hlavního mûsta Prahy
a mûstská ãást Praha 12.
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SPORT
Aãkoliv pozornost fotbalov˘ch fanou‰ku bude v ãervnu
upfiena k evropskému ‰ampionátu, FC Tempo Praha zve
praÏské pfiíznivce do svého areálu v ulici Ve Lhotce hned
ke dvûma v˘jimeãn˘m akcím.

Fotbalová historie

nedûli 15. ãervna 2008 se zde od 12.30 hodin koná oslava zaloÏení
fotbalového klubu – 80 let fotbalu na Lhotce. Kromû vzpomínek
na poãátky organizovaného fotbalu v této ãásti Prahy i na jeho nedávnou
minulost bude k vidûní nûkolik zápasÛ nejmen‰ích fotbalistÛ Tempa,
klání star‰ích ÏákÛ proti fotbalistkám Sparty – mistryním republiky
a souboj Staré gardy Tempa proti znám˘m fotbalov˘m osobnostem
v dresu Kozlovny. Pfiipraveny budou také dovednostní soutûÏe, tombola
a obãerstvení.
Hned následující víkend bude sportovní areál Tempa patfiit naopak
fotbalové budoucnosti. Ke 4. roãníku turnaje star‰ích a mlad‰ích pfiípravek – Tempo cup 2008 se sem sjede více neÏ tfiicet t˘mÛ z celé âeské
republiky. Hrát se bude v sobotu 21. ãervna i v nedûli 22. ãervna od
9.00 hodin souãasnû na ãtyfiech hfii‰tích, takÏe nepochybnû nebude
nouze o zajímavé sportovní záÏitky.

V

i budoucnost na Tempu
Přijďte si
zaběhat!

V Krčském lese začal od ledna 2008 fungovat PIM Běžecký klub pod vedením zkušeného běžce Mirka
Pospíška. Zatím se klub schází jednou za 14 dnů v sobotu dopoledne. Pokud máte zájem si přijít zaběhat, kontaktujte trenéra na e-mailu miroslav.pospisek@anect.com, nebo na telefonu 724 427 236.

Voltiž v Braníku

OPTIMISTÉ SE VRÁTILI

ezdeck˘ oddíl TJ Orion se sídlem
v ulici U Ledáren 48, Braník, pofiádá
7. ãervna závody ve voltiÏi a paravoltiÏi.
VoltiÏ je divácky velice atraktivní sport,
i kdyÏ v âeské republice není zatím pfiíli‰ znám˘. Jde o gymnastiku na neosedlaném koni, cviãení by se dalo pfiirovnat
k cirkusov˘m pfiedstavením artistÛ. Na
rozdíl od cirkusu se v‰ak fiídí mezinárodnû dan˘mi pravidly. SoutûÏit se mÛÏe buì ve skupinách, nebo v jednotlivcích. Sportovní klání se uskuteãní v novû zastfie‰ené jízdárnû, na jejíÏ
stavbû se podílela mûstská ãást Praha 4 a Magistrát hlavního mûsta Prahy.
Druh˘ den, tedy v nedûli 8. ãervna, se mohou na koních povozit v‰echny
pfiíchozí dûti. Dal‰í závody v drezúfie a paradrezúfie jsou naplánovány
na 21. ãervna.
(ez)

J

a pozvání JK PLAV z chorvatského ostrova Krk a pod vedením trenéra
Pavla Schwarze, kter˘ tento zájezd organizoval, odjelo na ostrov Krk pût
ÏákÛ a jedna Ïaãka druÏstva Optimist (mezinárodní jednoposádková plachetnice) âeského Yacht Klubu. Pfiíjemné zázemí jim poskytl spfiátelen˘ klub PLAV,
nejstar‰í jachetní klub v Chorvatsku. Velk˘m pfiínosem a dobrou pfiípravou na
závody byly spoleãné tréninky s vyspûl˘mi chorvatsk˘mi jachtafii. Neãekanû
drsné poãasí na mofii v‰echny provûfiilo a také pfiipravilo na oba následující
závody. Prvním byl závod 12.–13. 4. v Crikvenici za úãasti 79 lodí ze ‰esti
zemí Evropy. Druh˘m závodem byla mezinárodní regata JK Plav „Memoriál
Branko Tudora“ 18.–20. 4., ve kterém startovalo 118 lodí z nûkolika desítek
klubÛ chorvatského pobfieÏí a z dal‰ích pûti evropsk˘ch zemí. Nároãn˘ zájezd
splnil svÛj cíl. Na‰im optimistÛm dal zku‰enost na mofii, trenérÛm moÏnost
nahlédnout do tamní praxe a utvrdil spolupráci obou klubÛ. Oãekáváme, Ïe se
JK PLAV v fiíjnu opût úãastní na‰eho závodu o Primátorsk˘ ‰tít. Obrázky
a dal‰í informace naleznete na www.cyk.cz/Okruhov˘ jachting.
(RH)

N

S námi za zdravím a poznáním…
je mottem celoroãních
oslav 120 let Klubu ãesk˘ch
turistÛ (KâT). I pfies úctyhodn˘ vûk KâT nabízí zajímav˘ program turistÛm
v‰ech vûkov˘ch kategorií.
Mnohé aktivity KâT vyuÏívá i vefiejnost – napfiíklad znaãené turistické trasy.
Ústfiední oslavy 120 let KâT budou v den zaloÏení zahájeny 11. ãervna 2008 v Praze, kdy se
v Náprstkovû muzeu sejde ústfiední v˘bor KâT
(Vojta Náprstek byl prvním pfiedsedou KâT).
Ve stejn˘ den se zástupci KâT a ãestní hosté

setkají na spoleãenském veãeru v Betlémské
kapli.
V sobotu dopoledne projede Prahou nostalgická tramvaj pfiedznamenávající vyvrcholení
oslav, kter˘m je setkání turistÛ pod zá‰titou
primátora Pavla Béma v sobotu 14. ãervna od
12 do 15.30 hodin na Staromûstském námûstí.
Pfiijìte se pobavit, koupí turistické známky za
20 Kã podpofiit vefiejnou sbírku na rozvoj aktivit KâT pro handicapované spoluobãany
a zhlédnout první klubov˘ pokus o rekord –
vztyãení nejvût‰ího turistického rozcestníku
v âR pfiímo na Staromûstském námûstí. K dob-

ré náladû zahrají skupiny BÛhví, Dalibor Janda,
Tfiehusk, vystoupí folklorní soubor a pfiedstaví
se mistr svûta v ovládání dlouhého biãe.
K vidûní bude i gigantická postel. Pro dûti jsou
pfiipraveny netradiãní hry a pfiímo z námûstí
odstartuje pochod a cyklojízda se symbolick˘m
cílem u Petfiínské rozhledny (její v˘stavbu
inicioval KâT), kde od 17.15 hodin vystoupí
dal‰í folklorní soubor. Teãkou za praÏsk˘mi
oslavami bude v nedûli 15. ãervna splutí více
neÏ stovky kanoí a raftÛ po Vltavû z Braníka
do Troje. Více informací na tel. 736 754 030,
info@kct.cz, www.kct.cz.
MGR. VRATISLAV CHVÁTAL, âLEN P¤EDSEDNICTVA
KâT A P¤EDSEDA RADY PRO PREZENTACI KâT

Karatista přivezl zlato
eden z nejlep‰ích ãesk˘ch karatistÛ souãasnosti,
20násobn˘ mistr republiky Jakub Tesárek, se zúãastnil
Svûtov˘ch her asijsk˘ch bojov˘ch umûní v thajském
Bangkoku. Vzhledem k tomu, Ïe není jasné, zda karate
bude zafiazeno mezi olympijské sporty, rozhodla se
Mezinárodní komise bojov˘ch umûní s v˘raznou podporou
ãlenÛ Mezinárodního olympijského v˘boru pofiádat Hry
bojov˘ch umûní (IMAG), tak aby si i bojovníci uÏili my‰-

