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- bezpečnost
především
Předsedkyně Konfederace
politických vězňů
Naděžda Kavalírová říká:
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Spořilov otevírá
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ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Praze 4,
příspěvková organizace

Podolská 31, 147 00 Praha 4
IČO 70886199
Srdečně zveme všechny seniory i ostatní zájemce
na jednodenní výlety

PROPAST MACOCHA
BRNO
Chráněná krajinná oblast MORAVSKÝ KRAS s návštěvou
nejznámější propasti Macocha a projížďkou po podzemní říčce Punkva.
Prohlídka města Brna.

TERMÍN: 10. června 2008 (úterý)
CENA: 440,- Kč včetně průvodce a vstupného

❦

MÍŠEŇ A MORITZBURG
Významné saské město Míšeň je kolébkou evropské výroby porcelánu.
V programu je návštěva slavné míšeňské porcelánky (vše v češtině).
Prohlídka města, návštěva barokního loveckého zámku Moritzburg,
kde byla filmována pohádka „Tři oříšky pro Popelku“.

TERMÍN: 23. května 2008 (pátek)
CENA: 690,-Kč včetně průvodce, pojištění
a vstupného do míšeňské porcelánky
Pro velký zájem se prosím ihned hlaste u pí Radky Novákové
ÚSS-4, Podolská 31, kde obdržíte další informace a plán zájezdu
nebo na tel. 241 430 640, 241 434 160

Studánka
zve na tradiční

Ve l i k o n o č n í
jarmark
v n e d ě l i 16 . b ře z n a 2 0 0 8 o d 14 . 0 0 h o d .
n a z a h ra d ě C M Š S t u d á n ka
K e Ka m ý k u 6 8 6 , P r a h a 4
Společne oslavíme květnou neděli
posvěcením kočiček,
připomenutím si velikonočních zvyků,
zasazením oseníčka, upletením pomlázek,
výrobou řehtaček, píšťalek a zdobením vajíček.

Vstup volný
Autobusové spojení:
■ Kačerov, 189, 182 - stanice Cílkova,

Pořádá OS Studánka s laskavou podporou Magistrátu hl.m. Prahy a MČ Praha 12
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215, 117 - stanice Nové Dvory
■ Smíchovské nádraží, 198, 199 - stanice Cílkova

www.praha4.cz

EDITORIAL

VáÏení ãtenáfii,
první mûsíce nového roku znamenají hodnû
plánování a pfiiprav pro cel˘ rok. Jedná se
o investiãní akce, opravy a údrÏbu, ale také
spoleãenské a sportovní akce. Mezi tûmi sportovními jednoznaãnû vynikají 4 x 4 Letní hry
Prahy 4. PÛjde o utkání mezi jednotliv˘mi
‰kolami ve ãtyfiech sportovních odvûtvích,
z nich kaÏdé bude rozdûleno na ãtyfii disciplíny.
Hry budou mít tfii kategorie: Ïáci 1. a 2. stupnû a aby soutûÏila celá ‰kola bude sestaven
i dospûláck˘ t˘m z fiady pedagogického sboru.
Ke kategorii dospûl˘ch bude patfiit i t˘m radnice sloÏen˘ ze zastupitelÛ a zamûstnancÛ radnice. Slavnostní zahájení her probûhne 1. ãervna
na Den dûtí, kter˘ tradiãnû oslavíme ve Îlut˘ch
lázních. A v˘sledky budou slavnostnû vyhlá‰eny na akci Pankrácká pláÀ - místo pro Ïivot.
Pevnû vûfiím, Ïe si jak zúãastnûní tak fanou‰ci
hry uÏijí a tûsnû pfied prázdninami je‰tû spoleãnû pobaví.
Mezi investiãní plány patfií rekonstrukce
obytné zóny pfii ulici Pujmanové. Souãasn˘
stav zastfie‰ení chodníkÛ jiÏ nutnû vyÏaduje
celkovou obnovu, kterou nyní pfiipravujeme
a jak doufám, bûhem léta také zrealizujeme.
Patfií sem také oprava a modernizace nûkolika dûtsk˘ch hfii‰È, která tak získají pestrosti
a atraktivitû pro v‰echny vûkové kategorie
dûtí.
Pfielom ledna a února je zlomov˘ zejména
pro pfied‰koláãky. Ti se totiÏ prvnû v Ïivotû
seznámí se ‰kolou, která jim dá základní
vzdûlání. Zápisy byly vypsány do celkem dvaceti základních ‰kol a v záfií by mûlo nastoupit
do 44 tfiíd pfiibliÏnû 960 prvÀáãkÛ. I kdyÏ je to
o nûco málo více neÏ v loÀském roce, stále nám
bohuÏel z devát˘ch tfiíd letos odejde o 80 víc
ÏákÛ, neÏ v záfií nastoupí a celkov˘ poãet dûtí
ve ‰kolách se tak zase o nûco sníÏí.
9. února 2007 prvnû zasedlo zastupitelstvo
Prahy 4 v novém sloÏení. Je to teprve a zároveÀ jiÏ rok od na‰eho zvolení a proto bych rád
podûkoval zastupitelÛm a celému úfiadu za
jeho práci a vám v‰em za va‰e podnûty
a pfiipomínky.
PAVEL HORÁLEK, STAROSTA

www.praha4.cz
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Praha 4 - Bezpečnost
především
Klid a bezpečí jsou bezpochyby hlavními
předpoklady spokojeného a šťastného
života všech lidí. Není proto divu,
že zajištění bezpečnosti občanů je jednou
z hlavních priorit každého orgánu územní
samosprávy – radnici čtvrtého pražského
obvodu nevyjímaje.

12

7-11

120. Sokola Nusle
V letošním roce oslavuje jednota
Sokol Nusle již 120. výročí svého
vzniku. Tato jednota, která se
významně podílela na životě obce,
má dlouholetou a bohatou tradici.
Snad nejvýmluvnějším svědectvím
její úspěšné historie i důkazem
iniciativy a obětavosti jejích členů
je budova sokolovny postavené
r. 1925.

Reprezentační
novodvorský bál
KC Novodvorská vířilo 26. ledna
2008 latinskoamerickými rytmy.
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AKTUALIT Y

Z EU 39 milionů Kč
na zateplení škol
tvrt˘ praÏsk˘ obvod získá zhruba 39 milionÛ korun na zateplení ‰kolsk˘ch
budov. O prostfiedky na tyto investice zaÏádala Praha 4 ze strukturálních fondÛ EU v rámci tzv. 1. v˘zvy Operaãního programu Îivotní prostfiedí.
„Ze sedmi podan˘ch Ïádostí jsme byli úspû‰ní ve dvou pfiípadech – základní
‰kola Horáãkova a základní ‰kola Jeremenkova, coÏ je v konkurenci stovek
dal‰ích Ïádostí velmi úspû‰né,“ fiíká tajemník úfiadu Lanny Dudra, kter˘ se touto
oblastí pfiechodnû zab˘val.
Oba projekty by mûly vyjít pfiibliÏnû na 77 miliónÛ korun, uznatelné náklady
ãiní pfiibliÏnû 45 miliónÛ a z nich podíl ze strukturálních fondÛ ãiní 85% z této
ãástky. V první v˘zvû bylo v Praze vyhovûno pûti projektÛm, to, Ïe tfii z nich
leÏí v Praze 4, vãetnû ‰koly zfiizované magistrátem v Pacovské ulici, je velk˘
úspûch na‰í mûstské ãásti, poznamenal starosta Pavel Horálek.
S pfiíchodem nového místostarosty Martina Hudce pfie‰ly tyto úkoly na nûj.
Praha 4 vyuÏila i následující v˘zvy ve stejné oblasti a k 31. lednu 2008 podala
dal‰ích deset Ïádostí o dotace na projekty zateplení ‰kolsk˘ch objektÛ. Îádosti
byly podány pro tfii základní ‰koly a sedm matefisk˘ch ‰kol. Celková ãástka
pfiipadající na tyto projekty je asi 95 milionÛ korun.
ZároveÀ jsou ve fázi pfiípravy dal‰í dva projekty v rámci strukturálních fondÛ
EU, a sice Elektronick˘ – bezpapírov˘ úfiad a pokraãování projektu Zkvalitnûní práce úfiedníka vÛãi vefiejnosti pomocí dal‰ího profesního vzdûlávání.
Z takzvan˘ch Norsk˘ch fondÛ se chystá financování dal‰ích dvou projektÛ,
a to Zkvalitnûní a modernizace v˘uky tûlesné v˘chovy a enviromentální
v˘chovy v První jazykové Z· Horáãkova a modernizace a zkvalitnûní v˘uky
v Z· v Praze 4.
(red)

â

Bývalé kino Sigma otevírá
˘valé kino Sigma, které po soukromém provozovateli pfievzalo Kulturní
centrum Novodvorská, se znovu otevfie vefiejnosti v bfieznu. Nov˘ plán vyuÏití bude nabízet napfi. sobotní dûtské pohádky, cestovatelské besedy, nebo koncerty. Pfiipravují se také dopolední pofiady pro ‰koly.
Vedle kulturnû spoleãenského vyuÏití sem Praha 4 pfiesune také provoz informaãního centra z Bojanovické ulice, která není tak frekventovaná. „Stejnû jako
v‰echna na‰e informaãní stfiediska i toto chceme vybavit Czech POINTem a slavnostnû jej otevfieme 20. bfiezna,“ uvedl starosta Pavel Horálek. Podle Horálka je
nové zamûfiení nûkdej‰ího kina Sigma rozhodnû pfiínosem, neboÈ kino leÏí ve
stfiedu nového Spofiilova a má tak ‰anci se stát se i místním spoleãensk˘m centrem. „Pfiedpokládáme, Ïe obyvatelé Spofiilova tuto zmûnu uvítají a Ïe se jim bude nová programová skladba líbit,“ dodal starosta.

B

Reprezentační ples:
Čtyři takty Prahy 4
tyfii takty Prahy 4 – takov˘ má podtitul leto‰ní jubilejní desát˘ roãník reprezentaãního plesu Mâ Praha 4, kter˘ se uskuteãní 8. bfiezna 2008 v prostorách
paláce Îofín. Jádro programu budou totiÏ tvofiit ãtyfii hudební bloky ãi styly, které budou náv‰tûvníkÛm plesu k dispozici k tanci i poslechu. Kromû toho se mÛÏete tû‰it na fiadu dal‰ích pfiíjemn˘ch zpestfiení programu jako bude napfiíklad
módní pfiehlídka, prezentace ‰perkÛ a módních doplÀkÛ, ãi degustace vín, s˘rÛ
a dal‰ích lahÛdek. Veãerem budou provízet známí moderátofii, a mÛÏete se tû‰it
na fiadu dal‰ích hvûzd zábavy a kultury.
Informace o prodeji vstupenek jsou k dispozici na www.praha4.cz a ve v‰ech
informaãních centrech Mâ Praha 4.
(rob)

â
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AKTUALIT Y

Parkovací domy sníží deficit parkovišť
ednou z moÏností, jak chce ãtvrt˘ praÏsk˘ obvod
fie‰it nedostateãnou kapacitu parkovacích míst,
je v˘stavba tzv. parkovacích domÛ. Ty jsou také jiÏ
zahrnuty v pfiipravované koncepci dopravy v klidu
pro Prahu 4.
„Máme vytipováno nûkolik míst, z nichÏ tfii jsou
v majetku magistrátu a jsou na nû ovûfiovací studie uÏ

J

zpracovány,“ upfiesnil starosta Pavel Horálek. Na místa,
která jsou v majetku mûstské ãásti se provádûjí ovûfiovací studie pro moÏné umístûní parkovacích domÛ.
„Ve dvou pfiípadech jsme jiÏ poÏádali magistrát o svûfiení tûchto pozemkÛ,“ doplnil Horálek. Umístûním
parkovan˘ch vozidel do stfieÏen˘ch objektÛ má kromû
toho podle nûj napomoci sníÏení poãtu vykraden˘ch

aut na Praze 4. Mezi vytipovaná místa patfií sídli‰tû
Novodvorská nebo Spofiilov, kde má parkovací dÛm b˘t
navíc spojen s protihlukov˘m valem, coÏ je architektonicky pozoruhodn˘ zámûr. Na koncepci dopravy
v klidu v souãasné dobû pracuje zástupce starosty
Martin Hudec a zastupitelka Iva Kotvová. Koncepce
by mûla b˘t hotová v ãervnu.
(red)

Nové autobusy pro tělesně postižené
d 29. ledna 2008 provozuje Dopravní podnik hl. m. Prahy na speciálních
linkách pro tûlesnû postiÏené (TP1 a TP3) dva nové ãásteãnû nízkopodlaÏní autobusy Iveco Crossway LE. Tyto autobusy v bílé barvû doplÀují flotilu sedmi doÏívajících zelen˘ch autobusÛ Karosa B732 se speciální úpravou pro pfiepravu invalidních vozíkÛ.
Nové autobusy mají dvoje ‰iroké dvefie, stfiední dvefie jsou vybaveny nájezdovou
plo‰inou. Pfiední a prostfiední ãást autobusu je urãena pro pfiepravu invalidních vozíkÛ a koãárkÛ, zadní ãást je vybavena sedaãkami.
Speciální linky pro tûlesnû postiÏené jsou vedeny v trasách Chodov–Bryksova
a Zliãín – Sídli‰tû ëáblice – U SpojÛ s centrální pfiestupní zastávkou Florenc. Tyto
linky spojují místa zv˘‰ené koncentrace lidí se sníÏenou schopností pohybu a orientace (napfiíklad bezbariérové domy na JiÏním Mûstû a na âerném Mostû, JedliãkÛv
ústav, motolskou a krãskou nemocnici a dal‰í v˘znamná místa). Linky jsou pfiednostnû urãeny pro osoby se sníÏenou schopností pohybu a orientace,
drÏitele prÛkazek TP, ZTP nebo ZTP-P, dále pro tûhotné Ïeny nebo matky
s dûtmi do 3 let vûku.
(fid)

O

SC72191/1

SC-71941/1
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AKTUALIT Y MĚSTSKÉ POLICIE
Vážení čtenáři, na tomto místě budeme pravidelně uveřejňovat aktuální informace týkající
se bezpečnostní situace v naší městské části, nebo seznamovat s příslušníky státní či městské
policie, kteří mají na starosti jednotlivé okrsky Prahy 4.

Informace OŘ Městské policie Praha 4
Martin Kajaba

Petr Kucer

Strážník specialista
– okrskář

Strážník specialista
– okrskář

Okrsek ã. 1

Okrsek ã. 2

Telefonní záznamník:

Telefonní záznamník:

261 192 622

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.

je urãen pro pfiedávání
podnûtÛ okrskáfii.
Záznamník neslouÏí
k poskytnutí
okamÏité pomoci.
K tomu je urãena
napfi. bezplatná
linka tísÀového
volání 156.

Kontaktní telefon:

261 192 625
261 192 311
je na sluÏebnu
s nepfietrÏitou sluÏbou,
která se nachází v ulici
Táborská 372/36, Praha 4
(budova Úfiadu Mâ Praha 4).

E-mail:
okrskari.p4@mppraha.cz

Mapa a hranice okrsku:
ul. Bûlehradská, Nuselská, Táborská, 5. kvûtna (smûr centrum),
a hranice k. ú. Mâ Prahy 2, Bûlehradská.

Kontaktní telefon:

261 192 625
261 192 311
je na sluÏebnu
s nepfietrÏitou sluÏbou,
která se nachází v ulici
Táborská 372/36, Praha 4
(budova Úfiadu Mâ Praha 4).

E mail: okrskari.p4@mppraha.cz
SluÏebna: Táborská 372/36

Mapa a hranice okrsku:
SdruÏení, Na Jezerce, Nuselská, Táborská, 5. kvûtna, SdruÏení.

SC-80098/2
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TÉMA

Praha 4
- bezpečnost
především
Centrála policie ve Svatoslavovû ulici.

Robert Blanda
Klid a bezpečí jsou bezpochyby hlavními předpoklady spokojeného a šťastného života všech lidí. Pocit bezpečí je také tradičně uváděn jako jedno
z hlavních kritérií, jimiž lidé hodnotí kvalitu svého bydlení a svůj vztah
k okolí. Není proto divu, že zajištění bezpečnosti občanů je jednou z hlavních
priorit každého orgánu územní samosprávy – radnici čtvrtého pražského
obvodu nevyjímaje.
ãkoliv je pocit bezpeãí subjektivním pojmem a kaÏd˘ své bezpeãí vnímá jinak,
existuje objektivnû fiada bezpeãnostních rizik,
která zákonitû v‰eobecn˘ pocit bezpeãí ohroÏují.

A

Souãasn˘ rozdûlen˘ svût s sebou sice uÏ nepfiiná‰í potenciální ohroÏení klasick˘m váleãn˘m
konfliktem, jako tomu bylo dfiíve, toto globální
riziko se ale posunulo do roviny hrozících

StráÏníci pomáhají dûtem na pfiechodech.