J
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lenku a ideu olympismu. V leto‰ním roce byly hry bojov˘ch
umûní nasmûrovány do thajského Bangkoku, kam také,
stejnû jako na olympiádu do Pekingu, dorazil olympijsk˘
oheÀ speciálnû urãen˘ pro tyto hry. Jakub obsadil ve své
kategorii kata vynikající první místo. Je to dal‰í z fiady
velmi cenn˘ch úspûchÛ, reprezentující i ãtvrÈ Hodkoviãky
v Praze 4, kde karatista Ïije. Do dal‰ích vrcholn˘ch soutûÏí
mu pfiejeme mnoho sportovního ‰tûstí.
(TEV)
www.praha4.cz

INZERCE
SC-80699/1

SC-80736/4

SC-80385/1

SC-72191/1

SC-80304/2

www.ceskydomov.cz
www.praha4.cz
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Harmonogram blokového čištění komunikací v roce 2008
datum čištění

ulice

úsek

datum čištění

ulice

8. 6. + 14. 9. 08

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

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

17. 6. + 9. 9. 08

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

2. 6. + 20. 8. 08

3. 6. + 21. 8. 08

18. 8. 08
25. 8. 08

26.8. 08

4. 6. + 22. 8. 08

27. 8. 08
6. 6. + 28. 8. 08

9. 6. + 29. 8. 08

10. 6. + 1. 9. 08

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

13. 6. + 4. 9. 08

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

Čestmírova – Maroldova

18. 6. + 10. 9. 08

mimo průjezd Bělehradská – Nuselská

19. 6. + 11. 9. 08

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

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

25. 6.+ 12. 9. 08

Na Dolinách – Podolská
Podolské nábř. – U Vápenné skály

Dvorecké nám. – U Vápenné skály

20. 6. + 5. 9. 08

Zálesí – V Štíhlách

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

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

24. 6. + 16. 9. 08

Jiskrova – Nad přívozem
Jiskrova – Bezová

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

27. 6. + 18. 9. 08

mimo úsek Rabasova – Tilschové

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

1. 7. + 22. 9. 08

15. 6. + 19. 10. 08

úsek
Bystřická – Za Zelenou liškou
Pacovská – Olbrachtova

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

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

Na Jezerce – U Družstva Repo

U Družstev – Nad Studánkou

mimo 2 slepé konce

Svatoslavova – Pod Vilami
Pod Vilami – Táborská

Hlavní – Zvolenská

V Zápolí – Na Líše
Na Dílech – Na Novině

Na Úlehli – Kačerovská

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

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

www.praha4.cz
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Proč změna v údržbě zeleně?

MČ Praha 4 – velkoobjemové kontejnery
červen 2008

Na základě čtenářských reakcí na článek o novém systému údržby
městské zeleně, který vyšel v květnovém čísle Tučňáku, jsme
připravili doplnění informací.

Stanovi‰tû

práva území Prahy 4 byla z hlediska
zelen˘ch ploch pÛvodnû rozdûlena mezi
13 dodavatelÛ, tedy 13 zahradnick˘ch firem,
které se o zeleÀ staraly.
V prÛbûhu minul˘ch let se jejich celkov˘
poãet sníÏil na devût. V návaznosti na tuto
redukci vzniklo mnoÏství ploch, které nemûly
smluvnû urãeného konkrétního správce a jejich
údrÏba byla provádûna na základû nárazovû
vydávan˘ch objednávek. Dodavatelé mûli navíc rozdíln˘ pfiístup k jednotliv˘m plochám.
Toto fie‰ení se tedy ãasem ukázalo jako naprosto nesystémové.

S

Nebývale bujná tráva
Na základû tûchto zku‰eností jsme pfiistoupili ke sjednocení vût‰iny z 3 000 metrÛ
ãtvereãních zelen˘ch ploch. Jasnû jsme definovali kritéria odpovídající péãe a omezili jsme

Den Země v Praze 4

poãet firem a tedy poãet partnerÛ na únosné
minimum.
V˘bûr nové firmy probûhl standardním v˘bûrov˘m fiízením, které upravuje dan˘ zákon.
V fiízení byly podmínky nastaveny tak, abychom Ïádn˘m zpÛsobem jiÏ pfiedem nevyfiadili
na‰e pÛvodní dodavatele. Proto nov˘m partnerem nemusela b˘t pouze jediná velká firma, ale
i „spoleãenství“ men‰ích jednotliv˘ch dodavatelÛ, ktefií v‰ak budou zastoupeni jednou
právnickou osobou a tedy i zodpovûdnost
bude jednotná. Do v˘bûrového fiízení se v‰ak
nepfiihlásili.
Va‰e stíÏnosti a pfiipomínky, které nám posíláte a za které velmi dûkuji, se t˘kají pfiedev‰ím
sekání trávy. Jak ve star˘ch smlouvách, tak
i v této nové smlouvû s firmou Rossy je na
základû standardních klimatick˘ch podmínek
stanovena první seã do 15. kvûtna, druhá pak
do 15. ãervna, coÏ je optimální model, kter˘
pouÏívali pfiedchozí dodavatelé. Teplo a dostatek de‰ÈÛ v‰ak zapfiíãinil, Ïe tráva roste mnohem rychleji. Nejedná se proto o selhání nového dodavatele, firmy Rossy, ale o objektivní
stav vyvolan˘ nadmíru pfiíhodn˘mi klimatick˘mi podmínkami. Dostateãn˘m dÛkazem je
fakt, Ïe ve stejné situaci a pod stejnou palbou
stíÏností jsou i na‰i ostatní dodavatelé na
plochách, kde se správce nezmûnil.

Přetížený rozpočet
ûstská ãást Praha 4 ve spolupráci
s Obãansk˘m sdruÏením ORNITA uspofiádala v˘stavu „Den Zemû v Praze 4“.
Náv‰tûvníci si prohlédli jednotlivé sekce nazvané napfiíklad „Co víme o biopotravinách“,
„Odpad jako surovina“ a stali se svûdky praktické ukázky, jak se sleduje seizmická aktivita
(zemûtfiesení). V dopoledním bloku urãeném
matefisk˘m a základním ‰kolám z Prahy 4
vystoupily dûti z M· Nûmãická, v odpoledním
doprovodném programu pro vefiejnost náv‰tûvníky osvûÏil hudebnû taneãní pofiad „MUSIC
ART HRAJE A TANâÍ PRO ZEMI...,“ ve kterém vystoupili Ïáci Základní umûlecké ‰koly
MUSIC ART, v.o.s.

M

Vzniklá situace má vliv nejen na objem prací, kter˘ v minulosti nebyl obvykl˘, ale také
na rozpoãet Odboru Ïivotního prostfiedí a dopravy. Celkové náklady na sekání totiÏ u firmy
Rossy pfiesahují 700 000 Kã za v‰echny jimi
udrÏované plochy a 500 000 Kã u zb˘vajících
dvou dodavatelÛ. Odbor Ïivotního prostfiedí
a dopravy proto nejprve musel najít zdroje na
pokrytí tûchto vícenákladÛ a teprve potom
mohl pfiistoupit k jejich objednání. Souãasnû
s tím na na‰e stávající dodavatele apelujeme,
aby vzrostlá tráva byla sekána v nejkrat‰ím
moÏném termínu a oni se nám v maximu sv˘ch
moÏností snaÏí vyjít vstfiíc. Situace v‰ak
nebyla zavinûna ani jednou stranou, a proto
nezb˘vá neÏ poprosit obãany o shovívavost.
LANNY DUDRA, TAJEMNÍK Mâ PRAHA 4

Sběrné dvory
Sběrný dvůr MČ Praha 4
ulice Durychova
Praha 4-Krč
Tel.: 739 202 742
Provozní doba (v době letního času)
pondělí a středa – 12 až 19 hodin
úterý, čtvrtek a pátek – 9 až 15 hodin
sobota – 9 až 12 hodin

www.praha4.cz

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

Zavezení dne

Jivenská x Adamovská
02
Ctiradova x Meãislavova
02
Mezilesní x V Pláni
02
Mezivr‰í x Nad ·álkovnou
02
Pod Terebkou x Petra Rezka
03
Pekárenská – pod svahem
03
Nad Pískovnou x Pfiechodní
03
Vavfienova
03
Halasova x U StrÏe
04
K V˘zkumn˘m ústavÛm
04
Na Lysinû x Doudova
04
Zelen˘ pruh x Za pruhy (u parkovi‰tû)
04
Mikulá‰e z Husi
04
Na Lysinách
05
Zapadlá x Zelen˘ pruh
05
Jeremenkova x Sitteho
05
U Pern‰tejnsk˘ch x DruÏstevní
09
Rodvinovská x Budûjovická
09
Pod Vi‰Àovkou
09
Pod Dálnicí ã. 1
09
Lopatecká x Doudova
10
Na Vrstvách x Pod Pekafikou
10
Vrbova (u garáÏí)
10
DruÏstevní ochoz x Zdafiilá
11
V Zálomu x Na Jezerce
11
Murga‰ova
11
Zachova x Nad Svahem
11
Korandova x Havlovického
11
Michelská x U Michel. ml˘na
12
Îilinská
12
Kotorská (u jeslí)
12
Humpolecká x Bystfiická
12
Nad lesním div. x Nûmãická
12
Boleslavova x BoÏetûchova
16
Pod Krã. lesem x V Jehliãí
16
U Habrovky x U Krã. vodárny
16
Podolská x K Vysoké cestû
16
Vzdu‰ná x Na Rovinách
17
Plamínkové (u Z· nebo u polikl.)
17
Jiskrova x Na Mlejnku
17
Podolská x U Kublova
17
Klánova x U Vodotoku
18
Kamenitá
18
Branická x K Ry‰ánce
18
Jílovská (u Údolní)
18
Na Kvûtnici x Pod Sokolovnou
19
SdruÏení x Nad Studánkou
19
Horáãkova x Bartákova
19
Sinkulova x Na Klikovce
19
Pod Vr‰ovickou vodárnou III.
23
Baarova x Telãská
23
Luke‰ova x Bohrova
23
RuÏinovská x Kukuãínova
23
Na Zlatnici x Na Podkovce
24
V Hodkoviãkách x Jitfiní
24
Pod Jalov˘m dvorem
24
Doudlebská
24
Nad Havlem x U Krã. nádraÏí
24
Bítovská
25
PsohlavcÛ x Vûkova
25
Sládkoviãova
25
Fillova x Rabasova
25
Mirotická x âimelická
25
Na Lí‰e x Na Novinû
26
Jihlavská (proti garáÏím)
26
Jihozápadní V. x JiÏní IX.
26
Na Chodovxci (u sep. nádob)
26
JiÏní XVI.
26
Choceradská x Senohrabská
30
Severov˘chodní IV. X Severní IV.
30
Viktorinova
30
Ohradní x Na Kfiivinû
30
Podolská x Nedvûdovo nám.
30
-----------------------------------------------------------Omlouváme se za ‰patnû uveden˘ termín u stanovi‰tû Pod Terebkou x Petra Rezka, správné
datum mûlo b˘t 6. 5. V ãervenci 2008 se velkoobjemové kontejnery nepfiistavují.
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VOLNÝ ČAS

Dětská hřiště
v novém
kabátu
„Rekonstrukce dětských hřišť na území
Prahy 4 proběhla v měsíci dubnu. Za celkovou investici vyšší než čtyři miliony korun byla opravena a zmodernizována hřiště
tak, aby sloužila především pro děti do tří
a do deseti let věku,“ řekl zástupce starosty Mgr. Václav Krištof. Jak hřiště vypadají po úpravě, ukazuje naše fotostrana.

Dûtské hfii‰tû Mûchenická.

Dûtské hfii‰tû BoÏkovská.

Dûtské hfii‰tû Pod Lysinami.

Dûtské hfii‰tû na Roztylském námûstí.

Dûtské hfii‰tû Táborská.
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www.praha4.cz

SC-80727/2

SC-80203/2

SC-80304/2

INZERCE

SC-80663/3

www.praha4.cz
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PRÁVNÍ PORADNA / INZERCE

§

Právní poradna
Bezplatné právní poradenství je poskytováno ve spolupráci s Advokátní
kanceláří JUDr. Tatiany Poupové, každé druhé a čtvrté pondělí v měsíci
v době od 15.00 do 17.00 hod. v hlavní (historické) budově Nuselské
radnice, 2. patro, zasedací síň, č. dveří 204.

Pfied dvûma lety jsme byli na návrh manÏela po
40 letech rozvedeni, pfiestoÏe jsem s tím nesouhlasila,
kdyÏ nám obûma bylo 75 let. Pfied rozvodem jsme nebydleli spoleãnû asi 5 let, ale tak jsme se dohodli z dÛvodu
mého ‰patného zdravotního stavu. Tehdy jsme pfievedli
na moji dceru a zetû ná‰ byt v Praze, ve kterém jsem zÛstala nadále bydlet, abych zde mûla dostupnou zdravotní
péãi. ManÏel si tehdy ponechal celou finanãní ãástku za
pfievod tohoto bytu a nov˘ automobil a nastûhoval se do
na‰eho druÏstevního bytu v Mûlníku. Od té doby jsme se
kaÏd˘ mûsíc pravidelnû nav‰tûvovali, trávili jsme spolu
svátky a dovolené, obûma to vyhovovalo, proto mne pfiekvapilo, Ïe poÏádal o rozvod. Po rozvodu jsem ho poÏádala, aby mi vyplatil alespoÀ nûjakou ãástku za byt
v Mûlníku, kter˘ mu zÛstane. On to odmítl, tvrdí, Ïe na
nic nemám nárok, protoÏe smlouva byla napsána na jeho
jméno a Ïe byt je pouze jeho, kdyÏ jsme rozvedeni a já
v bytû nebydlím. Namítá, Ïe platby druÏstvu financuje
sám a Ïe bych mu z toho dÛvodu je‰tû mûla zaplatit
nûjak˘ dluh i s úroky. Je pravda, Ïe druÏstvo napsalo
smlouvu na manÏela, ale byt jsme koupili asi pfied

20 lety a téÏ jsme v nûm potom spolu bydleli. Mám tedy
nûjak˘ nárok na vyrovnání za tento byt, kdyÏ nic jiného
po manÏelovi nepoÏaduji a jak bych mûla postupovat?
Podle Vámi popsan˘ch skuteãností lze konstatovat, Ïe
do‰lo ke vzniku spoleãného nájmu druÏstevního bytu
v Mûlníku manÏely a s tímto spoleãn˘m nájmem vzniklo
téÏ Va‰e spoleãné ãlenství manÏelÛ v bytovém druÏstvu ve
smyslu ust. § 703 odst. 2 obãan. zákoníku. To, Ïe druÏstvo
oznaãilo ve smlouvû za nájemce bytu pouze jednoho z manÏelÛ, nijak neurãuje, Ïe by právo nájmu svûdãilo pouze tomuto manÏelu. Rozhodující je, Ïe právo na uzavfiení nájemní smlouvy o nájmu pfiedmûtného druÏstevního bytu vzniklo
za trvání Va‰eho manÏelství a Ïe jste v té dobû spolu trvale
Ïili. Rozvodem manÏelství nedo‰lo ani k zániku spoleãného
nájmu bytu ani k zániku spoleãného ãlenství v druÏstvu a je
zcela nepodstatné, Ïe v bytû jiÏ nyní nebydlíte. Námitky
Va‰eho b˘valého manÏela proto nejsou v Ïádném smûru
správné, Vá‰ nárok doposud nezanikl.
K zániku spoleãného nájmu pfiedmûtného bytu je tfieba
buì dohody, nebo soudního rozhodnutí. Pfiíslu‰ná zákonná