Nové heslo âeské policie v osvûtové kampani.

www.praha4.cz

diverzních teroristick˘ch útokÛ, Ïivelních pohrom a pochopitelnû do v‰udypfiítomného
vûãného nebezpeãí pramenícího z kriminální
ãinnosti.
Situace v na‰í mûstské ãásti na‰tûstí není
tak dramatická a na‰i spoluobãané se zde pfieváÏnû cítí bezpeãnû. Podle prÛzkumu provedeného
agenturou Tambor se ze v‰ech PraÏákÛ cítí
nejbezpeãnûji právû obãané Prahy 4 a Prahy 10.
I pfiesto ale na‰i mûstskou ãást ohroÏují bezpeãnostní rizika, jimÏ je zapotfiebí ãelit. Tûmi
hlavními rizika, alespoÀ v Praze 4 je kriminalita
a nadmûrná doprava. „Obecnû je to kriminalita,
která trápí Mâ Praha 4 nejvíc, zejména vykrádání motorov˘ch vozidel a jejich krádeÏe,“ fiíká
fieditel Obvodního fieditelství Mûstské policie
v Praze 4 Bc. René ·t˘br. Stejného názoru je
i vedoucí Místního oddûlení Policie âR Nusle
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nadporuãík komisafi Bc. Martin Nûmec:
„Nejvût‰í problém, kter˘ pfietrvává del‰í dobu, je
kriminální ãinnost spojená s automobily, zejména krádeÏe vozidel a vloupání do nich, to nás
pálí ze v‰eho nejvíc,“ fiíká. Policisté i stráÏníci
bojují proti této kriminalitû jednak prevencí
– osvûtou - upozorÀující pfiedev‰ím na to, aby lidé nenechávali v autech cenné vûci a své vozy
dostateãnû zabezpeãovali, a jednak pátráním po
odcizen˘ch vozidlech.
Podle starosty Mâ Praha 4 Pavla Horálka
chce radnice omezovat tuto kriminální ãinnosti
i plánovanou stavbou parkovacích domÛ, které
mají nejen sniÏovat deficit parkovacích ploch
a ale i omezovat poãet aut volnû stojících na nehlídan˘ch parkovi‰tích, kde se snadnûji stávají
terãem zlodûjÛ vykradaãÛ.
Podle komisafie Martina Nûmce v Praze 4
a vÛbec v celém hlavním mûstû nejsou Ïádná
vyloÏená ohniska zloãinnosti, ani nejde fiíci, Ïe
by v nûjaké ãtvrti ãi oblasti pfievaÏovala nûjaká
kriminální ãinnost nad jinou. „Navíc Praha jako
celek je v rámci republiky zcela v tomto smûru
specifická. Problémy nemÛÏeme fie‰it tak, Ïe
bychom se na nû nûkde zamûfiili více neÏ jinde,
protoÏe pak bychom je jen pfietlaãili jinam. TakÏe
se je snaÏíme fie‰it celkovû se zamûfiením na
pfiíãinu vzniku ãi podmínek k jejich vzniku, a to
ve spolupráci s partnery,“ vysvûtluje nadporuãík
Nûmec.
Spoleãnû to jde lépe
Policie âeské republiky spolupracuje intenzívnû s mûstskou policií a také se samosprávn˘mi orgány, v tomto pfiípadû pfieváÏnû s Úfiadem
mûstské ãásti Praha 4, zvlá‰tû se starostou, jeho
zástupci a ãleny bezpeãnostní komise. V této
sestavû se bezpeãnostní experti na‰í mûstské ãásti scházejí obvykle jednou za mûsíc k poradám,
na nichÏ se fie‰í aktuální problémy, vyÏadující
koordinaci více sloÏek. Mûstská a státní policie
navíc spolupracuje a koordinuje svou ãinnost jak
na úrovni obvodních fieditelství, tak i na úrovni
nejniÏ‰í - tedy mezi stráÏníky okrskáfii a policisty pochÛzkáfii.

Jedno z mnoha míst, které je nutno kontrolovat.
„Z mého hlediska lidé moc nerozli‰ují, jestli
se jedná o mûstskou nebo státní policii, ale spí‰
jim jde o to, aby jim nûkdo adekvátnû pomohl,“
fiíká René ·t˘br. „Ve‰keré podnûty, které nemÛÏeme nûjak˘m zpÛsobem vyfie‰it, pfiedáváme buì
pfiíslu‰nému správnímu orgánu, nebo pfiímo
Policii âR, anebo se na tûchto úkolech navzájem
podílíme,“ dodává. „SnaÏíme se zde ãinnost n
edublovat, ale spí‰ optimalizovat ku prospûchu
obãana," potvrzuje jeho slova Martin Nûmec
z Policie âR. Tato spolupráce a koordinace
vychází z principu community policing.
„Od poãátku roku 2006 zaãlenilo Místní
oddûlení Policie âR Nusle ve spolupráci
s Mûstskou ãástí Praha 4 a Mûstskou policií
Praha 4 do své ãinnosti principy community
policing do praxe Policie âR. V té dobû jako
jediné policejní oddûlení v Praze... Od poloviny
roku 2007 jsou principy community policing
zaãleÀovány do ãinnosti Policie âR v rámci celé
republiky,“ vysvûtluje Martin Nûmec. Podle
zástupkynû starosty Ivany StaÀkové to byla
právû Praha 4, která takto intenzivní spolupráci
s orgány policie iniciovala.

Intenzívní komunikaci s mûstskou i státní
policií a zejména pofiádání pravideln˘ch operaãních a konzultaãních schÛzek si pochvaluje také
bezpeãnostní expert úfiadu a uvolnûn˘ ãlen
zastupitelstva, pfiedseda Komise pro bezpeãnost

StráÏník kontroluje podezfielou osobu.

StráÏníci vyráÏejí do akce.
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dopravy a dopravu v klidu Zdenûk Jung. „Tento
zpÛsob velmi vítám. Je pro nás v‰echny velmi
pfiínosné, pokud se mÛÏeme pravidelnû scházet
u jednoho stolu a vyjasÀovat si, co nás kde pálí,“
fiíká Zdenûk Jung.
Jak státní, tak mûstská policie dnes jiÏ
pfiekonaly období nedostateãného technického
vybavení, takÏe z tohoto hlediska je jejich práce
efektivnûj‰í a operativnûj‰í. „Technicky jsme na
tom docela dobfie, máme vozidlo s radarem
na mûfiení rychlosti, vozidlo se zafiízením na
vyhledávání odcizen˘ch vozidel, mimochodem
od zaãátku roku jsme na‰li ãtyfii odcizená vozidla pomocí tohoto zafiízení a dvû registraãní znaãky.Dále máme motocykly a kola, coÏ je velice
pfiínosné pro pokrytí velké rozlohy Prahy 4,
www.praha4.cz
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Vyhodnocení
trestné činnosti
na území městské
části Praha 4:

Retardaãní práh na pfiechodu ve Svatoslavovû ulici.
zejména pro stráÏníky okrskáfie,“ pochvaluje si
René ·t˘br. Jeho kolega Martin Nûmec oceÀuje
souãasn˘ rozvoj ve vybavování policie informaãními technologiemi i rozvoj Mûstského kamerového systému. V rámci teritoria Obvodního
fieditelství Praha IV je celkem 84 kamer mûstského kamerového systému, z kter˘ch je na Mûstské
ãásti Praha 4 celkem 34. Mûstsk˘ kamerov˘
systém je jedním z prostfiedkÛ dohledu
nad vefiejn˘m pofiádkem. Pracovi‰tû
kamerového systému pfii O¤ Praha IV
se nachází na operaãním stfiedisku
Policie âR O¤ Praha IV a operaãním stfiedisku obvodního fieditelství
MP Praha 4. Jeho obsluha je zaji‰tûna nepfietrÏitû. Mûstsk˘ kamerov˘
systém pfiispívá jak k prevenci kriminality tak i k objasÀování dopravních nehod
a i k zadrÏení pachatelÛ trestn˘ch ãinÛ pfiímo na
místû ãinu nebo na základû zpûtného vyuÏívání
záznamÛ z kamer. „Mâ Praha 4 chce sv˘mi prostfiedky pomoci ‰ífiit kamerov˘ systém a pfiispût
tak k vy‰‰í bezpeãnosti na svém území,“ fiíká zastupitel a pfiedseda komise pro prevenci a sníÏení
kriminality, Franti‰ek Bílek.

Co je
Commmunity
policing
Definovat tento termín není jednoduché, jedná se spíše o filozofii přístupu policie a ostatních institucí poskytujících službu občanovi v oblasti
bezpečnosti. Cílem je užší spolupráce
mezi občany, územní samosprávou,
státními i nestátními organizacemi,
PČR i městskou policií a postupné
zlepšování poskytovaných služeb (zejména zaměřených na příjem oznámení a prvotní kontakt s cílovými skupinami). Snahou všech zainteresovaných je společným působením se zaměřit na příčiny jednotlivých problémů v oblasti bezpečnosti a veřejného
pořádku.

www.praha4.cz

Chybí sluÏebny
Obû bezpeãnostní sloÏky si ale stûÏují spí‰e na
personální potíÏe. Mûstské policii v Praze 4 se
nedostává stráÏníkÛ a novû pfiíchozí nebude zanedlouho kde umístit z dÛvodu kapacity sluÏeben. „Proto se snaÏíme najít nûjak˘ vhodn˘, do
budoucna kapacitnû odpovídající objekt na umístûní celého obvodního fieditelství," fiíká René
·t˘br. Mûstská i státní policie se v nejbliÏ‰í dobû hodlají více zamûfiit na osvûtu,
cílenou pfiedev‰ím na mládeÏ.
„V rámci rekonstrukãních prací provádûn˘ch Mûstskou ãástí Praha 4 na
na‰í sluÏebnû ve Svatoslavovû ulici
poãítáme s multifunkãní místností,
kde bychom rádi mimo jiné i provádûli preventivní ãinnost," fiíká Martin
Nûmec a dodává, Ïe velká ãást rekonstrukce
je zamûfiena i na vybudování prostor pro obãany,
ktefií chodí na Policii âR, kdyÏ potfiebují s nûãím
pomoci.
V roce 2007 se Mâ Praha 4, v rámci spolupráce s PâR, pfiihlásila do celorepublikového projektu prevence kriminality Partnerství 2007 a byla MV âR s projektem Patron ‰koly vybrána k jeho následné realizaci. V rámci projektu byl zpracován comics zamûfien˘ na souãasné kriminálnûspoleãenské problémy t˘kající se dûtí. Základní
‰koly byly poãátkem leto‰ního roku informovány
a samotná preventivní ãinnost s jejich aktivní
spoluprácí bude realizována ve ‰kolním roce
2008/2009.
Prostfiednictvím preventivní broÏury Rady
(nejen) seniorÛm, vytvofiené pracovníky MOP
Nusle, jejíÏ distribuce byla zaji‰tûna pomocí in-

VÛz mûstské policie v Táborské ulici.

V roce 2007 bylo evidováno celkem
10 521 spáchaných trestných činů,
z toho objasněných trestných činů
1748, což je 16,6 %. Ve srovnání s rokem 2006 je vyšší o 86 trestných činů.
Násilných trestných činů v roce
2007 bylo evidováno 268, což je o 35
trestných činů méně než za stejné období v roce 2006. Mezi druhy násilné
trestné činnosti převažují loupeže
(122 případů) a zvýšil se počet nebezpečného vyhrožování (celkem 26 případů).
Mravnostních trestných činů v roce
2007 bylo evidováno 18, což je o 1
trestný čin více než za stejné období
v roce 2006.
Majetkových trestných činů v roce
2007 bylo evidováno 8350, což je
o 329 trestných činů méně než za stejné období v roce 2006. V této oblasti
trestné činnosti převažují trestné činy
související s motorovými vozidly, v prvé řadě se jedná o krádeže věcí z vozidel (4014 případů) a odcizení vozidel v roce 2007 celkem 867 případů
a v roce 2006 1043 případů, zde se
snížil se počet odcizených vozidel
o 176 případů. Dalším druhem jsou
kapesní krádeže, kterých v roce 2007
bylo celkem 791 případů což je méně
o 201 případů v porovnání s rokem
2006, kdy bylo celkem 992 případů.
Hospodářských trestných činů v roce 2007 bylo evidováno 658, což je
o 29 trestný čin méně než za stejné
období v roce 2006. Mezi druhy této
trestné činnosti převažuje neoprávněné držení platební karty (175 případů),
které souvisí v řadě případů s kapesními krádežemi. Z ostatních trestních
činů v roce 2007 byl nejvíce evidován
trestný čin podílnictví 439 případů.
Z celkového zhodnocení vyplývá, že
nejvíce páchanou trestnou činností na
území MČ Praha 4 jsou krádeže aut
a krádeže věcí z aut 4 881 trestných
činů, což představuje 46,4 % z celkového nápadu trestných činů na území
MČ Praha 4. Vloupání do motorových
vozidel a krádeží motorových vozidel
se nejčastěji dopouštějí mladší pachatelé.

formaãních kanceláfií Mûstské ãásti Praha 4 a samotn˘mi policisty, byly v roce 2007 i seniofii, jako dal‰í riziková skupina obyvatel, informováni
o nástrahách souãasné spoleãnosti v oblasti bezpeãí zdraví, Ïivota a majetku. V této ãinnosti i nadále pokraãují policisté i stráÏníci pfii své kaÏdodenní obchÛzkové ãinnosti.
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Policie a Praha 4
V rámci Obvodního ředitelství
Policie České republiky Praha IV působí celkem 13 základních útvarů s územně vymezenou působností. Dále
zde působí oddělení hlídkové služby
a dopravní inspektorát. Z uvedených
13 útvarů na území MČ Prahy 4 jsou 3
útvary zcela v teritoriu Městské části
Praha 4 a další 3 útvary zasahují pouze z části svého území do teritoria MČ
Praha 4. Všechny útvary Policie ČR
zabezpečují a odpovídají za plnění úkolů uložených policii ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti daných
zákony v prvé řadě zákonem o Policii
české republiky.

Bezdomovci a trhovci
Úfiady mûstské ãásti podle souãasné legislativy
orgány mûstské policie nefiídí ani neúkolují,
mohou jen dávat podnûty, na jakou problematiku
ãi na jakou formu kriminality by se mohla mûstská policie v dané lokalitû zamûfiit více. Starosta
Pavel Horálek tak upfiednostÀuje boj proti
pouliãní kriminalitû, oproti napfiíklad pfiestupkÛm v parkování. Jedním z problémÛ mûstské
ãásti Praha 4 je situace lidí bez domova, ktefií
sv˘m chováním ãasto ohroÏují vefiejn˘ pofiádek,
zneãi‰Èují vefiejné prostranství nebo i mohou
atakovat své spoluobãany. Mûstská ãást proto

Zásah Mûstské policie

mÛÏe ve spolupráci zejména s mûstskou policií
likvidovat místní ohniska, kde se bezdomovci
zdrÏují a takto ovlivÀovat jejich v˘skyt, aãkoliv
to samozfiejmû znamená, Ïe se ve vût‰inû pfiípadÛ
pfiesunou jinam. Tato místa vût‰inou tvofií
opu‰tûné stavby a budovy, odlehlá zákoutí
v parcích a podobnû. Takto se podafiilo pfiimût
lidi bez domova, aby se odsunuli z míst jako
jsou napfiíklad ulice Hudeãkova, Klánova,
Ledafiská ãi Krãská.
Dal‰ím problémem, kter˘ fie‰í mûstská ãást na
fiadu podnûtÛ od obãanÛ je otázka nelegálních
trÏnic. Mûstská policie bude v Praze 4 proto
intenzivnûji dohlíÏet na dodrÏování trÏního fiádu
a operativnûji postihovat jeho poru‰ování,
napfiíklad blokovou pokutou na místû. I na tom se
shodli zástupci mûstské a státní policie a radnice
ãtvrtého mûstského obvodu pfii poslední pravidelné bezpeãnostní operativní poradû. Dosud
pfiitom platilo, Ïe pokud mûstská policie zaznamenala poru‰ení trÏního fiádu – napfiíklad pfii
prodeji zboÏí mimo vyhrazené plochy – oznamovala provinilce Ïivnostenskému odboru ke správnímu fiízení.
Podle fieditele mûstské policie v Praze 4
Reného ·t˘bra budou stráÏnici moci pokutovat
poru‰ování trÏního fiádu jako neoprávnûn˘ zábor
vefiejného prostranství. Radnice souãasnû poskytne mûstské policie podrobné mapové podklady, stanovující, která trÏní místa, jsou v souladu
s trÏním fiádem. Radnice spolu s mûstskou policií
usiluje o ráznûj‰í postup proti trhovcÛm na základû ãetn˘ch podnûtÛ z fiad obãanÛ. Mûstská
ãást pfiitom, hraje v tomto problému ponûkud
vedlej‰í roli, neboÈ pouze doporuãuje radû hlavního mûsta vhodná trÏní místa na svém území.
DohlíÏení nad dodrÏováním trÏního fiádu je pak
záleÏitostí mûstské policie.
Pfiedstavitelé bezpeãnostních orgánÛ se shodli
se zástupci radnice také na potfiebû dÛslednûj‰í
kontroly heren ve ãtvrtém obvodu, a to zejména
s ohledem na dodrÏování povolené provozní
doby v˘herních hracích pfiístrojÛ.
Bezpeãnost dûtí pfiedev‰ím
Radnice ãtvrtého praÏského obvodu pracuje
s obûma policejními sloÏkami také na zv˘‰ení
bezpeãnosti obyvatel z hlediska dopravního
provozu. „Udûlali jsme pasportizaci pfiechodÛ

Kontrola a mûfiení rychlosti.
u ‰kol a zjistili jsme tak, kde jsou pfiechody
nedostateãnû vyznaãeny, zniãeny nebo kde
chybí,“ vysvûtluje uvolnûn˘ ãlen zastupitelstva
Zdenûk Jung.
V souãasné dobû jsou vytipovány asi ãtyfii desítky pfiechodÛ, kde je tfieba provést
úpravy vedoucí ke zv˘‰ení bezpeãnosti pfiecházejících chodcÛ. V drtivé vût‰inû se jedná o pfiechody nacházející se v tûsn˘ch blízkostech
‰kol a dal‰ích ‰kolsk˘ch zafiízení. Pfiechody
v blízkosti ‰kol by mûly b˘t znaãeny ãervenobíl˘mi v˘straÏn˘mi vodorovn˘mi znaãkami a v nûkter˘ch pfiípadech vybaveny i rÛzn˘mi retardéry
nutící fiidiãe ke sníÏení rychlosti ãi zdrsnûn˘m
povrchem, usnadÀujícím brÏdûní.
Podle ZdeÀka Junga byly v nedávné dobû
upraveny dva pfiechody ve Svatoslavovû ulici.
Oba tyto pfiechody jsou na cestû dûtí do ‰koly.
Komise podle nûj v prvé fiadû vybírá právû
pfiechody u ‰kol a dále pak ty, kde pfiípadná
rizika vypl˘vají ze zku‰eností obãanÛ nebo
odborn˘ch studií. „Rád bych v této souvislosti
podûkoval mûstské policii za ranní dozory
u tûchto pfiechodÛ, coÏ v˘znamnû pfiispívá
k bezpeãnosti dûtí na cestû do ‰koly,“ zdÛraznil
starosta Pavel Horálek.