úprava v ust. § 705 obãan. zákoníku preferuje dohodu rozveden˘ch manÏelÛ. Pokud k dohodû nedojde, mÛÏe jeden z Vás
podat Ïalobu na zru‰ení spoleãného nájmu a soud rozhodne,
kdo bude jako ãlen druÏstva dále nájemcem bytu. Z Va‰eho
postoje je zfiejmé, Ïe v˘luãn˘m nájemcem a ãlenem bytového druÏstva bude dále patrnû urãen Vá‰ b˘val˘ manÏel,
kter˘ se tak stane vlastníkem celé hodnoty práv a povinností
spojen˘ch s uÏíváním pfiedmûtného druÏstevního bytu.
S podáním této Ïaloby uplatnûte souãasnû nárok na vypofiádání Va‰eho zaniklého spoleãného jmûní manÏelÛ ve smyslu ust. § 150 obãan. zákoníku. Souãástí Va‰eho zaniklého
spoleãného jmûní manÏelÛ uãiÀte i majetkové právo, které
pfiedstavuje ãlensk˘ podíl v bytovém druÏstvu a kter˘ tvofií
hodnota ãlensk˘ch práv a povinností v druÏstvu spojen˘ch
s uÏíváním pfiedmûtného druÏstevního bytu. Podle platné
judikatury Nejvy‰‰ího soudu âR v˘‰e hodnoty ãlenského podílu se pro úãely uvedeného fiízení stanoví cenou obvyklou,
tj. cenou, kterou by bylo moÏno za pfievod ãlenského podílu
v rozhodné dobû a místû dosáhnout. V pfiípadû, Ïe se na
obvyklé cenû ãlenského podílu s b˘val˘m manÏelem neshodnete, soud pro její zji‰tûní ustanoví soudního znalce. Ze
zji‰tûné obvyklé ceny ãlenského podílu na základû znaleckého posudku máte nárok na její polovinu, kterou Vám b˘val˘
manÏel musí zaplatit na vyrovnání podílÛ ze zaniklého spoleãného jmûní manÏelÛ. Pfiíslu‰n˘m soudem k projednání
této vûci je soud, kter˘ rozhodoval o rozvodu Va‰eho manÏelství. Vzhledem k znaãné nároãnosti Va‰í právní záleÏitosti doporuãuji ve vyfiizování vûci postupovat s kvalifikovan˘m právním zástupcem.
JUDR. TATIANA POUPOVÁ

MALÍ¤I, LAK¯RNÍCI, ÚKLID
V‰e v pfiízniv˘ch cenách vãetnû záruky
Rozpoãty a konzultace ZDARMA - Zaji‰tûní ostatních fiemesel

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

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

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

SERVIS PRAČEK
SC-80102/1

SC-80415/1

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

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

Rozpoãty a konzultace ZDARMA

ÚKLID

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

SC-80282/1

i práce pfied montáÏí plast.oken a malováním,
zakrytí nábytku, odsunutí, vyklizení,
drobné opravy a úklid podle pfiání zákazníka.
Tel.: 272 951 044

SC-80751/1

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

Firma ŠIML

SC-80355/3

SC-80284/1

ÚKLIDOVÉ PRÁCE

SC-72192/1

Ing. JAN MELŠ

SC-72230/1

Tel.: 721 386 777

SC-72154/1

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

SC-72175/2

ŘÁDKOVÁ INZERCE

SC-80573/1

SC-80649/1

SC-80734/1

rekonstrukce, elektroinstalace
bytová jádra

Tel.: 602 504 105

SC-80577/2

SC-80576/2

ZEDNICKÉ A OBKLADAâSKÉ PRÁCE
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SC-80752/1

www.ceskydomov.cz

K pronajmutí nebytov˘ prostor 24 m2
v pfiízemí bytového domu SVJ Hvûzdova 21, Praha 4
(proti budovanému objektu ARKÁDY)

Nájemné 350,- Kã/mûsíc

SC-80784/1

SC-80753/1

SC-80531/2

SC-80533/1

Tel.: 728 989 414 • e-mail: svj.hvezdova@seznam.cz

www.praha4.cz

INZERCE
SC-80786/1

PfiedbûÏné termíny letních odstávek teplé vody

Lokality

PfiedbûÏn˘ termín
od – do

Krã

6. 7.–13. 7.

Michle

13. 7.–19. 7.

Novodvorská

6. 7.–13. 7.

Nusle

13. 7.–19. 7.

Pankrác a sídli‰tû Antala Sta‰ka

13. 7.–19. 7.

Podolí

13. 7.–19. 7.

Spofiilov

13. 7.–19. 7.

Spolehlivé dodávky tepla v prÛbûhu zimních mûsícÛ vyÏadují, aby byla na zafiízeních provedena potfiebná údrÏba a opravy. Nejvhodnûj‰í období jsou letní
mûsíce, kdy není potfieba vytápûní a kdy dochází pouze k pfieru‰ení
dodávek tepelné energie pro v˘robu teplé vody.
Za doãasné sníÏení komfortu bydlení se PraÏská teplárenská a.s. sv˘m
zákazníkÛm a návazn˘m odbûratelÛm omlouvá a dûkuje za pochopení.
Aktuální informace o odstávkách je moÏno zjistit na internetov˘ch
stránkách www.ptas.cz nebo na telefonním ãísle nonstop dispeãinku
266 753 755 (Krã a Novodvorská), 266 753 611 (Michle, Nusle, Pankrác,
Podolí a Spofiilov).
Pfiesné termíny odstávek teplé vody budou zvefiejnûny v dostateãném ãasovém
pfiedstihu na internetov˘ch stránkách spoleãnosti www.ptas.cz.
SC-80096/1

SC-80130/2

www.praha4.cz
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KALEIDOSKOP

Přivítali jsme nové občánky
Na přelomu dubna a května se na radnici v Táborské ulici konalo tradiční vítání
občánků. Z důvodů rekonstrukce radnice se další vítání uskuteční v Kulturním
středisku Novodvorská. Nové spoluobčany přivítali zástupce starosty Martin
Hudec a zastupitelka Alice Smetánková.
DUBEN: Luká‰ VáÀa, Jan Mal˘, Jana
Matûjovská, Petr Mesl, Dora Milotová, Katefiina
Mi‰eková, David Míth, Filip Mo‰na, Nela
Musilová, Barbora Nûmcová, Adam Nosek,
Daniela Gruberová, AlÏbûta Trefilová, Jakub
Novotn˘, Tomá‰ Novotn˘, Michal Nov˘, Luká‰
Pánek, Marek Pefiina, Nela Petránková, Mariana
Popelková, Petr P‰tross, Ondfiej Reinisch, AlÏbûta
Romová, Robert Sedláãek a Jan Schmidt.
Miroslav Siblík, Anna a Nela Sirovátkovi, Marie
Sládková, ·imon Stejskal, Petr Suchánek, Adam
Svoboda, Matyá‰ Karlík, Filip Svoboda, Elena
Svobodová, Nela Sychrová, Otto Tejkl, AneÏka
Trávníãková, Anna Lucia Trynerová, Vilém
Turnwald, Josef Vach, Krist˘na Váchová, Jan
Varga, Barbora Vobofiilová, Jan VrÀák, Filip

Walter, Sofie Wienerová, Nikola Zahradníková,
Ondfiej Zapletal, Matûj Zelenka, Karolína Zeman a
Tereza Zeháhlíková.
KVùTEN: Markéta Zloská, Ela Kadefiábková,
Matyá‰ Bém, Dominik Binko, Daniela
Biro‰ãíková, Katefiina Budinová, David Hrub˘,
Michaela Stachová, Dominik Li‰ka, Veronika
Syslová, Jakub âern˘, Lucie âervenková, Adéla
âuková, Adéla Davídková, Tommaso De Gregorio,
Angelika Divi‰ová, Denisa Divoká, Emma
Ferreira, David Fillo, Daniel Fleischmann, Vendula
Frölichová, Emma Gräfová, Matûj Hájek a Sára
Holánová.
Podûkování patfií Zdravotní ‰kole 5. kvûtna pod
vedením paní profesorky Brádkové a M· Bezové
za krásné kvûtnové vystoupení dûtí.

VYHRAJTE
POUKAZ NA
MALOVÁNÍ SOBĚ!
P

Souãástí prodejny MafiíÏ je dílna, kde jsou
k dispozici ‰tûtce, barvy a v bílé glazufie namoãené tvary, a to od ozdob a hrnkÛ aÏ po plastiky zvífiat. Pokud nevíte, jak malovat, odborní
lektofii vám poradí. AÏ po t˘dnu spatfiíte své dílo vypálené, budete nad‰ení. Skoro stejnû jako
dûti, které MafiíÏ nav‰tûvují aÈ uÏ se sv˘mi rodiãi, nebo s celou ‰kolní tfiídou.

okud osobnû zajdete do prodejny originální
keramiky MafiíÏ v branické ulici Ke Krãi 19,
kde odpovíte správnû na soutûÏní otázku, budete zafiazeni do slosování, které se uskuteãní
v pátek 20. ãervna 2008. Tfii v˘herce ãeká odmûna v podobû kuponu na Malování sobû: 1.
místo v cenû 350 Kã, 2. místo v cenû 250 Kã,
3. místo v cenû 160 Kã. Ostatní zúãastnûní obdrÏí slevu 5 % na jedno Malování sobû.
Informace na www.aokmariz.cz.

Pozvání
do DBK
DBK neboli Dům bytové kultury
je dnes moderní a pohodlné obchodní centrum v blízkosti stanice Budějovická, které za uplynulý půlrok navštívilo více než 5 milionů zákazníků.
souãasné dobû se na 16 500 metrech
ãtvereãních nachází témûfi 80 obchodÛ
s módou, obuví a módními doplÀky, bytov˘m textilem a nábytkem. Kotevními nájemci jsou C&A, Marks&Spencer, BaÈa,
Euronics, Fann, DM drogerie, Coffee
Heaven. Ojedinûle fie‰ená gastronomická
pasáÏ Gastro DBK nabízí v˘bûr osmi svûtov˘ch kuchyní.
Klidné posezení nabízí restaurace
Jarmark ãi pizzerie Coloseum. Interiér
Gastra DBK je inspirován umûním Feng
Shui, podle kterého se svût dá rozdûlit na
pût prvkÛ Dfievo, OheÀ, Zemi, Kov a Vodu.
Postupnû tak mÛÏete zaÏít promûny jednotliv˘ch prvkÛ a vnímat jejich energie.
V obchodním centru se dále nachází supermarket Billa a ‰iroká nabídka sluÏeb jako kvûtináfiství, zámeãnictví, lékárna, banka, kadefinictví, cestovní kanceláfi, copy
centrum a ãistírna.
Pfiijìte 4. 6. pfied DBK, kde od 12 hodin
bude v rámci programu 4x4 letní hry
Prahy 4 probíhat turnaj ve streetballu a od
16 hodin oslava Dne dûtí.

V

Zlepšení finančního řízení v o.s. FORMIKA
Obãanské sdruÏení FORMIKA, o.s. poskytuje lidem zejména se zdravotním postiÏením podporu k tomu, aby
mohli pracovat za stejn˘ch podmínek jako ostatní lidé. Od roku 2004 byly sluÏby tzv. „Podporovaného zamûstnávání“ poskytnuty jiÏ 26 obãanÛm Ïijícím na území Prahy 4. Vzhledem k tomu, Ïe organizace hospodafií
pfieváÏnû s finanãními prostfiedky z vefiejn˘ch zdrojÛ a z darÛ, vnímají pracovníci sdruÏení jako jednu z priorit
promy‰lené a transparentní hospodafiení. Jedním z nástrojÛ smûfiujících ke zkvalitnûní ãinnosti v této oblasti
organizace je projekt „Zlep‰ení kvality finanãního fiízení v o.s. FORMIKA“. Projekt je realizován od 1. srpna 2007
a byl zahájen vstupním auditem finanãního fiízení, kter˘ poukázal na pfiednosti a nedostatky v oblasti fiízení
financí. Management organizace absolvoval tematické semináfie a odborné konzultace k této problematice a na
jejich základû zpracoval soubor vnitfiních pfiedpisÛ upravujících procesy finanãního fiízení. V rámci projektu byl
vytvofien software pro sledování finanãních prostfiedkÛ. Projekt bude zakonãen závûreãn˘m auditem finanãního
fiízení a potrvá do 30. ãervna 2008. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSK¯M SOCIÁLNÍM
FONDEM A STÁTNÍM ROZPOâTEM âESKÉ REPUBLIKY.
PETRA VITÁKOVÁ, V¯KONNÁ ¤EDITELKA, www.formika.org

Parkoviště bez placení
Hlídané placené parkoviště na náměstí Hrdinů ukončí svou činnost
k 31. červenci 2008.
„Vyhovûli jsme místním obãanÛm, ktefií protestovali proti ztrátû moÏnosti bezplatného parkování v dostupné vzdálenosti od jejich místa bydli‰tû
a TSK na ná‰ popud vypovûdûla provozovateli
parkovi‰tû nájemní smlouvu,“ vysvûtluje zástupce
starosty Martin Hudec. „Rezidenti se boufiili proti
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tomu, Ïe zdarma mohli parkovat jen od 16.30 do
7.30 hod. âástky za parkování se tak vy‰plhaly na
nûkolik tisíc korun mûsíãnû a jednání s provozující spoleãností o sníÏení cen skonãila bez kladného
v˘sledku. Proto jsme pfiistoupili k tomuto kroku
a od 1. 8. 2008 uÏ nebude platit reÏim hlídaného
parkovi‰tû.“
VáÏen˘ pane starosto, váÏen˘ pane zástupce starosty, dovolte mi, abych jménem obyvatel domÛ ãp.
727 a ãp. 728 na námûstí HrdinÛ v Praze 4 vyslo-

„Chceme zákazníkÛm ukázat DBK jako
komfortní a multifunkãní centrum, kde
pfiehlednû a rychle najdou v‰e od obchodÛ, pfies gastro aÏ po sluÏby. Myslíme na
na‰e zákazníky, aby mûli V·ECHNO
PùKNù PO RUCE,“ fiíká fieditel obchodního centra Mgr. Miroslav Velfl.
vil Vám podûkování za Va‰e porozumûní v souvislosti se zru‰ením placeného parkovi‰tû pfied na‰imi domy. Obyvatelé a pfiedev‰ím rezidenti bydlící
v tûchto domech oceÀují vá‰ pfiístup pfii fie‰ení této pro nás svízelné situace. Souãasnû vás prosíme,
abyste na‰e podûkování tlumoãili v‰em, ktefií se
o zru‰ení parkovi‰tû pfiiãinili. Souãasnû dnes
v podání Mûstskému soudu v Praze bereme na‰í
Ïalobu na zru‰ení pfiíslu‰n˘ch rozhodnutí o zfiízení a provozování parkovi‰tû v celém rozsahu zpût.
S UCTIV¯M POZDRAVEM JUDR. TOMÁ· LIPTÁK
www.praha4.cz

INZERCE
SC-71846/1

s.r.o.

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

Zaskleno více než
5 0 0 0 0 balkonů

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

SC-71848/1

MONTÁŽE PROVÁDÍME PO CELÝ ROK!

OPTIMI, spol. s r.o.

www.eurogaraze.cz • info@eurogaraze.cz

Kde nás najdete:

NEJVĚTŠÍ VÝROBCE V ČR!

Dubečská 4/74, 100 00 Praha 10

Výroba plastových oken a dveří

Chrá‰Èany 43, 252 19 Rudná u Prahy
Tel./fax: 312 665 149 - mobil: 602 645 881
SC-80135/1

ZASKLENÍ LODŽIE

ZDARMA VOLEJTE 800 101 005

Trojanova 335
274 01 Slaný

J. Kociána 1095
272 001 Kladno

Nádražní 313
Praha-Mnichovice

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

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

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

POBOČKY: Louny, Plzeň, Sokolov, Cheb,
Roudnice n/L, Ředhošť, Ústí n/L a Žatec
Poskytujeme kompletní servis včetně montáže, demontáže, likvidace a zednických prací.