Mobilní stanoviště obvodního ředitelství MP Praha 4
V
ozidlo Renault Master bude v bfieznu 2008 na níÏe uveden˘ch místech poskytovat informace pro místní obyvatele, ale i pro tuzemské a zahraniãní náv‰tûvníky hlavního mûsta. Vozidlo funguje jako informaãní stfiedisko, kde se mÛÏete zkontaktovat se stráÏníkem nebo stráÏníkem okrskáfiem pro danou lokalitu a informovat
ho o problémech, návrzích a podnûtech z va‰eho okolí, nebo i dát podnût na ãinnost
stráÏníkÛ v rámci bûÏného v˘konu sluÏby.
BC. RENÉ ·T¯BR, ¤EDITEL OBVODNÍHO ¤EDITELSTVÍ MP PRAHA 4
3. 3. 2008
5. 3. 2008
7. 3. 2008
10. 3. 2008
12. 3. 2008
14. 3. 2008
17. 3. 2008
19. 3. 2008
21. 3. 2008
26. 3. 2008
28. 3. 2008
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nám. bří Synků proti č. 9
ulice Ke Krči (u Diskontu plus)
ulice U Plynárny (parkoviště před Kauflandem)
Kostelní nám. v Kunraticích
ulice Thomayerova 800 (před vchodem do FTN)
ulice Hlavní (parkoviště před Albertem)
ulice Budějovická 64, (parkoviště před Billou)
ulice Jílovská (před odborem správním agend ÚMČ P-4)
ulice Ke Krči (u Diskontu plus)
Kostelní nám. v Kunraticích
ulice U Plynárny (parkoviště před Kauflandem)

Foto: Fotoarchiv MP
www.praha4.cz
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První náměstek primátora Rudolf Blažek říká:

MČ Praha 4
je na druhém místě
v počtu strážníků
Má Praha 4 z hlediska bezpeãnosti svá
specifika?
Jedná se o mûstskou ãást s nejvût‰ím poãtem obyvatel a hustou zástavbou. Jejím nejvût‰ím problémem je samozfiejmû majetková
kriminalita. Statistiky Policie âR za uplynul˘
rok uvádûjí pfies osm tisíc tûchto trestn˘ch ãinÛ. Nejãastûji jde o odcizení vûcí z motorov˘ch vozidel, následované krádeÏemi samotn˘ch aut. To pfiedstavuje 46,4 % z celkového
poãtu trestn˘ch ãinÛ na území této mûstské
ãásti. Dle zku‰eností stráÏníkÛ jsou vozidla nejménû bezpeãná v Nuslích, pfiedev‰ím na námûstí Bratfií SynkÛ a v jeho okolí, na sídli‰tích
Novodvorská a Lhotka.
Je v metropoli a v Praze 4 dostatek
stráÏníkÛ?
Poãty stráÏníkÛ kaÏdoroãnû narÛstají. Ke
konci loÀského roku hlídalo Prahu 4 na 113
stráÏníkÛ. To je druh˘ nejvy‰‰í poãet mezi v‰emi obvodními fieditelstvími Mûstské policie
Praha. Ve srovnání s rokem 2006 je to nárÛst
o témûfi 10 %. Do budoucna poãítáme, Ïe
v Praze 4 bude aÏ 170 stráÏníkÛ. Poãet mûstsk˘ch policistÛ v hlavním mûstû bychom rádi
v tomto roce nav˘‰ili o 16 % na celkovû 2 500
stráÏníkÛ.

Mohou obãané Prahy 4 oãekávat roz‰ífiení
kamerového systému?
V souãasné dobû je v hlavním mûstû
v provozu 420 kamer. Na bezpeãnost Prahy 4
dohlíÏí 34 kamer a o 8 dal‰ích mûstská ãást poÏádala. V souãasné dobû evidujeme 130
takov˘chto poÏadavkÛ a kaÏd˘m mûsíc pfiib˘vají dal‰í.
Roãnû na Mûstsk˘ kamerov˘ systém vyãleÀujeme z rozpoãtu minimálnû 50 mil. korun.
ProtoÏe je v‰ak instalace kamer nákladnou záleÏitostí, logicky nemÛÏeme ihned pokr˘t ve‰keré poÏadavky. Pfiesto letos pfiipravujeme
v Praze 4 umístûní dal‰ích dvou kamer.
Jaká jsou podle Vás hlavní bezpeãnostní
rizika Prahy?
Pfiedev‰ím by si obãané a náv‰tûvníci Prahy
mûli dát pozor na kapesní krádeÏe. Dal‰ím rizikem jsou pak krádeÏe a vykrádání aut, pfiedev‰ím na parkovi‰tích pfied obchodními centry a v sídli‰tích. Z oblasti ochrany majetku
bych je‰tû zmínil vloupání do bytÛ a sklepních
prostor. Dal‰í riziko, které bychom nemûli
podceÀovat, pramení pro fiidiãe, ale i chodce
z husté automobilové dopravy.
Jak se mûsto proti rizikÛm brání?

První námûstek primátora Rudolf BlaÏek.

KaÏd˘m rokem zvy‰ujeme poãet stráÏníkÛ
v ulicích a intenzivnû jednáme o efektivnûj‰í
spolupráci s Policií âR. StráÏníky dnes jiÏ potkáte také v hromadné dopravû, a to i v noci.
Úãinn˘m nástrojem jsou na‰e osvûtové preventivní programy. Na kapesní krádeÏe
upozorÀují po celém mûstû plakáty a letáky.
Vûnujeme se dopravní v˘chovû pfiedev‰ím
u ‰kolákÛ a studentÛ. UvaÏujeme o kampani
proti alkoholu za volantem. Podporujeme protidrogové programy a dal‰í zajímavé
projekty prevence kriminality. SnaÏíme se jimi
oslovovat i seniory a zdravotnû a tûlesnû postiÏené obãany atd. Rozhodnû neãinnû
nesedíme za stolem.
(rob)

www.praha4.cz
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Předsedkyně Konfederace politických vězňů Naděžda Kavalírová říká:

Svou minulost musíme znát
Michaela Jendeková
Dovedlo se âesko vyrovnat se svou komunistickou minulostí? Smûfiuje k tomu alespoÀ?
Nevyrovnalo. Absolutnû ne. Hned od poãátku se
staly veliké chyby, vûci, které se nemûly stát. Kde
jsou studenti z Národní tfiídy?
Pfied dvûma dny, 5. února, zahájil svou ãinnost
Ústav pro studium totalitních reÏimÛ. Co si od
nûj slibujete?
Je tfieba znát svou minulost. A na‰e minulost není
jen komunistická, ta jde je‰tû zpátky dozadu. I minulost nacistická nebyla zcela jasnû zvefiejnûná. Já
jsem moc ‰Èastná, Ïe fieditel ústavu dûlá v˘bornou
personální politiku – bere mladé, nezatíÏené lidi,
ktefií vystudovali po roce 1990. DokáÏou vlastním
rozumem ty politické dûje a zvraty poskládat do
mozaiky a vyhodnotit. A tady k tomu bude dostatek
materiálu.
KdyÏ vás v roce 1956 zatkli a odsoudili, jak znûl
oficiální dÛvod?
To uÏ bylo po velk˘ch procesech a uÏ se zdálo, Ïe
se u nás pomûry upravují. Ale do‰lo k maìarsk˘m
událostem, které byly krvavû potlaãeny, a ty Státní
bezpeãnost vyprovokovaly. To, co vypadalo, Ïe není podstatné, bylo opût vybráno z archivu. Byl to
monstrproces. Dostala jsem se do takové vybrané
skupiny z klubu akademikÛ Národních socialistÛ,
kde jsem byla i ve v˘boru. Na‰e ãinnost byla kvalifikována jako velezrada, vlastizrada a padala tam
takováhle obvinûní.

Naděžda Kavalírová
● Po skončení války v roce 1945 studovala medicínu na Karlově univerzitě.
Únor 1948 prožívala v napětí jako národně-socialistická funkcionářka, byla členkou jeho akademického klubu a hrozilo
zatčení, byla žačkou Milady Horákové.
V roce 1949 se provdala, její manžel
JUDr. Kavalír pracoval jako legislativec.
● Pracovala jako hlavní sestra v Závodním ústavu národního zdraví Jáchymovských uranových dolů. V roce 1956 byla
zatčena a odsouzena na 5 let vězení.
Dva roky jí nesdělili nic o její rodině. Byla
podmínečně propuštěna v roce 1959 na
základě žádostí, které nepřetržitě podával
její otec.
● V roce 1990 byla zvolena místopředsedkyní KPV a v roce 2003 její předsedkyní. V čele Konfederace politických
vězňů pracuje dodnes. Zasloužila se
o řešení otázek odškodnění politických
vězňů, podílela se na přípravě a formulování legislativních návrhů v této oblasti.
28. října 2006 získala vyznamenání Řád
Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající
zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv.
● Naděžda Kavalírová je čestnou občankou Prahy 4.
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Co pro vás bylo v té dobû nejtûÏ‰í?
Nejhor‰í pro mû bylo, Ïe v‰ichni ti, ktefií se mnou
v procesu byli a dneska je‰tû Ïijí, podepsali spolupráci. To bylo pro mû pfií‰erné pfiekvapení. Ty v˘slechy byly ale jiné, uÏ to nebyly ty jako po roce 48.
Nebyly tûlesné tresty, doopravdy ne. JenÏe nápory
na psychiku pfii vy‰etfiování byly stejné. KdyÏ ãlovûk ztratí tímhle zpÛsobem svobodu, ten tûlesn˘
trest uÏ je návdavkem. Ale samotn˘ fakt ztráty
svobody, to je to podstatné.
Jak probíhalo va‰e vy‰etfiování?
Od zatãení v listopadu aÏ do soudu v ãervnu jsem
vÛbec nevûdûla, co proti mnû mají. TakÏe jsem pro
jistotu v‰echno zapfiela. TakÏe na mém kontû, a na to
jsem doopravdy py‰ná, se neobjevilo jediné jméno.
To nemÛÏe fiíct kaÏd˘ politick˘ vûzeÀ. VÛbec jsem
nevûdûla, co na mû mají. A protoÏe tady byla taky
nûjaká akce s m˘m manÏelem, kter˘ byl legislativec
na ministerstvu spravedlnosti, a byl uÏ tehdy rok
po smrti, fiíkala jsem si, Ïe kdyÏ bude úplnû nejhÛfi,
tak v‰echno svedu na nûj. Mûla jsem to jako zadní
vrátka.
Jak se díváte jako souzen˘ ãlovûk i jako Ïena
na proces s Ludmilou BroÏovou-Polednovou, odsouzenou na 8 let za podíl na vraÏdû Milady
Horákové? Cítíte zadostiuãinûní?
Pokou‰ela jsem se ho cítit. ZdÛvodnûní rozsudku,
které podal pfiedseda trestního senátu, se mi velmi
líbilo a kdyÏ to skonãilo, ‰la jsem mu za politické
vûznû podûkovat. Ale jednu vûc nemûl fiíct. Îe se
nikdy nedostane do kriminálu. My to samozfiejmû
víme a vûdûli jsme to, ale tam to nemûlo padnout.
Mûlo tam zÛstat Ïe ten trest není pfiimûfien˘, osm let
je málo. A ona je nepouãitelná, pfiesvûdãená, Ïe
jednala podle svého nejlep‰ího svûdomí. Schovává
se za svÛj vûk, ale paneboÏe, komunisti neváhali
popravovat staré lidi jako neváhali popravovat
mladé lidi. Ona je vinna vraÏdou Milady Horákové,
ona se na ní podílela. Pfiipravovala se na ní, nehotová studentka, mûla snad první nebo druh˘ semestr
na právech. Kdyby byla jen trochu ãestná, nebude
se odvolávat. Její advokátka podala odvolání.
To je stra‰livé pro moji generaci, i pro mû jako pro
Ïenu já jsem znala doktorku Horákovou osobnû.
Jestli bude její trest sníÏen, tak to Konfederace
nemÛÏe nechat jen tak, to pfiece z hlediska morálky
nejde.
Jak se vám Ïije v Praze 4?
Na Prahu 4 já nedám dopustit. Nejkrásnûj‰í
místo je samozfiejmû Vy‰ehrad. Ulice 1. listopadu,
kterou bol‰evici pfiejmenovali na ulici 5. kvûtna, by
mûla b˘t pofiád ulicí 1. listopadu. V celé oblasti
Pankráce se odehrávaly boje ÎiÏkov˘ch vojsk se
Zikmundem. Okolí, na Bitevní pláni, na Vítûzné
pláni, je celé koncipováno na tenhle vítûzn˘ boj.
A oni nám to zmûní. Ulice 1. listopadu, jak já na ní
byla py‰ná. NeÏ se tam postavilo to Kongresové
centrum poplatné socialistickému realismu, b˘valo

NadûÏda Kavalírová je stále plna elánu
a optimismu.
Foto: M. Jendeková
to tam prostranství. Tam mûli místní maliãké zahrádky, jako dlaÀ. Tam jsem chodila moji malou
dcerku uãit Ïivá zvífiata. Nejenom na leporelech,
Ïivá. Nosili jsme králíkÛm trávu a kozám tvrd˘
chleba. A tam se taky moje dcera uãila na pekáãi
i mal˘ch lyÏiãkách.
Pamatujete si Prahu 4 nûjak jinou?
Prostfiedkem na‰í ulice 1. listopadu se táhl
bfiezov˘ háj. V této nej‰ir‰í ulici v Praze si pfiedstavte bfiezov˘ háj. Nebyla tam ani autobusová nebo
tramvajová doprava, jen háj. To nebylo nikde. KdyÏ
se zaãalo pfiipravovat pfiemostûní Nuselského údolí,
zaãaly se tam objevovat sloupky. Najednou se
vykácel háj. A my z obou stran ulice jsme svornû
v noci ty sloupky káceli. KdyÏ tam dali mezi nû
provazy, tak jsme je fiezali, a já jsem rozdávala
‰iroko daleko prádelní ‰ÀÛry. Nikdo nic neprozradil
a my chodili ve tmavém, abychom nebyli vidût.
Pak tam pfiibyly fietûzy a sloupy, ty se nám podafiilo
vyvrátit a s fietûzy to bylo hor‰í, ty jsme schovávali
do sklepÛ. Pak uÏ tam stavûli policajty. Ale dlouho
jsme se tomu pfiemostûní bránili, ale nemûli jsme
‰anci.
Kde to máte nejradûji?
Miluju Pankrác. KdyÏ jsem si po návratu z kriminálu vzala od rodiãÛ zpátky dcerku, chodila do
základní ‰koly Na Palouãku a pak do gymnázia
na Vítûznou pláÀ. Jsem s tím místem prostû spjatá.
www.praha4.cz

www.praha4.cz

SC-80192/2

SC-80303/1

SC-80266/2

SC-80203/2

INZERCE

TUČŇÁK

13

K U LT U R A

Pozvánka na koncert
Geary zaujme i sv˘m procítûn˘m zpûvem.
pondûlí 10.bfiezna vystoupí na Dobe‰ce Mark
Geary, vynikající irsk˘ písniãkáfi, blízk˘ kamarád zesnulého Jeffa Buckleyho a Glena Hansarda.

V

Jeho tak trochu smutné písniãky zpívané nafiíkav˘m
hlasem si získaly obrovskou pozornost, zvlá‰È po té,
kdy z rodného Dublinu utekl do New Yorku, kde se
stal souãástí písniãkáfiské komunity tamního proslulého klubu Sin É, kter˘ zakládal jeho bratr. Sin É byl
domovem Buckleyho, Jona Spencera, Damiena
Riceho,Davida Graye, vystupovali tu U2, Elvis
Costello i Mariane Faithfull. Gearyho písniãky tu
nasály svobodomyslností, nadhledem, ale i bolestínstvím, zvlá‰È po té, kdy se rozhodl opustit svût
Buckley. Gearyho cenûná alba mnozí pfiirovnávají
k tomu nejlep‰ímu, co kdy natoãili dnes dva jiÏ mrtví ne‰Èastníci: anglick˘ písniãkáfi Nick Drake
a Ameriãan Elliot Smith.

Mark Geary je Ïijící legendou.
Jako host vystoupí Brendan O'Shea, v˘znamná
postava newyorkské East Village scény, kytarista
a písníãkáfi s irsk˘mi kofieny.

Info a ukázky: http://www.markgeary.com/ • http://www.myspace.com/brendanoshea.
březnu se znovu otevřou dveře dnes již
bývalého kina SIGMA na Spořilově, kde
kromě informačního centra Prahy 4 budou
návštěvníci moci shlédnout zajímavé kulturní pořady.
Přijďte se podívat na sobotní pohádky
pro děti, představení pro seniory nebo na
koncert do Kulturního centra Spořilov.

V

Program na: w w w. k c n . c z

Výstava v Braníku
připomene slavné
herce

Nerušit, prosím na Fidlovačce
D

alo by se fiíci, Ïe anglick˘ dramatik Ray Cooney na
nuselském jevi‰ti takfika „zdomácnûl“: po Habaìúfie
a komedii A je to v pytli! (kterou napsal spoleãnû se synem Michaelem) pfiichází nyní na fiadu jeho vÛbec nejpopulárnûj‰í hra. Pod názvem „Out of Order“ (Mimo provoz) mûla triumfální premiéru v Lond˘nû roku 1990, krátce nato byla vyhlá‰ena za nejlep‰í anglickou komedii a
pfieloÏena do více neÏ ãtyfiiceti jazykÛ - a co je nejpodstatnûj‰í: na domácích i zahraniãních scénách se hraje s
úspûchem dodnes! A není divu; nejenÏe je v˘teãnû napsaná, ale její téma je takfiíkajíc vûãné.
Na první pohled jde o takfika banální zápletku: Co
v‰echno mÛÏe zpÛsobit nevûra. Pikantní pfiíchuÈ jí ov‰em
dodává fakt, Ïe povûstn˘ záletník Richard Willey zastává

funkci ministra a poslance. Jednoho krásného dne se rozhodne, Ïe únavné noãní zasedání Dolní snûmovny vymûní za pfiísnû tajné dostaveníãko s pÛvabnou Jane; ta je
ov‰em sekretáfikou opozice a navíc má velice Ïárlivého
manÏela.
V apartmá luxusního hotelu Westminster, na jehoÏ dvefiích visí obligátní cedulka „Neru‰it, prosím“, se navzdory
tomu bûhem pozdního veãera vystfiídá bezpoãet nezvan˘ch hostÛ…Tlumoãit obsah fra‰ky, která pfiímo h˘fií situaãní komikou a slovním vtipem, je takfika nemoÏné.
Proto uvádíme pouze základní paradox, Ïe „obûtním beránkem“ se nakonec stane ministrÛv osobní tajemník
George Pigden, aÏ dosud úctyhodn˘ star˘ mládenec a poslu‰n˘ syn své matinky.
(rob)

RAY COONEY:

NERUŠIT, PROSÍM (OUT OF ORDER)
Divadlo Na Fidlovačce premiéra 13. března 2008

úter˘ 19. února v 11 hodin se ve Filmovém
muzeu v Branické 71 uskuteãnila vernisáÏ
v˘stavy vûnované hereãce Vûfie Ferbasové a herci
Antonínu Novotnému. VernisáÏ v˘stavy uvedl
oblíben˘ moderátor Ale‰ Cibulka. V˘stava je
realizována za finanãní podpory mûstské ãásti
Praha 4. KaÏdou stfiedu od 12 do 18 hodin rovnûÏ
nákup a prodej fotoaparátÛ, kamer, promítaãek,
knih, plakátÛ a fotografií – v‰e o filmu.
Kontakt: 606 112 000.
(red)

V

Komedii „Out of Order“ přeložil Břetislav Hodek a v uplynulých letech se hrála na několika
českých scénách pod titulem „Dvouplošník v hotelu Westminster“. Tomáš Töpfer, který inscenuje v pořadí už třetího Cooneyho, jí dal výmluvnější a originálu bližší název: Nerušit, prosím.
Dramaturgie: H. Šimáčková
Scéna a kostýmy: J. Dušek, hudební spolupráce: O. Brousek
V desítce postav se představí následující herci a herečky:
L. Olšovský, V. Svoboda, I. Pazderková, A. Gondíková, M. Holý, D. Rous,
L. Malkina, L. Molinová, D. Hák a P. Herrmann.

Velikonoční bohoslužby a shromáždění
Sbor Církve československé husitské
Dolnokrčská 1, Praha 4 Krč
Květná neděle 16. 3. 2008 – bohoslužby od 9.20 hod.
Škaredá středa 19. 3. – pesachová večeře od 17.30 hod.
Velký pátek 21. 3. – čtené a zdramatizované pašije od 17.30 hod.
Hod Boží velikonoční 23. 3. – bohoslužby s hudbou od 9.20 hod. (red)
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Paní plukovníkové Sklenka sherry
V Í T Á N Í J A R A Místo
remiéra pfiedstavení Paní plukovníková, které
zaãal zkou‰et v Divadle Na Jezerce slovensk˘
P
na Praze 4
divadelní reÏisér Emil Horváth, se z dÛvodu nemoCílem spoleãenské akce pofiádané mûstskou
ãástí Praha 4 s názvem Vítání jara na Praze 4,
konané 19. bfiezna, je symbolické rozlouãení se
zimním obdobím a pfiivítání teplej‰ích dní. Je to
setkání v‰ech generací, kde si kaÏd˘ pfiíchozí
najde svou zábavu.
Pro dûti bude pfiipraven bohat˘ kulturní program, napfiíklad divadélko, skákací hrad ãi rÛzné
soutûÏe. ·koláci základních ‰kol zde pfiedvedou
svÛj um v rÛzn˘ch disciplínách a budou soutûÏit
se Ïáky z ostatních ‰kol.
Toto kulturnû spoleãenské setkání pfiedchází
velikonoãním svátkÛm, které v tradiãním církevním pojetí budeme slavit ve dnech následujících.
Mimo jiné jsou ale Velikonoce také oslavou jarní rovnodennosti, odchodu zimy a vítáním jara,
kdy se zemû probouzí k Ïivotu a pole ãekají na
své zúrodnûní.
Toto setkání obãanÛ Prahy 4 a nejen této mûstské ãásti by mûlo b˘t oslavou radosti ze Ïivota
a pfiíjemn˘m zpestfiením po dlouhé a chladné zimû i moÏností navázat nová pfiátelství a kontakty, zadovádût si a pobavit se, a to v jakémkoli vûku. O zábavu se postarají nejen osoby k tomu povolané, ale souãástí programu a úãinkujícími by
mûli b˘t, jak bylo jiÏ zmínûno v˘‰e, samotní ná(red)
v‰tûvníci akce.

ci hlavní pfiedstavitelky Jifiiny Bohdalové pfiesouvá
z jara na podzim.
„Diváci se na paní Bohdalovou mohou tû‰it v nové hfie finského dramatika Bengta Ahlforse Paní
plukovníková v listopadu leto‰ního roku. V‰echna
pfiedstavení hry Lásky paní Katty zÛstávají ale na
repertoáru a paní Bohdalová jiÏ opût zaãala hrát,“
fiíká Jan Hru‰ínsk˘, fieditel Divadla Na Jezerce,
a dodává: „Diváky snad potû‰í zpráva, Ïe v bfieznu
o premiéru nepfiijdou. Operativnû jsme zaãali
zkou‰et pfiipravovanou hru amerického autora Neila
Simona Sklenka sherry (The Gingerbread Lady)
v reÏii Juraje Herze. V hlavních rolích se pfiedstaví
slovenská hereãka Zuzana Kronerová, Jan Hru‰ínsk˘, Tereza Nûmcová, Milu‰e ·plechtová, Veronika
Jeníková, Roman ·tabrÀák a Zdenûk Hru‰ka.“

Ze zahajovací zkou‰ky.

Více informací na www.praha4.cz

Pfiedstavitel jedné z hlavních rolí a fieditel
divadla Jan Hru‰ínsk˘.
Podle reÏiséra Juraje Herze je moÏné hru oznaãit za nadûjeplnou tragikomedii o hledání pravdy
a obyãejn˘ch Ïivotních hodnot. Alkoholiãka právû
propu‰tûná z léãení, její nedospûlá dcera a stále neúspû‰n˘ homosexuální herec ãekající na pfiíleÏitost,
která nepfiichází, fie‰í bûÏné Ïivotní situace.
Premiéra v Divadle
Na Jezerce bude ve
ãtvrtek 27. bfiezna
2008. Reprízy 28.
a 29. bfiezna. Juraj
Herz v Divadle Na
Jezerce v listopadu
2006 úspû‰nû uvedl
hru Petrolejové lampy,
která se tû‰í velkému
Zuzana Kronerová.
zájmu divákÛ.

INZERCE

Salon Dana

s.r.o.

Výroba plastových oken a dveří

nabízí cvičení na rekondičních stolech

Kde nás najdete:

10 hodin za 990,- Kč

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

Pro štíhlou postavu,
odstranění bolestí zad a kloubů.
Dále nabízíme rolletic masáž
na odbourání celulitidy.

ZASKLENÍ LODŽIE
SYSTÉM POSUVNÝCH SKEL A OTOČNÝCH TVRZENÝCH SKEL

MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ VČ . ÚKLIDU

NEJVĚTŠÍ VÝROBCE V ČR!

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

OPTIMI, spol. s r.o.
SC-71848/1

Dubečská 4/74, 100 00 Praha 10

ZDARMA VOLEJTE 800 101 005

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

Firma Š IML

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

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

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

Lakýrnické práce lze provést i v dílně
Praha 4, Nad Lesním divadlem 1354
Tel.: 241 493 63, 603 501 166

SC-80099/2

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

Koup. st. obraz mofie, lodû, pfiístav od J. Svobody,
a obrazy lokomotivy Kreibich, Ronek
Hledáme st. ruské stfi. pfiedmûty, i jednotlivû!
INTERANTIK Praha 9 – Pod pekárnami 3
naproti stanici metra B–Vysoãanská
Tel.: 283 893 334 ev. 605 829 440 od 10–17 h.

SC-80134/1

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

SC-72182/1

Nádražní 313
Praha-Mnichovice

SC-71891/2

J. Kociána 1095
272 001 Kladno

SC-71846/1

Trojanova 335
274 01 Slaný

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

ANGLIâTINA, ·PANùL·TINA
18 let zku‰eností, zafiazení do vyhlá‰ky M·MT

www.eurogaraze.cz • info@eurogaraze.cz

Kurzy angliãtiny od 7. 4.
zahájení kaÏd˘ch 6 t˘dnÛ
v˘uka 5x, 3x, 2x, 1x t˘dnû

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

Prázdninové kurzy
ãervenec, srpen

Firemní a individuální v˘uka

Studium v zahraniãí

www.praha4.cz

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

SC-80184/2

D O V E Z E N É V K O N E â N É Ú P R AV ù O K A M Î I T ù K P O U Î I T Í
Ïelezobetonové garáÏe • kompletnû vybavené • vysoké kvality

SC-80000/2

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

SC-71888/1

UâEBNY U METRA FLORENC a VY·EHRAD

TUČŇÁK
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OBČANSKÁ SPOLEČNOST

NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT
Trápí vás, když se setkáváte s krutostí a špatným zacházením se zvířaty, když vidíte jejich bolest a utrpení? Není
vám lhostejný osud milionů zvířat, která každodenně trpí?
Vadí vám, že denně nenávratně mizí mnoho vzácných
živočišných druhů většinou v důsledku ničení životního
prostředí? To vše se hluboce dotýká i nás, a proto se snažíme, pokud je to v našich silách, hájit zájmy a práva zvířat a měnit situaci k lepšímu. Jsme přesvědčeni, že zvířata
jsou cítící bytosti, které si zasluhují pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. Naším posláním je trvale zlepšovat vztah člověk–zvíře–životní prostředí, pomáhat zmírňovat utrpení a zajišťovat životní pohodu zvířat v lidské péči
i zvířat volně žijících. Žijeme tady přece společně.

Z kampanû proti velkochovÛm drÛbeÏe.

Nadace pofiádá také kampaÀ proti velkochovÛm drÛbeÏe.

adace na ochranu zvífiat je nevládní nezisková organizace se statutem
nadace. Zakladateli nadace jsou paní Marcela Lund, âeská zemûdûlská
univerzita v Praze, Mendelova zemûdûlská a lesnická univerzita v Brnû
a Veterinární a farmaceutická univerzita v Brnû. JiÏ od roku 1994 nadace
hájí práva a zájmy zvífiat pfiedev‰ím na území âeské republiky. Vzhledem
ke ãlenství v mezinárodních organizacích RSPCA (Royal Society for the
Prevention of Cruelty to Animals), WSPA (World Society for the Protection

N

of Animals) a Eurogroup for Animal Welfare se nadace podílí také na
celosvûtov˘ch projektech a kampaních na ochranu zvífiat. Spolupracuje
s na‰imi i zahraniãními státními i nevládními organizacemi zab˘vajícími
se ochranou zvífiat a pfiírody a také s pfiedními svûtov˘mi odborníky
v tomto oboru.
Finanãní prostfiedky pro svoji ãinnost Nadace na ochranu zvífiat získává
z dárcovství obãanÛ a firem, z pfiíspûvkÛ a grantÛ pfieváÏnû zahraniãních
charitativních organizací. Podporuje ji asi 800 registrovan˘ch dárcÛ.
Mediálním partnerem organizace je âesk˘ rozhlas 2, kromû toho pravidelnû spolupracuje s redakcí pofiadu âeské televize Chcete mû? Moderátorka
tohoto pofiadu, zpûvaãka paní Marta Kubi‰ová, je ãestnou ãlenkou správní
rady nadace.
(red)

NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT
Pacovská 31, 140 00 Praha 4

Tel: 222 135 460
Fax: 222 135 461
E-mail: nadace@ochranazvirat.cz

Lidé a psi ve městě

KampaÀ nadace v botanické zahradû.
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Nadace na ochranu zvífiat se snaÏí o zlep‰ení vztahu mezi psy
a lidmi ve mûstû a o zlep‰ení a zpfiíjemnûní vzájemného souÏití.
Projekt Lidé a psi ve mûstû, na kter˘ pfiispûl Magistrát hlavního
mûsta Prahy, zahrnuje nûkolik aktivit, které by mûly pfiispût
k v˘chovû k odpovûdnému vlastnûní psÛ a pÛsobit na pejskafiskou i nepejskafiskou vefiejnost. Souãástí projektu je vydání
informaãního letáku a rozsáhlej‰í vzdûlávací broÏury, pravidelná poradna pro budoucí i souãasné majitele psÛ (1x mûsíãnû)
a v˘hledovû i dal‰í aktivity.

www.praha4.cz

SENIOŘI

MČ Praha 4 připravila pro své seniory následující akce:
v Mâ Praha 4, pfiispívat. Celkové pfiedplatné ãasopisu
ãiní 275,- Kã, z toho odbûratel zaplatí 75,- Kã a Mâ
Jarní karneval

Ivana StaÀková do jejíÏ kompetence patfií i péãe
o seniory na Praze 4.

Mâ i v tomto roce opûtovnû navazuje na úspû‰ná
taneãní odpoledne a setkání v KC Novodvorská.
Tentokrát se setkáme dne 1. 4. 2008 a celé odpoledne
bude v duchu karnevalové zábavy. JiÏ mnohokrát jste vy,
na‰i seniofii, prokázali, Ïe jste stále neuvûfiitelnû svûÏí
a mladí duchem, nezkazíte zábavu, a tak vûfiíme, Ïe
i tentokrát pro vás karnevalová maska bude pfiíjemn˘m
zpestfiením celého odpoledne. Na akci jste zváni s dobrou
náladou, karnevalovou maskou a pozvánkou. Tradiãnû
je pro v‰echny zúãastnûné pfiipraveno malé poho‰tûní
ve spolupráci s Michelsk˘mi pekárnami, a. s. Pozvánky
na tuto akci, které jsou zároveÀ vstupenkou, si mohou
seniofii z Prahy 4 vyzvednout na sociálním odboru,
Táborská 350, kanceláfi ã.153, u paní Mary‰kové.

Plavání seniorů

Revue 50 plus

Pro na‰e seniory, ktefií nechtûjí trávit svÛj voln˘ ãas
pouze doma, pfiipravila Mâ Praha 4 zcela novou aktivitu.
Od dubna 2008 jsou pro vás pfiipraveny vstupenky do
Plaveckého stadionu v Podolí, a to za v˘raznû niÏ‰í cenu!
Hodnota plavenky je 85,- Kã, av‰ak zakoupit si ji mÛÏete
vy, na‰i seniofii, ktefií jste star‰í 60 let a máte trvalé bydli‰tû v Mâ Praha 4, za 15,- Kã. Lístky na plavání jsou
k vyzvednutí u paní Mary‰kové na sociálním odboru, kanceláfi ã. 153, Táborská 350, Praha 4, po 15. 3. 2008.
Vûfiíme, Ïe vás na‰e nabídka potû‰í a vyuÏijete ji v plné
mífie.