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

Výrazné množstevní slevy • Vyrábíme z profilů Trocal • 16 let na trhu • www.regno.cz

Ïelezobetonové garáÏe • kompletnû vybavené • vysoké kvality

ZELENÁ LINKA – 800 261 919 – VOLEJTE ZDARMA

dvojgaráÏe, fiadové garáÏe, garáÏe zapu‰tûné do svahu, podzemní garáÏe

SC-80579/2

SC-80738/1

SC-80400/1

SC-80422/1

SC-80419/1

SC-80739/1

ONAGER
Filatelie - Numismatika

Tel.: 602 156 149

SC-71941/1

SC-80749/1

SC-80645/1

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

SC-80750/1

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

www.praha4.cz
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K U LT U R N Í P Ř E H L E D Y – Č E R V E N 2 0 0 8

DIVADLO DOBE·KA
Jasná I. 1181/6 147 00 Praha 4
Tel.: 244 468 173 • Fax: 244 468 167
dobeska@divadlodobeska.cz
rezervace@divadlodobeska.cz
www.divadlodobeska.cz
STUDIO DOBE·KA:
kurzy • zábava • relaxace
www.divadlodobeska.cz/studio

2. po
3. út
4. st
5. ãt

19.30
19.30
19.30
19.30

9. po 20.00
10. út 19.00
11. st 19.30
12. ãt 19.30
15. ne 19.30
17. út 19.00

18. st 19.30
19. ãt 16.00

V˘bûr z Besídek divadlo Sklep
V˘bûr z Besídek divadlo Sklep
Filmov˘ klub – Venkovsk˘ uãitel
Literární veãer na téma
fotbal a literatura
s D. Vávrou a T. Kafkou
RadÛza – koncert
Pfiedná‰ka o architektufie
s Davidem Vávrou
Filmov˘ klub – Skafandr a mot˘l
Ultrapunk – multimediální show
Do vlastních rukou
– dokumentární film
Georges Feydeau
– Leona si pospí‰ila
a Potrestan˘ záletník
ZU· Modfiany
Filmov˘ klub – Zabriskie point
Slavnost Slunovratu
Slavnostní zakonãení kurzÛ
a oslava slunovratu

Pfiedprodej na záfií zaãíná 1. 9. 2008

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

Galerie:
JAROSLAVA KOâOVÁ
1. ne 14.30 BENEFIâNÍ KONCERT
OCHRANOVSKÉHO SBORU
2. po 15.00 BRÁNICKÁ MUZIKA
4. st 18.30 PETR ·PAâEK
a NATALIYA MARFYNETS
– Koncert pro violoncello a klavír
6. pá 17.00 AB DUO – Komorní koncert
pro flétnu a kytaru
11. st 17.30 INDONÉSIE – pfiedná‰ka
12. ãt 17.00 PraÏské západní pohraniãí
– pfiedná‰ka
23. po 17.00 SNùHURKA A SEDM
TRPASLÍKÒ – Dûtsk˘ divadelní
krouÏek Z· Kutnohorská
24. út 18.00 OD BACHA PO BRAHMSE
Sonáty pro housle
a klavír tfií století
26. ãt 18.30 JOSEF ·PAâEK
a NATALIYA MARFYNETS
Koncert pro housle a klavír
30. po 15.00 BRÁNICKÁ MUZIKA

V˘tûÏek z ve‰ker˘ch akcí je urãen na podporu
Domova Sue Ryder, o. p. s., kter˘ poskytuje
sociální sluÏby seniorÛm v obtíÏné zdravotní
ãi sociální situaci.

28 | TUČŇÁK

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

2. po 19.00 KOSA – Divadlo Bolka Polívky
– komedie J. Novoty
3. út 14.00 âTVERYLKA aneb ·TIKA
K OBùDU – komedie
Dar BRANICKÉHO DIVADLA
a Mâ PRAHA 4 seniorÛm
Mâ Prahy 4
3. út 19.00 VRAÎEDNÉ DùDICTVÍ
aneb BASTARDI – komedie
4. st 19.00 âTY¤I POKOJE DO ZAHRADY
– komedie
5. ãt 19.00 KLÍâE NA NEDùLI
– komedie
8. ne 19.00 TO BYL TEDA SILVESTR!
– nová komedie
9. po 19.00 CESTOU NECESTOU
– Miroslav DONUTIL v zábavném
pofiadu s písniãkami
10. út 19.00 SMÍ·ENÉ (PO)CITY – komedie
11. st 19.00 POCTA GÉNIOVI
– hudební inscenace
(Premiéra)
12. ãt 19.00 S TVOJÍ DCEROU NE
– situaãní komedie
14. so 16.00 âOCHTAN VYPRAVUJE
– uvádí Divadelní spoleãnost
Josefa Dvofiáka
15. ne 19.00 CAVEMAN – R. Becker
– komediální zpovûì muÏe
16. po 19.00 NA SPRÁVNÉ ADRESE
– komedie
17. út 19.00 âISTÁ KO¤IST
– detektivní komedie
18. st 19.00 LUCERNA – komediální variace
J. Dvofiáka
19. ãt 18.00 TANEâNÍ VEâER – St. Dag
22. ne 16.00 VÍ· P¤ECE, ÎE NESLY·ÍM,
KDYÎ TEâE VODA
– komedie
22. ne 19.00 VÍ· P¤ECE, ÎE NESLY·ÍM,
KDYÎ TEâE VODA
23. po 19.00 NEBYLA TO PÁTÁ,
BYLA TO DEVÁTÁ
– komedie (Premiéra)
24. út 19.00 OTEV¤ENÉ MANÎELSTVÍ
– komedie
25. st 18.00 POSLEDNÍ ZVONùNÍ
– ‰kolní akademie Z· ·kolní
26. ãt 19.00 P¤ÍLI· DRAHÁ MATHILDA
– detektivní tragikomedie
30. po 19.00 KDYÎ TY, TAK JÁ TAKY,
MILÁâKU – komedie

Všechny subjekty
čerpají podporu
z grantového
programu MČ Praha 4.

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

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

3. út 19.00 KAVIÁR NEBO âOâKA – Den
pro Prahu 4 (Obyvatelé Prahy 4
mohou uplatnit 30% slevu)
8. ne 19.00 MANÎELSKÉ VRAÎDùNÍ
9. po 19.00 NA DOTEK – Den pro Prahu 4
(Obyvatelé Prahy 4 mohou
uplatnit 30% slevu)
10. út 19.00 NA DOTEK
11. st 19.00 MANDRAGORA – zadáno
12. ãt 19.00 KUM·T – zadáno
15. ne 19.00 SKLENKA SHERRY
16. po 19.00 MANÎELSKÉ VRAÎDùNÍ
17. út 19.00 LÁSKY PANÍ KATTY
18. st 19.00 KUM·T
19. ãt 19.00 KUM·T
20. pá 19.00 KUM·T
22. ne 19.00 KUM·T
23. po 19.00 KUM·T
24. út 19.00 SKLENKA SHERRY – zadáno
25. st 19.00 KUM·T – zadáno
26. ãt 19.00 KUM·T
V modfie oznaãen˘ch dnech uvádíme
pfiedstavení se zlevnûn˘m vstupn˘m v rámci
akce Den pro Prahu 4.

1. ne 15.00 Taneãní odpoledne
DD COMBO Oldfiicha DoleÏala
3. út 19.00 Izrael a Jordánsko
cestovatelská diashow – Adventura
8. ne 15.00 Poslední taneãní odpoledne
DD COMBO Oldfiicha DoleÏala
10. út 19.00 Cestovatelská diashow Nov˘ Zéland
Martin Slíva
17. út 18.30 EWA FARNA – Zazpívej si na
EWA Tour 2008 – finálov˘ koncert
P¤ESUNUT pro velk˘ zájem
do Kongresového centra v Praze 4
19. ãt 19.30 VLTAVÍN – folkrockov˘ koncert

DùTSK¯ PROGRAM
v KC Novodvorská
1. ne 14.00

Pohádka z medvûdí chaloupky
Loutkové pfiedstavení
o hledání pfiátelství
O Snûhurce – Klasická loutková
pohádka pro nejmen‰í diváky

8. ne 14.00

V ¯ S TAV Y: 2 . – 2 9 . 6 .
Marko Janicki – JARO 2008
olejomalby v plenéru
studio ARÉNA – otevfieno dennû 13–17 hod.

2.–30. 6.
Tibet - Hana Fritzlová
barevné fotografie
Hala v patfie – otevfieno dennû 9.00–18 hod.

TIP NA LÉTO:
Rozmarné léto 2008
Za poznáním s ãesk˘mi cestovateli a badateli

Termíny: 1 4 . – 1 8 . 7 . ,
21.–25. 7., 28. 7.–1. 8. 2008
www.rozmarne-leto.cz, tel.: 603 957 866
Kfiesomyslova 625, Praha 4
Pokladna tel.: 241 404 040
Obchodní oddûlení tel.: 241 409 346
tel./fax: 261 215 721
E-mail: fidlovacka@fidlovacka.cz
www.fidlovacka.cz
2. po 19.30 A JE TO V PYTLI!
– Komedie s kriminální zápletkou
3. út 19.30 MUÎ Z LA MANCHY – muzikál
4. st 19.30 HOSTINEC U KAMENNÉHO STOLU
– retrokomedie
5. ãt 19.30 NERU·IT, PROSÍM – komedie
6. pá 19.30 POSLEDNÍ DOUTNÍK – komedie
7. so 15.00 âAJ U KRÁLOVNY
8. ne 15.00 DIVOTVORN¯ HRNEC – muzikál
9. po 19.30 NOC BLÁZNÒ – komedie
10. út 19.30 JULIE, TY JSI KOUZELNÁ!
– milostná komedie
11. st 10.30 a 19.30 HOSTINEC U KAMENNÉHO
STOLU
12. ãt 19.30 KOUZLO DOMOVA
– konverzaãní komedie
13. pá 19.30 HABAëÚRA – komedie
14. so 15.00 POSLEDNÍ DOUTNÍK
16. po 10.30 BALADA PRO BANDITU – muzikál
19.30 BLBOUN – G. Feydeau – fra‰ka
17. út 19.30 HÁDEJ, KDO P¤IJDE...
– lyrická komedie
18. st 19.30 HOSTINEC U KAMENNÉHO STOLU
19. ãt 19.30 NERU·IT, PROSÍM
20. pá 19.30 HLEDÁ SE MUÎ. Zn: BOHAT¯!
21. so 15.00 ·UMA¤ NA ST¤E·E
– muzikál

Hlavní 141, Praha 4-Spofiilov, tel. 241 494 341
www.kcn.cz

5. ãt 19.00 Kouzeln˘ svût operety – Melodie
z klasick˘ch operet – L˘die Havláková
a její hosté
11. st 19.00 Vûra Wajsarová a MINIMUM
koncert v˘borné ‰ansonierky

KOMORNÍ FIDLOVAâKA
Boleslavova 13a, Praha 4, 140 00

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

3. út
4. st
5. ãt
7. so
10. út
11. st
12. ãt
13. pá
14. so
15. ne

19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
15.00

17. út 19.30
18. st 10.30
19. ãt 19.30
21. so 19.30

SEX V ·ESTÉM PAT¤E
MÒJ BAJEâN¯ ROZVOD
NEJLEP·Í KAMARÁDKY
ÎENA V âERNÉM
T¤I DE·TIVÉ DNY – derniéra
MÒJ BAJEâN¯ ROZVOD
MOT¯LI
MISTROVSKÁ LEKCE.
ÎENA V âERNÉM
BEZ KOST¯MU
– setkání s Tomá‰em Töpferem
VENU·E NOSÍ XXL
SEDMERO H¤ÍCHÒ
– vefiejná generálka
SEDMERO H¤ÍCHÒ – pfiedpremiéra
SEDMERO H¤ÍCHÒ

www.praha4.cz
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Historie se musí připomínat!
Představitelé politického a veřejného života si na území Prahy 4 připomněli 63. výročí Pražského
povstání proti německé okupaci. Památku padlých v květnových dnech roku 1945 uctili
vzpomínkovými akcemi a položením věnců u památníků.

Věznil ho fašismus i komunismus

Starosta Mûstské ãásti Praha 4 Pavel Horálek
pfiivítal pfied zaãátkem vzpomínkové akce na
Pankráci ministra spravedlnosti JUDr. Jifiího
Pospí‰ila.
eroismus a vlastenecké cítûní na‰ich pfiedkÛ
jsou souãasnou mladou generací vût‰inou
vnímány uÏ jen jako dûjinná data ãi otravná
‰kolní látka, znepfiíjemÀující Ïivot pfii zkou‰ení.
I takov˘ povzdech zaznûl – bohuÏel – na setkání
vojensk˘ch veteránÛ a politick˘ch vûzÀÛ v KC
Novodvorská, které uspofiádala Mâ Praha 4.
„Nesmíme dopustit, aby na‰e mládeÏ zapomnûla,
co to byl fa‰ismus a komunismus a jak˘ch tûÏk˘ch zloãinÛ se obû ideologie na na‰ich obãanech
dopustily,“ uvedl pfii pietním aktu v neblaze proslulé sekyrárnû na Pankráci starosta mûstské ãásti Praha 4 Pavel Horálek. Nechme proto zaznít
vzpomínky muÏÛ, kter˘ch se váleãná vfiava a vítûzství komunismu bolestnû dotkly.

H

Přežil Lidice

Váleãn˘ veterán Miloslav ·ára (uprostfied) se
podílel za 2. svûtové války na domácím odboji.
„MÛj otec byl velitelem âeskoslovenské obce
dobrovolecké, polovojenské organizace a já mu
pomáhal jako spojka. Do praÏské organizace v‰ak
vnikli agenti gestapa, v roce 1944 nás zatkli a otce odsoudili k trestu smrti. Byl jsem uvûznûn
v pankrácké cele pfiímo nad popravãí celou, kde
bylo sly‰et kaÏd˘ úder gilotiny i zpûv státní
hymny z úst nûkter˘ch odsouzencÛ tûsnû pfied
exekucí. Otce na Pankráci popravili v fiíjnu a mû

Jifií Pitín je jedním
ze 17 dûtí, které pfieÏily vyvraÏdûní obce Lidice v roce
1942. „Bylo mi tehdy sedm
t˘dnÛ. Nûmci mû odvezli do
nalezince v Praze a aÏ do
konce války jsem putoval
po nemocnicích, kde si mû
poté vyzvedla teta. Moje rodina zahynula – str˘ce zastfielili pfiímo v Lidicích, babiãka a maminka zahynuly v koncentraãních táborech. Sestru,
které bylo necel˘ch 11 let, odvezli do Polska na
selekci. KdyÏ si Nûmci nûkolik dûtí vybrali, zbylé vãetnû mé sestry naloÏili do utûsnûn˘ch náklaìákÛ s v˘fuky vyveden˘mi do nákladního prostoru. Poté mrtvé dûti spálili…,“ vzpomíná Jifií
Pitín, kter˘ na ‰kolních besedách dûtem prezentuje i sestfiin korespondenãní lístek. „Nûmci dûtem namluvili, Ïe rodiãe za nimi pfiijedou. A tak
dûtské fiádky prosí o nûjaké obleãení a o kousek
jídla, tfieba o kÛrky, které rodiãe dávají králíkÛm… Rád bych proto v‰echny pozval do lidického muzea, kde je formou audiovizuálních proÏitkÛ znázornûno, jak válka byla hrozná a jak si
vybírala obûti i mezi dûtmi.“

Pfiedsedkynû Konfederace politick˘ch vûzÀÛ NadûÏda Kavalírová a Vladimír Prchlík za TJ Sokol Praha
(vpravo) uctili pfii pietním aktu na námûstí Generála Kutlva‰ra padlé bojovníky za na‰i svobodu.

www.praha4.cz

odsoudili v listopadu k trestu odnûtí svobody
na pût let do tûÏkého Ïaláfie, situovaného asi
60 kilometrÛ od Mnichova. Tam jsem se doãkal
osvobození americkou armádou,“ fiíká muÏ,
kterého o pár let pozdûji uvûznila na Pankráci
komunistická ma‰inérie.
„V roce 1949 jsem byl zatãen a postaven pfied
vojensk˘ soud. Zbavili mû hodnosti poruãíka
a odsoudili v té dobû je‰tû k mírnému trestu. Po
jeho odpykání jsem se Ïivil jako fiidiã a následnû
byl díky politick˘m zmûnám rehabilitován.“
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Osamocený pamětník
Hokejov˘ mistr svûta z roku 1949 Augustin
Bubník byl v roce 1950 s 11 spoluhráãi zatãen
a ve vykonstruovaném tajném procesu odsouzen
k odnûtí svobody na 14 let za ‰pionáÏ, velezradu
a rozvracení socialistického zfiízení. Trest si odpykával v tábofie nucen˘ch prací v Jáchymovû
a teprve v roce 1955 byl omilostnûn. „Na‰i ãlenové Konfederace politick˘ch vûzÀÛ jezdí po
‰kolách v celé republice a hlavnû 17 a 18let˘m
studentÛm pfiipomínáme, co to byl komunismus.
JestliÏe chtûjí mít dobrou budoucnost, musí znát
i minulost. BohuÏel, dne‰ní mladí nemají o to takov˘ zájem, baví je spí‰e poãítaã neÏ historie,“
posteskl si jedin˘ Ïijící pamûtník nemilosrdného
politického procesu.
V pankrácké sekyrárnû si Augustin Bubník (vlevo
stojící) spoleãnû s ostatními hosty pfiipomnûl
památku popraven˘ch vûzÀÛ za druhé svûtové
války.