Revue 50 plus je spoleãensk˘, informaãní a vzdûlávací mûsíãník pro Ïeny a muÏe zralé generace, kter˘ vychází jiÏ ãtvrt˘m rokem. Poskytuje uÏiteãné informace
a vzdûlává v rÛzn˘ch zájmov˘ch oblastech, napfi. zdraví,
kultura, v˘Ïiva, cestování. Srozumitelnou a zároveÀ odbornû garantovanou formou pfiibliÏuje ãtenáfiÛm problematiku zralého vûku a snaÏí se o aktivní motivaci ãtenáfiÛ.
Pfiedstavitele Mâ tento ãasopis natolik zaujal, Ïe by
rádi umoÏnili na‰im aktivním seniorÛm, aby jej mohli
odebírat. Proto budeme na tento ãasopis seniorÛm, ktefií
jsou pfiíjemci starobního dÛchodu a mají trvalé bydli‰tû

uhradí 200,- Kã.
Zájemci o pfiedplatné ãasopisu se mohou hlásit na
sociálním odboru u paní Mary‰kové, kanceláfi ã. 153,
Táborská 350, Praha 4.
(red)

Senioři z Braníka
zvou k výletu na
zámek Kuks

12. klub důchodců z Braníka (Branická
43/55) pořádá pro zájemce dne 15. května
zájezd do Kuksu a Braunova Betléma. Cena
zájezdu je 280 Kč. Přihlášky přijímáme
v klubovně každou středu, nejpozději do
29. 4. 2008 vždy od 14 –16 hodin. Na další
výlet se vydáme 29. 5., a to příměstskou dopravou na horu Říp. Podrobnosti lze získat
vždy ve středu v klubovně.
ALENA ALINČOVÁ

www.praha4.cz

SC-80279/1

www.ceskydomov.cz

SC-80255/1

INZERCE
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ŠKOLST VÍ A MLÁDEŽ

Tradice prezentačních výstav
úspěšně
zahájena
V listopadu 2007 připravil odbor školství
a kultury Úřadu MČ Praha 4 ve spolupráci s ředitelkami a řediteli ZŠ a Kulturním
centrem Novodvorská první školskou
výstavu prezentující základní školy zřizované MČ Praha 4 s názvem Základní
školy Prahy 4. Na ni navázala výstava
Mateřské školy a jesle Prahy 4, která se
uskutečnila v únoru 2008.
Obě výstavy se konaly v Kulturním
centru Novodvorská před zápisem dětí
do těchto škol. V případě základních škol
probíhá zápis dětí do 1. tříd vždy v době
od 15. ledna do 15. února, u mateřských
škol se zápis koná zpravidla v měsíci
březnu.

MUDr. Michaela Bartáková,
zástupkyně starosty
pro oblast školství
„Pfiínos v˘stav vidím
v tom, Ïe rodiãe dûtí mohli
na jednom místû vidût, co
v‰e na‰e matefiské a základní ‰koly dûlají, co umûjí.
ZároveÀ jsme jim dali moÏnost získat potfiebné informace napfiíklad o vzdûlávacích programech a na
jejich základû rozhodnout o v˘bûru ‰koly, ve které
bude jejich dítû trávit ãas v rámci pfied‰kolního
vzdûlávání nebo pfii plnûní povinné ‰kolní docházky. Zájem vefiejnosti nás pfiesvûdãil, Ïe mnoho
rodiãÛ peãlivû zvaÏuje, do které ‰koly po‰le své
dítû, a akce tohoto typu jsou uÏiteãné. Urãitû
budeme s pfiedstavováním ‰kol pokraãovat.
K informování vefiejnosti vyuÏijeme i radniãní
mûsíãník TuãÀák.“

Zahájení v˘stavy se zúãastnily zástupkynû starosty Michaela Bartáková a Ivana StaÀková (ve svetru).

Cílem v˘stavy
Matefiské
‰koly
a jesle Prahy 4
konané ve dnech
6.–7. února 2008
bylo:
• Informovat rodiãovskou vefiejnost
o vzdûlávacích programech matefisk˘ch
‰kol a jejich dal‰ích
aktivitách vedoucích
ke zlep‰ení pfied‰kolního vzdûlávání dûtí.
• Informovat rodiãovskou vefiejnost o organizaci
Jeselská zafiízení Praha 4 (konkrétnû jde o tfii zafiízení, která jsou umístûna v ul. Kotorské 1590/40,
Rabasovû 1068/12 a Kukuãínovû 1150/3).
• Prezentovat mimo‰kolní aktivity, které zapojují
dûti do rÛzn˘ch smyslupln˘ch ãinností ve volném
ãase a rozvíjejí osobnost dítûte.

Ze zápisů v návštěvní knize

•
•
•
•
•

Písniãkami a fiíkadly zahájily ve foyeru Kulturního centra Novodvorská v˘stavu dûti z M·
K Podjezdu.
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Moc se nám v˘stava líbila, máme informace,
které jsme potfiebovali.
Perfektní nápad mít v‰e na jednom místû.
Tato v˘stava ukázala profesionalitu a lásku
k povolání uãitelek a fieditelek M· v Praze 4.
Dûkujeme za profesionálnû pfiipravenou
prezentaci M·. V˘stava je velmi inspirativní
a uÏiteãná, pomohla nám pfii v˘bûru M·.
Dûkujeme za profesionální pfiístup v‰ech
pfiítomn˘ch, krásnû pfiipravené prezentace
a velmi vstfiícn˘ pfiístup zástupcÛ ‰kolek.

V matefisk˘ch ‰kolách umûjí kreslit, modelovat,
stfiíhat…
www.praha4.cz

ŠKOLST VÍ A MLÁDEŽ
ŘEDITEL ZŠ RUŽINOVSKÁ MILAN ZÁRUBA ŘÍKÁ:

Do naší školy si děti chodí pro lásku
âím je va‰e ‰kola v˘jimeãná?
Chtûjí b˘t úspû‰ní, ocenûní. Pocit úspû‰nosti
poskytujeme v‰em ÏákÛm na‰í ‰koly. SnaÏíme se
jim vybrat takovou ‰kolní aktivitu, ve které budou
úspû‰ní, aÈ uÏ je to v˘uka nebo zájmové ãinnosti.
V na‰í Z· praktické plní svou povinnou ‰kolní docházku Ïáci, ktefií mají problémy zvládat poÏadavky
bûÏn˘ch základních ‰kol. Jsou to dûti na hranici ‰ir‰ího prÛmûru, lidovû fieãeno Ïáci, kter˘m uãení moc
nejde. Pro to, aby byli ve ‰kole úspû‰ní, potfiebují
pfii v˘uce urãitou míru podpÛrn˘ch opatfiení ze
strany uãitelÛ. Ve tfiídách proto máme maximálnû
12 ÏákÛ, vyuãování je pomalej‰í, ménû nároãné,
a tedy i ménû stresující... Úspû‰n˘m dokonãením
povinné devítileté docházky na‰i Ïáci získávají
základní vzdûlání.
V Z· speciální vzdûláváme Ïáky se stfiednû tûÏk˘m mentálním postiÏením a soubûÏn˘m postiÏením více vadami. V tûchto tfiídách je maximálnû 7
ÏákÛ, povinná ‰kolní docházka je zde desetiletá.
Tito Ïáci vyÏadují vysokou míru podpÛrn˘ch opatfiení, ve tfiídách jsou napfi. pedagogiãtí
asistenti. Od ‰kolního roku 2007/2008 je ve ‰kole
zfiízena i speciální tfiída pro autistické Ïáky, kde se
dûti vyuãují podle na‰eho ‰kolního vzdûlávacího
programu základní ‰koly praktické. V souãasnosti
v‰echny ãásti ‰koly nav‰tûvuje celkem 115 ÏákÛ.
Jak se li‰í péãe o Ïáky vyÏadující zvlá‰tní pfiístup
od tûch ostatních?
¤eãeno souãasnou terminologií, ‰kolu nav‰tûvují
Ïáci se speciálními vzdûlávacími potfiebami. Jde
o dûti zdravotnû ãi sociálnû znev˘hodnûné a dûti

KLUB MAMINEK
BALONEK
MATEŘSKÉ CENTRUM
Ke Kamýku 686/2
142 00 PRAHA 4
tel.: 241 712 071
www.mcbalonek.3web.cz
Najdete u nás hernu s hračkami, tělocvičnu, klouzačku do balonků, kuchyňku s možností občerstvení, dřevěné
venkovní hřiště, prostředí vhodné i pro
kojence a batolata.

zdravotnû postiÏené. Podstatou ve‰kerého pÛsobení
na‰ich uãitelÛ a pedagogick˘ch asistentÛ je individuální pfiístup. Obsah, formy a metody vzdûlávání
odpovídají vzdûlávacím potfiebám jednotlivcÛ.
Respektujeme rozdíly ve schopnostech ÏákÛ, bereme v úvahu jejich v˘vojové a osobnostní zvlá‰tnosti. ¤ada ÏákÛ pracuje podle individuálních vzdûlávacích plánÛ.
V˘uku témûfi v‰ech pfiedmûtÛ podporujeme vyuÏíváním v˘ukov˘ch poãítaãov˘ch programÛ.
Nadstandardní péãi o Ïáky zaji‰Èujeme mj. i formou
individuálních hodin a individuální logopedické
péãe. V na‰em ‰kolním vzdûlávacím programu
klademe dÛraz na v˘uku v˘chovn˘ch pfiedmûtÛ,
zejména pracovního vyuãování.
Chceme Ïáky nauãit v‰e, co budou potfiebovat pfii
dal‰ím vzdûlávání. Teoretické vûdomosti a praktické dovednosti chápeme jako prostfiedek k uplatnûní
na‰ich dûtí v dal‰ím Ïivotû. Jedním z nejdÛleÏitûj‰ích kritérií na‰í práce je témûfi 100% úspû‰nost pfiijímání na‰ich absolventÛ k dal‰ímu vzdûlávání, vût-

·kola má pro své Ïáky nachystan˘ zajímav˘ program.

Dûti najdou ve ‰kole i dost pfiíleÏitostí k rozpt˘lení.

‰inou na nejrÛznûj‰í uãební obory a praktické ‰koly,
a úspû‰né dokonãení tohoto vzdûlávání. Klademe
také dÛraz na získání v‰ech dÛleÏit˘ch sociálních
dovedností. Prioritou ‰koly je fungující program
primární prevence sociálnû patologick˘ch jevÛ.
Odkud pochází vût‰ina va‰ich ÏákÛ? Máte nûjaké Ïáky z jin˘ch mûstsk˘ch ãástí?
·kola se nachází asi 5 minut jízdy autobusem od
stanice metra Kaãerov, v klidném prostfiedí. Vût‰ina
ÏákÛ bydlí v Praze 4, nejãastûji ve ãtvrtích Krã,
Lhotka, Pankrác, Modfiany, máme ale i Ïáky ze
vzdálenûj‰ích míst Prahy a okolí. To je jednak ãásteãnû dáno tím, Ïe je ‰kola velmi dobfie dopravnû
dostupná (asi 80 % ÏákÛ dojíÏdí do ‰koly MHD), dá
se pfied ní bez problémÛ zaparkovat, ale i tím, Ïe
nabídka vzdûlávacích programÛ ‰koly je specifická.
(rob)

Více na www.ruzinovska.cz
Z· RuÏinovská
zfiizuje Magistrát hl. mûsta Prahy.

Program na březen 2008
4. 3.

6. 3.

11. 3.
18. 3.
19. 3.
21. 3.
31. 3.

10.00
16.00
16.00
9.00–10.00
10.00

Kurz výuky masáží dětí a dotykové terapie
Keramika
Kurz vázání babyšátků, nutno se přihlašovat předem na tel. 721 569 190
Setkání aktivních maminek
Přednáška Dr. Paucové – klinické psycholožky na téma „Psychologie dítěte“
– vstup volný
10.00
Kurz výuky masáží dětí a dotykové terapie
10.00
Přednáška Občanského sdružení HoSt
16.00
Setí jarního osení
16.00
Pletení pomlázek
10.00
Sluníčkový den s rytmikou
16.00
Sluníčkový den s výtvarnou dílnou
10.00
Zdobení velikonočních vajíček
9.00–12.00 Bazar jarního a letního oblečení – více info na webu
13.00–17.00

Srdečně vás zveme na již tradiční

VELIKONOČNÍ JARMARK,
který pořádá Občanské sdružení STUDÁNKA.
Kdy: 16. března 2008 od 14,00 hod. Kde: MŠ Studánka, Ke Kamýku 686, 140 00 Praha 4
Koná se na zahradě MŠ (při nepřízni počasí bude Jarmark v budově školky), kde si připomeneme velikonoční
tradice a vyrobíme velikonoční a jarní dekorace (pomlázky, řehtačky, malování kraslic, výsev osení, zdobení
květináčů a další výtvarné činnosti). Během jarmarku bude svěcení kočiček místním panem farářem.

Vstup volný
www.praha4.cz
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SPORT A VOLNÝ ČAS

TEMPO V TEMPU ZVE MALÉ FOTBALISTY:

Přijďte si vyzkoušet skutečný trénink
íce neÏ sto mal˘ch fotbalistÛ ve vûku od ‰esti do deseti let se pravidelnû pfiipravuje v pûti muÏstvech pfiípravky FC Tempo Praha a uÏ se moc
tû‰í na fotbalové jaro. Padesátka jejich mlad‰ích kamarádÛ, ktefií je‰tû nemohou hrát mistrovské zápasy, s nemen‰í radostí dvakrát t˘dnû nav‰tûvuje
místní fotbalovou ‰kolku. Mnoho tûch, o nichÏ byla fieã, na hfii‰tû poprvé
pfiivedla akce Tempo v tempu, jeÏ se letos uskuteãní jiÏ po‰esté.
Ve dnech 26. bfiezna a 1. dubna mohou v‰ichni malí sportovci ve vûku od
ãtyfi do dvanácti let nav‰tívit sportovní areál FC Tempo Praha v ulici Ve
Lhotce, kde pro nû od 15.30 hodin bude pfiipravena fiada dovednostních disciplín. V‰ichni zájemci si budou moci vyzkou‰et, jak vypadá skuteãn˘ fotbalov˘ trénink pod vedením trenérÛ a hráãÛ A t˘mu dospûl˘ch od úvodní
rozcviãky po závûreãnou hru na dvû branky. Pro kaÏdého úãastníka budou
pfiipraveny drobné ceny. Ti, ktefií by se s fotbalov˘m míãem chtûli kamarádit více, budou moci získat informace o tom, jak se zapojit do pravideln˘ch
tréninkÛ. K úãasti staãí pouze sportovní obleãení a chuÈ soutûÏit. BliÏ‰í informace lze získat na tel. ã. 603 860 444 nebo na internetov˘ch stránkách
www.fctempo.cz.
(red)

V

Pfiiveìte své dûti zakopat si do Tempa.

Činnost občanského sdružení

FC TEMPO PRAHA,
zaměřeného především na sportovní výchovu dětí
a mládeže, dlouhodobě podporuje
Úřad Městské části Praha 4.

Díky účelovému daru ve výši

2 300 000,- Kč

Rádi mezi sebou pfiivítáme i nejmen‰í fotbalisty uÏ od 4 let.

bylo možné před časem provést rekonstukci
škvárového povrchu hřiště na moderní travnaté hřiště
s umělým zavlažovacím systémem
a tréninkové hřiště s umělým povrchem.
Jedná se o největší projekt ve více než
pětasedmdesátileté historii lhoteckého klubu.
Znamená realizaci letitého snu
několika fotbalových generací o kvalitní hrací ploše.

Dûti sportují na trávníku, kter˘ zaplatila Mâ.

Běžecké závody v Praze začínají
rague International Marathon, dlouholet˘
organizátor bûÏeck˘ch závodÛ na území
Hlavního mûsta Prahy a v krajsk˘ch mûstech
âeské republiky, pfiipravil pro leto‰ek do svého
repertoáru PIM BûÏeckého seriálu 2008 opût
celou fiadu zajímav˘ch akcí a novinek.

P

20

TUČŇÁK

Zahajovat bude 29. bfiezna 2008 v rámci jubilejního 10. roãníku Hervis 1/2 Maratonu Firemní
1/2 Maraton – ‰tafeta. BûÏí se ve ãtyfiãlenn˘ch
Ïensk˘ch, muÏsk˘ch i smí‰en˘ch t˘mech.
AlespoÀ jeden ãlen t˘mu musí b˘t ãlenem organizace, jejíÏ název t˘m nese. První tfii bûÏí úsek

5 km a poslední ãlen ‰tafety, kapitán t˘mu, bûÏí
6,097 km. Startuje se od Rudolfina na námûstí
Jana Palacha ve 12.00 hodin. Slavnostní udûlování cen se uskuteãní t˘den po závodû na
galaveãeru. Nejrychlej‰í t˘my a jednotlivci
budou odmûnûni cenami a diplomy.
www.praha4.cz

EKOLOGIE A ZDRAVÍ

BEZPLATNÉ ŠTĚPKOVÁNÍ V ROCE 2008
a základû dobr˘ch zku‰eností z minul˘ch let mûstská
ãást Praha 4 zajistila pro obãany Ïijící na jejím území
na konec bfiezna a zaãátek dubna 2008 bezplatné ‰tûpkování dfievního odpadu. ·tûpkování dfievního odpadu do
prÛmûru 13 cm (jako napfi. vûtve ze stromÛ ãi kefiÛ
bez drátkÛ a provázkÛ) se uskuteãní dle následujícího
harmonogramu:

N

Oblast k. ú. Podolí
29. bfiezna 2008
09.00–09.30 ul. V kfiovinách – Srázná
09.45–10.15 ul. V Ondfiejovû – Na Vrstvách
10.25–11.00 ul. Doudova – Na Lysinû
(u podolského hfibitova)
13.00–13.30 ul. Pod Dûkankou (u garáÏí)
13.45–14.15 ul. Na Zlatnici - Na Podkovce
14.25–15.00 ul. U Vápenné skály
ul. U Kublova
Oblast k. ú. Nusle a k. ú. Michle
29. bfiezna 2008
09.00–09.20 ul. Nad Nuslemi x V Luhu
09.30–09.50 ul. U DruÏstva Repo
10.00–10.20 ul. DruÏstevní ochoz (u matefiské ‰kolky)
13.00–13.20 ul. Psárská x Hadovitá (u garáÏí)
13.30–13.50 ul. Pekárenská x Poboãná (pod svahem)
14.00–14.20 ul. Na Kaãerovû x Kaãerovská
14.30–14.50 ul. Na Záhonech x Na Lí‰e

10.20–10.50
13.00–13.30
13.40–14.10
14.20–14.50
15.00–15.30

ul. Nad KfiíÏkem
ul. Nad Vinohradem x Pod Svahem
ul. Na Rozhledu x Jasná II.
ul. Zapadlá x Zelen˘ pruh
ul. V Podhájí x Za Skalkou

Oblast k. ú. Zábûhlice
12. dubna 2008
9.00–09.20
ul. Severov˘chodní VI.
x Severní II.
9.30–09.50
ul. Roztylské námûstí
(parkovi‰tû pod pomníkem)
10.00–10.20 ul. Severozápadní V – sokolovna
10.30–11.00 ul. Severní XI.
(parkovi‰tû u autoservisu)
11.40–2.00
ul. JiÏní XVII. – u trafostanice
13.00–13.20 ul. Nad Sady
(pod dûtsk˘m hfii‰tûm)
13.30–13.50 ul. JiÏní IX. (nad schody
ke stanici metra Roztyly)
14.00–14.20 ul. Jihov˘chodní IX. x JiÏní III.
14.30–14.50 ul. Jihov˘chodní IV. X JiÏní III.
15.00–15.20 ul. JiÏní IV. – pod Z·

Oblast k.ú. Krã a k. ú. Lhotka
5. dubna 2008
09.00–09.30 ul. U Krãské vodárny
ul. Pecharova
09.40–10.10 ul. U Krãské vodárny x
U Habrovky
10.20–10.50 ul. Nad Pískovnou x Pfiechodní
13.00–13.30 ul. Nad Havlem x Vi‰Àová
13.40–14.10 ul. Zálesí x K Novému dvoru
14.20–14.50 ul. Slepá II. u ã.p. 248 (parãík)
15.00–15.30 ul. Slepá I. u ã. p. 192 (parãík)

Oblast k. ú. Hodkoviãky, k. ú. Lhotka 12. dubna 2008
9.00–09.20
ul. Ve Lhotce (u sbûrny)
9.30–09.50
ul. U Vodotoku x Klánova
10.00–10.20 ul. Na V˘spû x Polední
10.30–11.00 ul. Údolní (parkovi‰tû)
11.40–12.00 ul. Nad Údolím x Nad Lesem
(u ã. p. 162 a 214)
13.00–13.20 ul. V Luãinách x Na Dlouhé mezi
13.30–13.50 ul. V Mokfiinách x V Dubinách
14.00–14.20 ul. Nad Lesem ã. p. 119 a 129
(námûstíãko)
14.30–14.50 ul. Ohnivcova x PsohlavcÛ
15.00–15.20 ul. PsohlavcÛ x Vûkova
15.30–15.50 ul. Ve Studeném x Vostrého

Oblast k.ú. Krã a k. ú. Braník
5. dubna 2008
09.00–09.30 ul. Na Staré vinici x Toãitá
09.40–10.10 ul. Dolnokrãská x Nad Obcí I.

Prosíme, nenoste vûtve na stanovi‰tû po uvedeném termínu, pfiedejdete tak zbyteãnû neekonomicky vynaloÏen˘m
nákladÛm na jejich odstranûní.

MČ Praha 4 – velkoobjemové kontejnery – březen 2008
Stanoviště
Jivenská x Adamovská
Ctiradova x Mečislavova
Mezilesní x V Pláni
Mezivrší x Nad Šálkovnou
Pod Terebkou x Petra Rezka
Pekárenská – pod svahem
Nad Pískovnou x Přechodní
Vavřenova
Halasova x U Strže
K Výzkumným ústavům
Marie Cibulkové x U Jedličkova
ústavu
Doudova x Na Lysině
Zelený pruh x Za Pruhy
(u parkoviště)
U Pernštejnských x Družstevní
Na Lysinách
Zapadlá x Zelený pruh
Jeremenkova x Sitteho
Rodvinovská x Budějovická
Pod Višňovkou
Vrbova /u garáží/
Pod Dálnicí č. 1
Družstevní ochoz x Zdařilá
V Zálomu x Na Jezerce
Murgašova
Lopatecká x Doudova
Na Vrstvách x Pod Pekařkou
Michelská x U Michel. mlýna
Žilinská
Kotorská (u jeslí)
Zachova x Nad Svahem
Korandova x Havlovického
Boleslavova x Božetěchova
Humpolecká x Bystřická
Nad Lesním div. x Němčická
Pod Krč. lesem x V Jehličí
U Habrovky x U Krč. vodárny

Zavezení dne
03
03
03
03
04
04
04
04
05
05
05
05
05
06
06
06
06
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13

Vzdušná x Na Rovinách
17
Podolská x K Vysoké cestě
17
Plamínkové /u ZŠ nebo u polikl./ 17
Jiskrova x Na Mlejnku
17
Podolská x U Kublova
17
Klánova x U Vodotoku
18
Kamenitá
18
Branická x K Ryšánce
18
Jílovská /u Alberta/
18
Na Květnici x Pod Sokolovnou 19
Sdružení x Nad Studánkou
19
Horáčkova X Bartákova
19
Sinkulova x Na Klikovce
19
Pod Vršovickou vodárnou III.
20
Baarova x Telčská
20
Lukešova x Bohrova
20
Ružinovská x Kukučínova
20
Na Zlatnici x Na Podkovce
25
V Hodkovičkách x Jitřní
25
Pod Jalovým dvorem
25
Doudlebská
25
Nad Havlem x U Krč. nádraží 25
Bítovská
26
Psohlavců x Věkova
26
Sládkovičova
26
Fillova x Rabasova
26
Mirotická x Čimelická
26
Na Líše x Na Novině
27
Jihlavská /proti garážím/
27
Jihozápadní V. x Jižní IX.
27
Na Chodovci
/u sep. nádob/
27
Jižní XVI.
27
Choceradská x Senohrabská
31
Severovýchodní IV. X Severní IV. 31
Viktorinova
31
Ohradní x Na Křivině
31
Podolská x Nedvědovo nám.
31

SC-80254/1

SC-80148/1

INZERCE

www.praha4.cz
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PR ČLÁNEK

Radnice chystá model
křižovatky Budějovická

Milí spoluobãané,

ouãasné urbanistické fie‰ení prostoru kfiiÏovatky u stanice metra
Budûjovická by se mûlo v budoucnu zlep‰it. Radnice ãtvrtého
praÏského obvodu pfiipravuje plastick˘ model architektonické inventury
tohoto prostoru a ten by koncem ãervna chtûla pfiedstavit vefiejnosti.
„Udûláme to podobnû,
jako jsme postupovali
v pfiípadû Pankrácké plánû: shromáÏdíme v‰echny
zdej‰í projekty, udûláme
z nich urãitou inventuru
a v˘sledek znázorníme
v modelové podobû,“ fiíká
starosta Pavel Horálek.
Podle nûj se bude opût
jednat jak o hotové stavby, tak i o plochy, které zatím nemají územní
rozhodnutí nebo stavební povolení. Podle Horálka zde totiÏ mohou
vzniknout i nové stavby nebo úpravy, a to proto, aby v˘sledkem
bylo co nejlep‰í urbanistické pojetí námûstí ãi
kfiiÏovatky.
Jedním z moÏn˘ch fie‰ení je i zastfie‰ení stávající
pochozí zóny a pasáÏe.
„Nechci zatím brát architektÛm invenci, kterou do
této vize urãitû vloÏí,“
uzavírá starosta Horálek.
(rob)

S

v minul˘ch ãíslech tohoto zpravodaje jsme psali o projektech spoleãnosti ECM, jeÏ v souãasné dobû vznikají na Pankrácké pláni, i o dobroãinn˘ch aktivitách, jimiÏ na‰e spoleãnost pomáhá tam, kde je to nejvíce
potfieba.
Dnes bychom vás rádi informovali o Konferenãním Centru CITY,
které je souãástí stejnojmenného víceúãelového komplexu ve va‰em
sousedství. Tato na pohled nenápadná budova, kolem níÏ dennû chodíte,
nabízí vynikající moÏnosti pro organizaci kongresÛ, konferencí, semináfiÛ a ‰kolení, ale i spoleãensk˘ch událostí, módních pfiehlídek, veãírkÛ
a oslav. ·piãkové technické vybavení centra umoÏÀuje splnit i ty nejnároãnûj‰í poÏadavky klientÛ.
Prostor je rozdûlen do tfií sálÛ (Modr˘, âerven˘ a Îlut˘), které mohou
pojmout aÏ 500 osob. Své místo zde v‰ak najdou i akce pro patnáct
lidí. Samozfiejmostí je zaji‰tûní ve‰kerého technického a komunikaãního
vybavení, aÈ uÏ se jedná o projektory, mikrofony, Wi-Fi, nebo dal‰í
podpÛrnou techniku. Klienti si mohou objednat i cateringové sluÏby,
kvûtinovou v˘zdobu, kulturní a doprovodn˘ program, ale i sluÏby
tlumoãníka nebo ubytování pro úãastníky konference. Zkrátka v‰e, co
potfiebují.
Samozfiejmostí je pfiizpÛsobení konferenãních prostor poÏadavkÛm
klienta. ZáleÏí jen na jeho pfiání, v jakém stylu chce akci zajistit.
Kreativitû se meze nekladou. Zamûstnanci konferenãního centra vyjdou
poÏadavkÛm zákazníka maximálnû vstfiíc a upraví prostory podle jeho
pfiedstav. Konferenãní Centrum CITY se tak v minulosti promûnilo tfieba v kasino v Las Vegas, interiér letadla Boeing 737 nebo v nev‰ední
ãínskou galerii.
Obyvatelé Pankráce se nemusí obávat, Ïe bûhem vût‰í konference
budou okolní ulice obleÏeny autobusy ãi osobními auty hostÛ. V tûchto
pfiípadech zamûstnanci konferenãního centra zaji‰Èují pro úãastníky
akce parkovací místa u hotelu Panorama.
Konferenãní Centrum CITY poskytuje ‰piãkové sluÏby, proto si za
krátkou dobu své existence získalo pevnou pozici v oblasti kongresové turistiky a fiadu vûrn˘ch zákazníkÛ, ktefií jeho sluÏeb pravidelnû
vyuÏívají. BliÏ‰í informace o Konferenãním Centru CITY získáte na
adrese www.ecm-konference.cz.
KATE¤INA HAINZOVÁ
MARKETING & PR MANAÎERKA ECM
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HISTORIE

120. výročí založení Sokola Nusle
V leto‰ním roce oslavuje jednota Sokol Nusle jiÏ 120. v˘roãí svého vzniku
Tato jednota, která se
významně podílela na
životě obce, má dlouholetou a bohatou tradici.
Snad nejvýmluvnějším
svědectvím její úspěšné historie i důkazem iniciativy a obětavosti jejích členů
je budova sokolovny postavená r. 1925,
kterou jednota i v současné době užívá
a která v nás i dnes budí respekt svojí velikostí i svým umístěním v exponovaném
prostoru, kterému přes všechen další
stavební vývoj v okolí stále dominuje.
ednota Sokol Nusle byla zaloÏena na ustavující valné
hromadû konané dne 18. 3. 1888 v zahradní restauraci Zámecká zahrada (nároÏí nám. bfií. SynkÛ a Nuselské
ulice, zbofiena v r. 1901). V archivu je pamûtní kniha jednoty s vloÏen˘m originálem zakládací listiny a s podpisy
zakládajících ãlenÛ. Cviãilo se zpoãátku v sále restaurace Zámecká zahrada („Na Zámecké“), od r. 1889
v Pivovarské restauraci v Nuslích, v letech 1896–1900
byla pro cviãení vyuÏívána tûlocviãna obecné ‰koly
v Boleslavovû ulici. V roce 1898 byl zakoupen stavební
pozemek v nynûj‰í Táborské ulici, kde byl v r. 1899 poloÏen základní kámen ke stavbû vlastní budovy. 1. 7.
1900 byla nová sokolovna slavnostnû otevfiena. Pfii této
pfiíleÏitosti zorganizovala Ïupa stfiedoãeská v Nuslích
svÛj slet. V památníku na‰í jednoty z r. 1928 je zmínka
o tom, Ïe pÛvodní základní kámen, ve kterém jsou uloÏeny sokolské relikvie z doby v˘stavby, je zachován i v pfiestavûném Husovû sboru. Nutno dodat, Ïe ani osobním
kontaktem a pfii skuteãnû vstfiícném pfiístupu vedení
Husova sboru se nepodafiilo identifikovat umístûní tohoto kamene, jehoÏ otevfiení by bylo nespornû velk˘m pfiínosem pro bliÏ‰í poznání historie i pro obohacení archivu. V období 1. svûtové války byla ãinnost Sokola utlumena a sokolovna byla pfies válku vyuÏívána jako obecní
zásobárna. První známky obnovené ãinnosti jednoty spadají je‰tû do r. 1918, kdy se 30 ãlenÛ na‰í jednoty stává
ãleny národní stráÏe, jejímÏ úkolem je udrÏování bezpeãnosti a pofiádku i zaji‰Èování hladkého pfiechodu k normálním pomûrÛm v zemi. Velitelem národní stráÏe
v Nuslích byl br. Miroslav Klinger, kter˘ se hned v následujícím roce stává náãelníkem jednoty.
Koncem roku 1920 je z iniciativy bratra starosty
Eduarda Táborského zahájeno vydávání vlastního zpravodaje jednoty TuÏme se. V roce 1922 schválila valná
hromada zámûr na odprodej stávající sokolovny a na
koupi pozemku pro v˘stavbu sokolovny nové, lépe od-

J

Základní kámen nuselské sokolovny.
www.praha4.cz

Sokolovna dodnes dominuje okolí.
povídající velikosti i aktivitû jednoty. V r. 1924 zahájena
její v˘stavba (dne 13. 4. prÛvod Nuslemi, draÏba prvních
10 kopÛ motykou). Do poloÏení základního kamene
(22. 6.) odpracovalo ãlenstvo cca 5500 brig. hodin a jeho
nad‰ení ve spojení s organizaãními schopnostmi vedení
(vydání podílov˘ch listÛ schválen˘ch ministerstvem financí, vedení náborov˘ch kampaní apod.)
vedlo k získání tolik
potfiebn˘ch finanãních
prostfiedkÛ. Slavnosti
spojené s poloÏením
základního kamene se
úãastnily
prakticky
v‰echny nuselské spolky, korporace Sokolu
pfiíznivé a fiada dal‰ích
v˘znamn˘ch hostÛ.
Dne 28. 10. 1925
byla slavnostnû otevfiena nová sokolovna. V pfiedveãer
slavnosti byl uspofiádán velkolep˘ ohÀostroj a bubnová
palba, obracející pozornost PraÏanÛ k Nuslím, kde se
schylovalo k události, která skuteãnû mûla odezvu v celé
Velké Praze. Vlastní slavnosti se úãastnili nejv˘znamnûj‰í ãinovníci âOS a Ïupy i fiada pfiedstavitelÛ vefiejného Ïivota. Ze slavnosti byl odeslán holdovací telegram prezidentu T. G. Masarykovi. O slavnosti i budovû
pfiinesla vût‰ina listÛ nad‰ené referáty.
Ve sletovém roce 1926 byla zfiízena velká,
umûlecky vypravená loutková scéna, v r. 1927
vybudován prosperující kuÏelník. V r. 1928
oslavila jednota 40. v˘roãí svého zaloÏení
i úspû‰né ãinnosti. Pfii této pfiíleÏitosti vydala
pamûtní publikaci, která je jak svojí v˘pravou
od br. B. Herolda, tak i vlastním obsahem
zpracovan˘m br. E. Táborsk˘m v˘mluvn˘m dÛkazem toho, Ïe jednota v tomto údobí procházela skuteãnû snad dosud nejúspû‰nûj‰í etapou své
historie.
Rok 1938 byl rokem X. v‰esokolského sletu
i rokem 50. v˘roãí zaloÏení na‰í jednoty. K X.