Spoleãenského setkání v Kulturním centru Novodvorská se zúãastnili zástupci z fiad politick˘ch vûzÀÛ a pamûtníkÛ konce druhé svûtové války.

Nechtěl medaili,
ale čokoládu
Generálmajor Ing. Petr
Broch se py‰ní témûfi 50 fiády a vyznamenáními. Ten
nejvy‰‰í – ¤ád rudého praporu – obdrÏel ve sv˘ch 13
letech, kdy vyhodil do povûtfií svÛj osm˘ Ïelezniãní
transport, pfiiãemÏ zahynulo na 700 NûmcÛ. „KdyÏ
jsem se vrátil k útvaru, tak mi generál fiekl – udûlím ti fiád. Já odpovûdûl – dûkuji, ale já bych radûji ãokoládu,“ nofií se do vzpomínek Petr Broch,
volyÀsk˘ âech z vesnice Ol‰anka, která se celá
aktivnû zapojila do partyzánsk˘ch bojÛ. „Od roku 1941 aÏ do roku 1944 jsem s maminkou Ïil
v lese. Îivili jsme se v‰elijak, tfieba i kofiínky.
Nejhor‰í byl rok 1942, uhodily 40stupÀové mrazy a mamince omrzly nohy,“ zavzpomínal muÏ,
kter˘ se úãastnil tûÏk˘ch bojÛ na Dukle a pomáhal osvobodit Prahu.
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Mâ Praha 4 udrÏuje v parku Na Jezerce pomníãek se jmény hrdinÛ odbojové skupiny Toledo (pozdûji
Zpravodajská brigáda), ktefií se se zbraní v ruce postavili fa‰istick˘m jednotkám. Jejich odvahu
si pfiipomnûl za Mâ Praha 4 zastupitel Zdenûk Jung.
www.praha4.cz

KVĚTNOVÁ VZPOMÍNKA

Plk. let. v. v. Jaroslav Hofrichter se zúãastnil
leteck˘ch bojÛ o Británii nejprve jako stfielec, pozdûji byl pfievelen na PobfieÏní velitelství RAF,
kde na strojích Liberator B24 slouÏil aÏ do konce
2. svûtové války jako flight engineer pfii stíhání
ponorek a útoku na námofiní konvoje. Na svém
kontû má 680 operaãních hodin, je nositelem
3 váleãn˘ch kfiíÏÛ a dal‰ích 5 spojeneck˘ch
vyznamenání. Pokud mu zdraví dovolí, s chutí se
dodnes úãastní besed a setkání jak veteránÛ, tak
s mládeÏí.
MARTIN DUDEK
FOTO: AUTOR A ZDENùK K¤ÍÎ

Zástupce starosty Václav Kri‰tof, starosta Pavel Horálek a fieditel KC Novodvorská Vít Mike‰ (zleva)
pfii ãekání na dûtské kulturní vystoupení na Novodvorské, které se nakonec velice vydafiilo.

Vzpomínka na letce
Dne 14. dubna 2008 zemfiel plk. let. v. v. Jifií
Poláãek, b˘val˘ radiotelegrafista stfielec 311. ãs.
bombardovací perutû a dlouholet˘ obyvatel Prahy
4 – Novodvorská, kter˘ nedlouho pfiedtím oslavil
své 95. narozeniny.
V záfií 1941 byl zafiazen do 11. ãs. pû‰ího praporu na Stfiedním v˘chodû, se kter˘m se zúãastnil
bojÛ o Tobruk. Na konci roku 1942 odplul do
Velké Británie, kde mezi únorem aÏ srpnem 1943
absolvoval radiotelegrafní a stfieleck˘ v˘cvik

a následnû je‰tû operaãní
v˘cvik na Bahamsk˘ch
ostrovech. V kvûtnu 1944
nastoupil k 311. peruti a do
konce války na letounech
Liberator nalétal celkem
35 protiponorkov˘ch patrol. Na sklonku Ïivota, dokud mu to zdraví dovolovalo, se aktivnû úãastnil
setkání veteránÛ a besed s mlad˘mi generacemi.

RŮZNÉ

Sbírka na obnovu památníku
V jubilejním roce 90. výročí založení Československé republiky jako samostatného,
svobodného a demokratického státu Čechů a Slováků, se obracíme na českou
veřejnost: podpořte obnovení památníku odbojů na Roztylském náměstí
v Praze 4-Spořilově!
a tomto místû byl k 20. v˘roãí vítûzné bitvy
u Zborova 29. 6. 1937 odhalen pomník bojovníka od Zborova. Tfii roky nato, 26. ãervna 1940, byl
zniãen nacisty. Obnovu pietního místa pokládáme
za akt pfiipomenutí tûch nejlep‰ích vlasteneck˘ch
tradic ãeského národa. K my‰lence na obnovu
pomníku odbojÛ se svornû hlásí Tûlocviãná jednota
SOKOL Praha-Spofiilov, Roztyly, âeská obec
sokolská (âOS), Asociace nositelÛ legionáfisk˘ch
tradic (ANLET), âesk˘ svaz bojovníkÛ za svobodu
(âSBS) a Masarykovo demokratické hnutí.
PfiipomeÀme sobû i budoucím generacím, na‰im
dûtem a vnukÛm svûtlou památku synÛ a dcer
na‰eho národa a v˘znam tohoto období na‰ich dûjin
pro na‰i souãasnost i budoucnost!
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V nedûli 15. ãervna se od 19.30 hod. uskuteãní na Dobe‰ce premiéra dokumentárního filmu
Do vlastních rukou spojená s debatou. Film
Terezy Reichové a Luká‰e Lédla byl natoãen
v bolivijské vesniãce Sapecho, kde druÏstvo El
Ceibo produkuje kakao. V âechách si pak zboÏí
se známkou Fair Trade koupíme, ale co vlastnû
víme o osudech v˘robcÛ z druhého konce svûta?
Souãástí veãera je ochutnávka a prodej produktÛ Fair Trade.

Ewa Farná
v Kongresovém centru!
Koncert EWY FARNÉ (17. 6.) je z dÛvodu
velkého zájmu pfiesunut z KC Novodvorská do
vût‰ích prostor Kongresového centra v Praze!
PÛvodní vstupenky zÛstávají v platnosti, ale pozor – koncert zaãíná o pÛl hodiny pozdûji, tedy
v 18.30 hod.! Zb˘vající lístky mÛÏete zakoupit
jak u pofiadatele koncertu v KC Novodvorská,
tak v síti Ticketpro a Ticketstream.

Pfiíspûvky zasílejte na sbírkov˘ úãet
208934451/0300.
Za Asociaci nositelÛ legionáfisk˘ch tradic (ANLET)
ING. JAROSLAV HOU·KA, PREZIDENT
Za v˘bor T.J. SOKOL Praha-Spofiilov, Roztyly
ING. VLADIMÍR PRCHLÍK, VZDùLAVATEL T.J.

Fair Trade na Dobešce

Studentské koncerty

PÛvodní podoba památníku.

SdruÏení rodiãÛ a pfiátel PraÏské konzervatofie
pofiádá na Nuselské radnici koncerty studentÛ
PraÏské konzervatofie, a to ve dnech 2., 3., 17.,
19. a 26. ãervna, vÏdy od 19 hodin. Vstupné je
dobrovolné.
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