sletu, kter˘ se stal slavn˘m svojí mohutností i manifestaãním vystoupením proti nastupujícímu nacismu, stojí
za to podotknout, Ïe byl pfiipravován pod vedením
na‰eho ãlena Dr. M. Klingera, kter˘ se mezitím stal náãelníkem celé âOS. BohuÏel pohnuté politické pomûry
neumoÏnily, aby oslavy v˘roãí jednoty probûhly podle
pÛvodních zámûrÛ. U pfiíleÏitosti oslav tohoto v˘roãí
bylo mj. na letním cviãi‰ti zasazeno 50 topolÛ. Z podnûtu starosty br. Táborského byl utvofien v˘bor pro pomoc
uprchlíkÛm z pohraniãí a ãlenové jednoty pomáhali pfii
zabezpeãování jejich stravování a ubytování. Po nûmecké okupaci byla v kvûtnu 1940 sokolovna obsazena
nûmeck˘m wehrmachtem.
Po válce byl valnou hromadou z 6. 6. 1945 (konána
v Husovû sboru, na‰í b˘valé sokolovnû) do ãela jednoty
zvolen v˘bor prakticky ve stejném sloÏení, jaké mûl pfied
rozpu‰tûním v r. 1941. V˘bor i ãlenstvo se pou‰tûjí obûtavû do práce, obnovují se odbory, zahajuje se cviãení.
Pfiib˘vají noví ãlenové a v r. 1946 pfii slavnostní akademii
k 28. fiíjnu koná pfies 240 tûchto ãlenÛ slavnostní slib na
nov˘ prapor jednoty, kter˘ jí vûnují sestry z vûrné gardy.
14. 1. 1947 pfiidûlil Osídlovací úfiad Sokolu Nusle do
vlastnictví b˘valé hospodáfiské stavení odsunuté nûmecké rodiny v Peci pod SnûÏkou. Obûtavou v˘pomocí
ãlenÛ zejména lyÏafiského oddílu byl tento objekt
pfiebudován na rekreaãní stfiedisko. 6. 2. 1948 zvolila
je‰tû valná hromada svobodnû svÛj nov˘ v˘bor. Jednota
stála – podobnû jako v roce 1939 – pfied dvûma velk˘mi
událostmi, a to oslavami 60. v˘roãí svého zaloÏení
a XI. v‰esokolsk˘m sletem. A opût venkovní pomûry
neumoÏnily, aby se na tyto v˘znamné události dÛstojnû
pfiipravila. Do jednoty jsou po Únoru násilnû zaãleÀovány v rámci sjednocování tûlov˘chovy dal‰í tûlov˘chovné
i spoleãenské organizace (mj. DTJ, Orel, Junák). Je sice
zachována pamûtní publikace, vydaná k 60. v˘roãí
zaloÏení, nejsou v‰ak k dispozici Ïádné zprávy o vlastních oslavách ani o pfiípravách a úãasti na sletu. Je zde
v‰ak dopis Akãního v˘boru Národní fronty, kter˘
jednotû direktivnû ukládá vylouãení fiady ãlenÛ i korekce
ve sloÏení v˘boru.
Pokraãování pfií‰tû
ALOIS SOPPE, NÁâELNÍK JEDNOTY

TUČŇÁK

23

NÁZORY A DOPISY
Dobr˘ den,
chtûla bych upozornit na jednu skuteãnost a zároveÀ podat dotaz. Bydlím v ulici Kremnická hned
u panelové zdi, která lomí místní sídli‰tû a JiÏní
spojku, zbytek zdi tvofií hlinité haldy. Pfied domem
se nachází jedno v dne‰ní dobû jiÏ travnaté hfii‰tû,
hned vedle je druhé asfaltové, laviãky, pruÏinová
houpaãka, dvû houpaãky na lanû a kolotoã, kter˘
v zimních mûsících pro‰el rekonstrukcí. Na toto
hfii‰tû si chodí hrát malé dûti s rodiãi nebo dûti
z místní matefiské ‰koly. A právû o dûti tu jde pfiedev‰ím. Do pozdních veãerních hodin tato prostranství
totiÏ ob˘vají puberÈáci, ktefií pravdûpodobnû uÏívají
drogy a vybrali si pro své schÛzky tento terén, kter˘
je ve slepé ulici a tich˘. V místech se nacházejí i dvû
popelnice, do kter˘ch ‰la známá minul˘ t˘den vyhodit odpadky a na‰la v trávû pouÏitou injekãní stfiíkaãku.
Chtûla bych se vás optat, kdo má tuto lokalitu na
starosti a zda by bylo moÏné urgovat vyãi‰tûní této
lokality a obãasné hlídání Policií âR. Hlídku obãas
v tûchto místech z okna vidím, ale aÏ v pozdních
noãních hodinách, mladíci se vût‰inou scházejí od
poãátku tmy do cca 22. hodiny, to hlídka je‰tû
nejezdí. Nechci ani pomyslet (sama jsem matkou
dvou dûtí), kdyby se injekãní stfiíkaãka dostala do
rukou mal˘m dûtem a náhodou se zranily. Moc
prosím o urgenci tohoto mailu nebo o radu, kam se
s tímto problémem mám obrátit.
Dûkuji moc a pfieji pfiíjemn˘ den.
DENISA TURINSKÁ
KREMNICKÁ 3031/11, 14100 PRAHA 4-SPO¤ILOV
Mûstská ãást Praha 4 pfiijala opatfiení k eliminaci
v˘‰e popsan˘ch skuteãností a rizik. PoÏádali jsme
pfiíslu‰né oddûlení mûstské policie o úzkou spolupráci pfii fie‰ení problému. Jedná se pfiedev‰ím o ãastûj‰í pochÛzkovou ãinnost stráÏníkÛ v této oblasti.
Dále pak odbor Ïivotního prostfiedí projednal se
smluvní úklidovou firmou zv˘‰ení frekvence úklidov˘ch prací v bezprostfiedním okolí dûtského hfii‰tû v Kremnické ulici. Správci oblasti bylo uloÏeno
o stavu situace v této lokalitû pravidelnû informovat zástupce starosty pro oblast Ïivotního prostfiedí

Mgr. Václava Kri‰tofa. Radou Mâ Praha 4 byla
na jejím lednovém zasedání schválena koncepce
sítû dûtsk˘ch hfii‰È na území Prahy 4. Její souãástí
je, mimo jiné, rekonstrukãní zámûr hfii‰tû pro mládeÏ od 12 do 15 let v prostorách ulic Kremnická
a Trnavská.
Úfiad mûstské ãásti Praha 4 si je vûdom nebezpeãí
plynoucích z negativních spoleãensk˘ch jevÛ dne‰ní doby a dûkuje v‰em obãanÛm, ktefií sv˘mi podnûty a postfiehy pomáhají k nápravû této neÏádoucí
situace.
MGR. VÁCLAV KRI·TOF - ZÁSTUPCE STAROSTY
Krok vpfied, dva kroky vzad
Na sídli‰ti Spofiilov bylo zrekonstruováno nákupní stfiedisko Centrum, zfiejmû za nemal˘ obnos.
Rekonstrukce bezpochyby pfiinesla fiadu pozitiv –
zv˘‰ení kulturnosti celého prostfiedí, eskalátor a v˘tah do prvního patra, nûkteré nové sluÏby (správka
obuvi), WC, Potrefená husa – pfiíjemná restaurace
s dobr˘m jídlem, hezãí prodejna kvûtin.
V fiadû aspektÛ je v‰ak v˘sledek rekonstrukce krokem vzad. Zdá se, Ïe pfii koncepci sluÏeb centra nebyl brán v potaz charakter lokality Spofiilov a sloÏení a potfieby jeho obyvatel.
• PÛvodnû (asi) plánované papírnictví (uvedené na
pÛvodní informaãní tabuli) se jaksi vytratilo. Jde
o zcela elementární sluÏbu, papírnické potfieby potfiebuje kaÏd˘, hlavnû ‰koláci a mají b˘t „po ruce“.
Jde o zásadní vadu. Pro obálku, tuÏku, fixku musíme zajíÏdût na Budûjovické námûstí.
• Drogerie: pÛvodní drogerie mûla mnohem ‰ir‰í
sortiment vãetnû drobn˘ch potfieb pro domácnost,
barev, lepidel apod. Souãasná standardní drogerie
je spí‰ parfumerií, kde i pfii dobrém sortimentu
hygienick˘ch a ãisticích prostfiedkÛ fiada poloÏek
chybí. Zmûna k hor‰ímu.
• Knihkupectví: je v podstatû uboh˘ krámek s nûkolika poliãkami knih. Jsem zvûdav, jak˘ bude mít
obrat.
• Zlatnictví: v zásadû nic proti zlatnictví, ale má
co dûlat v takovém periferním, lokálním centru?
Zlato a ‰perky se nenakupují dennû, a pokud
nûkdo nûco takového potfiebuje, zajde buì do

centra Prahy, nebo do velk˘ch stfiedisek typu
Chodov, Flora ãi Eden. Také zde pochybuji o jeho
úãelnosti.
• Herna: ano, tu jsme tu opravdu potfiebovali – herna v objektu restaurace u ¤ezníka jiÏ dávno
Spofiilovu zfiejmû nestaãila a navíc – v Praze je
heren tak zoufal˘ nedostatek!!! Jen hou‰È a je‰tû
více heren!
• Lékárna: ta je uÏiteãná a „pro lidi“ – jenom trochu
vzniká dojem, Ïe je tu „pfielékárnováno“ – âerven˘
rak je pár krokÛ od nového Skarabea a lékárna
v poliklinice Spofiilov je téÏ nedaleko.
Dal‰í provozovny: teprve ãas ukáÏe, do jaké míry
bude nav‰tûvováno solárium a jak bude prosperovat
obchod s mobily. Závûrem je tfieba konstatovat, Ïe
nové Centrum nesplÀuje fiadu bûÏn˘ch potfieb obyvatel sídli‰tû (vãetnû Starého Spofiilova), ktefií budou
za rÛzn˘mi nákupy zajíÏdût na Budûjovické nám.,
do Edenu, Kauflandu apod. Zejména stafií a handicapovaní lidé to „ocení“ a tfieba i mladé maminky,
které pfiiletí z práce, vyzvednou dûti a nemají ãas cestovat autobusem, aby koupily tuÏku, kterou má mít
dítû zítra ve ‰kole.
Proã nepfiedcházel rekonstrukci prÛzkum ãi anketa potfieb a zájmÛ, doporuãení a návrhÛ obyvatel
Spofiilova s následnou marketingovou studií? Îe by
se spoléhalo na v‰e fie‰ící neviditelnou ruku trhu?
MoÏná, Ïe právû ta ukáÏe na chyby podobnû jako
v centru Eden, kde se urãité sluÏby zfiejmû pfiecenily, a nûkteré provozovny proto zavírají.
IVO MILER
PRAHA 4 - SÍDLI·Tù SPO¤ILOV II
Dopis podobného obsahu uvefiejnil TuãÀák jiÏ
ve svém minulém ãísle. BohuÏel musím zopakovat,
Ïe vzhledem k tomu, Ïe mûstská ãást Praha 4 není
vlastníkem tohoto objektu, nemÛÏe Ïádn˘m zpÛsobem ovlivnit skladbu provozoven a jejich sortiment
v tomto nákupním centru. RovnûÏ rekonstrukce
tohoto objektu nebyla financována mûstskou ãástí.
Doporuãujeme v‰em tûm, ktefií mají v˘hrady ke sloÏení sortimentu i provozoven, aby se obrátili pfiímo
na majitele objektu.
Ivana StaÀková, zástupkynû starosty
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OBČANSKÝ SERVIS

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

Dotaz: Hodlám sám zfiídit pro pfiípad své smrti
závûÈ, abych pfiede‰el majetkov˘m sporÛm mezi
dûdici. Jak˘m zpÛsobem mám v takovém pfiípadû postupovat?
Odpovûì: Pokud chcete pro pfiípad své smrti vyfie‰it své majetkové záleÏitosti a pfiedejít pfiípadn˘m
následn˘m sporÛm va‰ich dûdicÛ, je sepsání závûti
správnou volbou.
ZávûÈ je jednostrann˘m úkonem zÛstavitele a pfiedev‰ím musí b˘t platná jako právní úkon, tj. musí
b˘t sepsána svobodnû, váÏnû, urãitû a srozumitelnû,
její plnûní musí b˘t moÏné a dovolené a pofiizovatel
závûti musí b˘t zpÛsobil˘ k právním úkonÛm.
Kromû toho musí b˘t splnûny i dal‰í zákonem stanovené náleÏitosti, tj. závûÈ musí zÛstavitel zfiídit osobnû, zastoupení je nepfiípustné, v písemné formû,
s uvedením dne, mûsíce a roku, kdy závûÈ podepsal.
Neplatná je spoleãná závûÈ dvou nebo více osob.
Spoleãnou závûÈ nemohou sepsat ani manÏelé.
Pokud chcete závûÈ sepsat sám, mÛÏete ji celou
vlastní rukou napsat, datovat a podepsat (holografní
závûÈ).
ZávûÈ mÛÏete rovnûÏ napsat i jin˘m zpÛsobem
(allografní závûÈ). ZávûÈ, kterou napí‰ete jin˘m zpÛsobem, napfi. na psacím stroji ãi poãítaãi nebo prostfiednictvím jiné osoby apod., pokud mÛÏete ãíst
a psát, musíte vlastnoruãnû podepsat. Podmínkou
platnosti takto napsané závûti je v‰ak souãasná pfiítomnost dvou svûdkÛ, pfied kter˘mi v˘slovnû projevíte, Ïe listina obsahuje va‰i poslední vÛli, a ktefií
toto musí na závûti stvrdit sv˘mi podpisy.
V pfiípadû, Ïe nemÛÏete ãíst nebo psát, je zapotfiebí souãasná pfiítomnost tfií svûdkÛ. V listinû musí
b˘t uvedeno, Ïe nemÛÏete ãíst nebo psát, kdo listinu
napsal, kdo ji nahlas pfieãetl a jak˘m zpÛsobem jste
potvrdil svoji poslední vÛli. V‰ichni tfii svûdci musí
tyto skuteãnosti na závûti stvrdit sv˘mi podpisy.
Svûdci závûti musí b˘t plnû zpÛsobilí k právním
úkonÛm a nemohou jimi b˘t zejména osoby, které
podle závûti dûdí, a osoby jim blízké. V tom pfiípadû by závûÈ byla neplatná.
Podstatnou obsahovou náleÏitostí závûti je ustanovení jednoho nebo více dûdicÛ (mohou to b˘t
osoby jak fyzické, tak právnické), které je tfieba jednoznaãnû oznaãit (u fyzické osoby uveìte jméno
a pfiíjmení, bydli‰tû, pfiíp. datum narození, u právnické osoby název a sídlo firmy, pfiíp. identifikaãní

ãíslo). V závûti mÛÏete téÏ urãit náhradního dûdice
pro pfiípad, Ïe by ustanoven˘ dûdic nedûdil. Urãení
podílÛ dûdicÛ není nezbytnou náleÏitostí závûti.
Pokud jejich podíly neurãíte, platí, Ïe podíly jsou
stejné. V závûti lze urãit i konkrétní vûci nebo práva, které mají urãit˘m dûdicÛm pfiipadnout. ZávûÈ
lze omezit také pouze na ãást majetku. Jakékoliv
podmínky pfiipojené k závûti nemají právní následky. Podot˘kám, Ïe na dûdice pfiechází nejenom majetek, ale téÏ dluhy a pohledávky zÛstavitele.
Pfii vyfiizování dûdictví má dûdic ze závûti pfiednost pfied dûdici ze zákona. Platnost závûti mÛÏe ovlivnit zákonná ochrana tzv. neopomenuteln˘ch dûdicÛ, kter˘mi jsou pouze dûti, vnuci, pravnuci zÛstavitele. Je rozdíl mezi potomky nezletil˘mi, kter˘m musí pfiipadnout cel˘ podíl, jak˘ by jim pfiipadl
pfii dûdûní ze zákona, a potomky zletil˘mi, ktefií se
mohou domáhat práva na dûdictví do v˘‰e poloviny
svého zákonného podílu. Pokud závûÈ tomu odporuje, je v této ãásti neplatná, nedo‰lo-li souãasnû k vydûdûní uveden˘ch potomkÛ ze zákonem stanoven˘ch dÛvodÛ, o ãemÏ je v‰ak tfieba sepsat listinu
o vydûdûní.
ZávûÈ lze zru‰it platnou pozdûj‰í závûtí nebo jejím odvoláním nebo zniãením listiny, na níÏ byla
napsána.
Kromû v˘‰e uveden˘ch forem sepsání závûti mÛÏe b˘t závûÈ sepsána u notáfie formou notáfiského zápisu. V tom pfiípadû zÛstane originál závûti uloÏen
u notáfie a její existence je evidována v Centrální evidenci závûtí vedené Notáfiskou komorou âR.
U notáfie je téÏ moÏné uloÏit závûÈ holografní ãi allografní. Pokud si nejste jisti, zda sepsání závûti formálnû a obsahovû zvládnete, doporuãuji závûÈ sepsat u notáfie.
Závûrem upozorÀuji, Ïe v pfiípadû rozsáhlého dûdictví, zejména u podnikatelÛ, ktefií vlastní obchodní podnik nebo podíly ve spoleãnostech, je novou
zákonnou moÏností ustanovení správce dûdictví,
kter˘ by od úmrtí zÛstavitele aÏ do vyfiízení dûdictví
obstarával v‰echny majetkové záleÏitosti s dûdictvím. Ustanovením správce dûdictví lze pfiedejít pfiípadn˘m nenahraditeln˘m ‰kodám na majetku.
V pfiípadû ustanovení správce dûdictví se musíte obrátit na notáfie, neboÈ v tomto pfiípadû je zákonem
stanovena forma notáfiského zápisu.
JUDR. TATIANA POUPOVÁ

Sdílené (částečné) úvazky

telskou rodině a být případně v médiích uvedeni jako příklad pro ostatní zaměstnavatele?
Obraťte se na Občanské sdružení KM
Balónek, které je partnerem projektu Sítě
mateřských center, o. s. Projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky
usiluje o zvýšení podílu sdílených úvazků
a dalších alternativních forem práce na
trhu práce.
Kontakt: E-mail: castecneuvazky@volny.cz
telefon: 773 544 754-5
(ik)

Hledáte vyškolené zaměstnance na sdílený (částečný) úvazek?
Chcete se zdarma zúčastnit školení pro
zaměstnavatele a dozvědět se, jaké jsou novinky, právní normy a zkušenosti v zaměstnávání
občanů na sdílené úvazky a další alternativní
formy práce?
Máte zájem zúčastnit se burzy práce zaměstnavatelů nabízejících různé formy
úvazků?
Chcete se zúčastnit soutěže o společnost přá-
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Dopravní
omezení
na území
MČ Praha 4
– Antala Sta‰ka X Na StrÏi, k.ú. Krã, provoz
vozidel vã. MHD BUS bude obnoven 22. 12.
2007. V dubnu 2008 je plánována uzavírka
tohoto úseku pro finální úpravu povrchu
vozovky cca po dobu 14 dnÛ.
– Budûjovická, k.ú. Krã, v úseku ulic Za
Zelenou li‰kou – Olbrachtova z centra, provoz obnoven 17. 12. 2007. Dal‰í etapa rekonstrukce plánována na cca bfiezen, duben
2008, v˘stavba kfiiÏovatky Budûjovická X Za
Zelenou li‰kou a dokonãení parkovi‰tû na
stfiedním dûlicím pásu.
– Bezejmenná komunikace podél Botiãe v úseku mezi ulicemi Pod Stárkou – MendíkÛ, k.ú.
Michle, úplné uzavfiení pro provoz vã. prÛchodu chodcÛ do 29. 2. 2008.
– Z dÛvodu rekonstrukce bude uzavfien Ïelezniãní pfiejezd v ulici Údolní v Praze 4-Braník.
Úplná uzavírka zapoãne dne 5. 4. 2008
v 7.00 hod. a bude ukonãena dne 8. 4. 2008
ve 2.00 hod. Objízdná trasa automobilové
a autobusové dopravy bude vedena obousmûrnû ulicemi Modfianská, V Hodkoviãkách, V Mokfiinách, Na Lysinách, Nad
Hájem, Jitfiní. Dle dohody s Dopravním
podnikem hl. m. Prahy pfii objízdné trase
autobusÛ vedené po trase l. ã. 121 nebude
z dÛvodu nárÛstu ãasové nároãnosti jízdních dob zfiízena Ïádná stanice (zastávky l. ã.
121 budou linky na objízdné trase: Na
Lysinách, V Mokfiinách, âern˘ kÛÀ pouze
projíÏdût).
INZERCE

SC-80278/2

§

Právní poradna

www.praha4.cz

INZERCE
Vás zve na premiéru divadelní inscenace
Hry F. Karinthyho

NEBEZPEâNÉ HRY

Váleãn˘ zbûh a dívka z lep‰í rodiny... Dva opu‰tûní lidé uprostfied váleãného bûsnûní.
DokáÏí si k sobû najít cestu, aby spoleãnû ãelili nebezpûãí a pfieÏili? Premiéra pÛvodní
divadelní inscenace vytvofiené pro Chodovskou tvrz.

Hrají: Machaela Sajlerová a Tomá‰ Masopust • Úprava a reÏie: Mareie Lorencová
Stfieda 19. bfiezna 2008 • Zaãátek v 19.00 hodin • Vstupné 200,- Kã, studenti a dÛchodci 150,- Kã

SC-80163/1

SC-80296/1

Rezervace na telefonu: 267 914 831 nebo na www.chodovskatvrz.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE

SC-80284/1

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

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

SC-80295/1

rychle, levnû, kvalitnû, praxe.
Novodvorská 405, tel.: 777 170 818

SC-80262/1

STŘÍHÁNÍ PSŮ
ÚKLID
SC-80261/1

Tel.: 721 386 777

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

SC-80282/1

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

www.zahradakrajina.cz - Tel.: 605 124 297

SC-80283/1

tel.: 605 778 757 - www.pracevevyskach.net

PoÏadavky: profesní znalosti, samostatnost v pfiípravû zakázek,
vedení t˘mu, zodpovûdnost, flexibilita.
Nabízíme: progresívní ohodnocení, sluÏební automobil, pfiátelsk˘ kolektiv.

SC-72154/1

V¯·KOVÉ PRÁCE , OPRAVY ST¤ECH A FASÁD
INSTALACE SÍTÍ A HROTÒ PROTI HOLUBÒM ,
SPÁROVÁNÍ PANELOV¯CH DOMÒ ,
KÁCENÍ A PRO¤EZÁVÁNÍ STROMÒ .

ÚKLIDOVÉ PRÁCE

VEDOUCÍHO REALIZACE ZAKÁZEK
SC-80281/1

www.ceskydomov.cz

Zahradnická firma v Modfianech pfiijme

DA≈OV¯ PORADCE

www.praha4.cz

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

SC-72165/2
SC-80103/4

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

SC-72175/2

SC-72168/1

Tel.: 602 504 105

Ing. JAN MELŠ

SC-72176/1

SC-72192/1

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

rekonstrukce, elektroinstalace
bytová jádra

SERVIS PRAČEK

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

SC-80111/2

SC-80260/2

SC-80113/1
SC-80108/1

ZEDNICKÉ A OBKLADAâSKÉ PRÁCE

MALÍ¤I, LAK¯RNÍCI, ÚKLID

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

SC-80102/1

SC-72230/1

SC-80263/1

SC-71856/1

nabízí:
ODKLADY DANÍ - DA≈OVÁ P¤IZNÁNÍ - ÚâETNICTVÍ

www.ceskydomov.cz
TUČŇÁK
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vítáme své občánky

Gratulujeme

Dal‰í vítání obãánkÛ se konalo v úter˘ 22. ledna 2008. Vítal ãlen
Zastupitelstva Mâ Praha 4 pan Tomá‰ Jelínek. Podûkování Zdravotní ‰kole 5. kvûtna pod vedením paní profesorky Brádkové. Pfiivítáni byli tito obãánkové Mâ Praha 4: Filip Such˘, David Skalník, Jakub Koubek, Luká‰
Koutn˘, Eli‰ka Kozderková, Natálie Kozlíková, Luká‰ KrouÏek, Tereza
KruÏberská, Tereza Krylová, Vojtûch Kubata, Sabina Trousilová, Johana
Kvapilová, Martin Loskot, Karin Májová, Daniela Mandíková, Luká‰
Mare‰, Viktorie Marková, Tereza Meisnerová, Krist˘na Men‰íková,
Denisa Mertová, Petr Miãánek, Ondfiej Miláãek, Karolína Milcová, Roman
Soukup, Tereza Müllerová, Barbora Klára Muzikáfiová, Ondfiej Nedava‰ka,
Michal Nûmec, Marek Neumann, Nicol Nevfielová, Jakub Novák, Luká‰
Novák a Kry‰tof ·ejhar.
***
Dal‰í vítání obãánkÛ se konalo ve ãtvrtek 24. ledna 2008. Vítal ãlen
Zastupitelstva Mâ Praha 4 pan Tomá‰ Jelínek. Podûkování Zdravotní ‰kole 5. kvûtna pod vedením paní profesorky Brádkové a M· Bezové za krásné vystoupení dûtí. Pfiivítáni byli tito obãánkové Mâ Praha 4: Magdalena
Veselá, Emma Julie Nováková, Adéla Novotná, Ema Elizabeth Novotná,
Martin Obst, Zoltán Pálfi, Tereza Petrová, Ema Pí‰ová, Natalie Maria
Plomp, Klára Julie Stránská, Jasmína Policarová, Gabriela Popiolková,
·imon Preis, Martin Princ, Adam Ra‰ín, David Reitinger, Sofie
Rube‰ková, Andrea ¤epová, Malik Sabri, Aneta Satoriová, David
Semerád, Ondfiej Sifiínek, Tomá‰ Sládek, David Souãek, Julie Stavová,
Nela Stránská a Josef Stfieda.
***
Dal‰í vítání obãánkÛ se konalo ve ãtvrtek 7. února 2008. Vítal ãlen
Zastupitelstva Mâ Praha 4 pan Tomá‰ Jelínek. Podûkování Zdravotní ‰kole 5. kvûtna pod vedením paní profesorky Brádkové. Pfiivítáni byli tito obãánkové Mâ Praha 4: Markéta Balíãková, Lumír Îila, Linda Dvofiáková,
Martin Brendel, Leontina Bianka Nûãajeva, Valérie Ta‰ke, Matyá‰ Tû‰ík,
Tadeá‰ TûÏk˘, Michaela Trmalová, Karolína Trojáková, ·imon TÛma,
·tûpánka Tupá, Sara Uchytilová, Jan Vagenknecht, Martin Vachu‰ka,
Jakub KoÏnar, Michaela Svobodová, Benjamín S˘kora, Karolína
S˘korová, Ifedi ·ebor, Linda ·edivá, Veronika Ella ·enkyfiíková, Vojtûch
·íma, Zuzana ·iroká, Matûj ·kvor, Adéla ·Èastná, Kristina ·tefková,
Katefiina ·tyndlová, David ·váb, Adam Bartolomûj, Petr Valenta, Robin
Vazaã, Anna Verchu‰a, Eleanor Sophie Vernerová, Matûj Veverka, Vojtûch
Vidra, ·imon Vitner, Filip Vondrá‰ek a Lucie Zemanová.

manželům Haně (90 let) a Adolfovi (95 let)
Vodičkovým k jejich významným životním
jubileím.
(Radnice Prahy 4)

Gratulujeme

***
V minul˘ch ãíslech ãasopisu TuãÀák jsme neuvedli vítání obãánkÛ
z 18. a 20. prosince. Nyní to napravujeme:
Dal‰í vítání obãánkÛ se konalo v úter˘ 18. prosince 2007. Vítala ãlenka
Zastupitelstva Mâ Praha 4 paní Vûra Pfiíhodová. Podûkování Zdravotní
‰kole 5. kvûtna pod vedením paní profesorky Brádkové. Pfiivítáni byli tito
obãánkové Mâ Praha 4: Jan TÛma, Albert Vyleta, Matyá‰ Nápravník, Ngoc
Bao Anh Ngo, Luká‰ Otoupalík, Luká‰ Papou‰ek, Eli‰ka Pavlíãková,
Zuzana Hodná, Martin PeníÏek, Krist˘na Petrãková, Natálie Pokorná,
Matûj Prachafi, Lucie Alexandra Procházková, Marek Rambousek, Samuel
Shon, Zuzana Slavíãková, Simona Sláviková, Kry‰tof SmrÏ, Antonín
Smysl, Jifií Soral, Gabriela Soukupová, Adelina Stehlíková, Barbora
Stiborová, Nikol Strahlová a Vít Stupka.
***
Dal‰í vítání obãánkÛ se konalo ve ãtvrtek 20. prosince 2007. Vítal ãlen
Zastupitelstva Mâ Praha 4 a zástupce starosty pan Martin Hudec. Pfiivítáni
byli tito obãánkové Mâ Praha 4:
Emma Sverenyáková, Tereza Svobodová, Luká‰ Svozílek, Matûj
·ilhav˘, Zdenûk ·imánek, Josef ·kvor, Jitka ·paãková, Tereza ·tanclová,
Anna ·tûpánková, Emma ·tûpánková, Samuel Valta, Anna VaÀková,
Daniel Va‰íãek, Aneta Vávrová, Hanka Viková, Vilém ·ediv˘, Tereza
Vlnová, Oliver Vohánka, Evelína Vorlová, ·imon VoÏick˘, Jan Vyhnálek
a Petra Zlatníková.
Radnice dûkuje v‰em, kdo se na pfiípravû slavnostních aktÛ podíleli.
(L¤)
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naší významné farmakoložce, paní profesorce
Heleně Raškové, která se dožívá významného
životního jubilea – 95. narozenin.
(lř)
www.praha4.cz

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

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

2. 3. 14.00 DobrodruÏství krokod˘la
– pohádka
2. 3. 17.00 Den na zkou‰ku
5. 3. 19.00 S Tvojí dcerou ne
6. 3. 19.00 Spirituál kvintet
7. 3. 19.00 Pfiíli‰ drahá Mathilda
8. 3. 19.00 To byl teda Silvestr!
9. 3. 14.00 DobrodruÏství ãmeláka Brumbára
– pohádka
10. 3. 19.00 Otevfiené manÏelství
11. 3. 19.00 âochtan vypravuje
12. 3. 19.00 Láska, sex a Ïárlivost
16. 3. 14.00 Vodník LouÏiãka a jiné pohádky
17. 3. 19.00 Revizor aneb Spaste du‰e
18. 3. 19.00 Best of P.B. & J.J.
19. 3. 19.00 To byl teda Silvestr!
20. 3. 19.00 Cestou necestou
25. 3. 19.00 Ví‰ pfiece, Ïe nesly‰ím,
kdyÏ teãe voda
26. 3. 19.00 Vûrní abonenti
27. 3. 19.00 Na správné adrese
28. 3. 19.00 Smí‰ené (po)city
31. 3. 19.00 Klíãe na nedûli

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. 3. 15.00 Koãky, psi a August˘na
3. 3. 19.30 N. V. Gogol – Revizor
Divadlo Rity Jasinské
5. 3. 19.30 FILMOV¯ KLUB ONCE
6. 3. 20.00 LITERÁRNù HUDEBNÍ KOKTEJL
9. 3. 15.00 O malém rytífii Jurá‰kovi
20.00 RadÛza koncert
10. 3. 18.00 VERNISÁÎ: Eva VejraÏková
– Obrazy
20.00 MARK GEARY
12. 3. 19.30 FILMOV¯ KLUB GYMPL
13. 3. 19.00 Pfiedná‰ka o architektufie s Davidem Vávrou. Od Pleãnika do souãasnosti. Od Ljubljany do Evropy.
14. 3. 19.30 Jifií Hubaã – Generálka aneb
zpívej, abys nemusel breãet
– Divadlo Rity Jasinské
16. 3. 15.00 Máma s tátou a táta s mámou
18. 3. 20.00 Atarés & pfiátelé
19. 3. 19.30 Filmov˘ klub – Projekt 100
Nov˘ svût
25. 3. 19.30 Ml˘ny
26. 3. 19.30 Besídka 2008 – Divadlo Sklep
27. 3. 19.30 Besídka 2008 – Divadlo Sklep
30. 3. 15.00 Joná‰ a velryba
31. 3. 19.00 I. Fi‰er a M. Kofiínek
– „My se vlka nebojíme“
– hudební pohádka
Velikonoãní víkendová dílna – So, Ne 8. 3., 9. 3.
10.00–13.00 Velikonoãní zdobení s Markétou
Kfiesinovou
14.00–17.00 Malování na sklo s Terezou Královou
VitráÏe metodou Tiffani s Helenou
¤efiábkovou a ZbyÀkem Mal˘m

Na Jezerce 1451, 140 00 Praha 4-Nusle
Pfiedprodej:
Tel.: 241 400 772 • GSM: 724 329 146
E-mail: dsjh@hrusinsky.cz

3. 3.
4. 3.
5. 3.
6. 3.
7. 3.
10. 3.
11. 3.
12. 3.
14. 3.
16. 3.
17. 3.
18. 3.
19. 3.
20. 3.
21. 3.
24. 3.
25. 3.
26. 3.
27. 3.
28. 3.
29. 3.
30. 3.
31. 3.

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
10.30
19.00
19.00
11.00
15.00
15.00
15.00

Zahraj to znovu, Same
Mandragora
Prokletí nefritového ‰korpióna
Lásky paní Katty
Kaviár nebo ãoãka
Na dotek
Lásky paní Katty – ZADÁNO
Zahraj to znovu, Same
Petrolejové lampy
Lásky paní Katty
Na dotek
Takov˘ Ïertík
Mandragora
Petrolejové lampy
Prokletí nefritového ‰korpióna
Na dotek
Nadílka
Sklenka sherry – vefiejná generálka
Na dotek
Sklenka sherry – PREMIÉRA
Sklenka sherry
Sklenka sherry
Lásky paní Katty
Nadílka

www.praha4.cz

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:
Ivo Soukup – PraÏské variace
3. 3. 15.00 BRÁNICKÁ MUZIKA
5. 3. 17.00 MERIDIÁNOVÉ CVIâENÍ
– pfiedná‰ka
6. 3. 17.00 JIÎNÍ SMÍCHOV
12.–13. 3. 10.00–17.30 TRADIâNÍ BAZAR
OBLEâENÍ
13. 3. 15.00 ALBRECHT Z VALD·TEJNA
16. 3. 15.00 JAK DùDEâEK KE ·TùSTÍ
P¤I·EL
17. 3. 15.00 BRÁNICKÁ MUZIKA
19. 3. 18.00 KONCERT ÎÁKÒ ZU· I. HURNÍKA
20. 3. 17.00 PEKING - OSM STOLETÍ
A JEDNA OLYMPIÁDA
25. 3. 18.00 KAVÁRNA POETIKA
26. 3. 16.30 KONCERT L. STREJâKOVÉ
A PROF. M. WIESNEROVÉ
27. 3. 17.00 NEJMLAD·Í ZVONA¤SKÉ DÍLNY
V NA·Í REPUBLICE

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

1. 3. 15.00 BLBOUN – G. Feydeau
2. 3. 15.00 ·UMA¤ NA ST¤E·E
– J. Stein, J. Bock, S. Harnick
3. 3. 19.30 POSLEDNÍ DOUTNÍK – B. Ahlfors
4. 3. 19.30 KOUZLO DOMOVA – W. S. Maugham
5. 3. 19.30 HLEDÁ SE MUÎ. Zn: BOHAT¯!
D. Scanlan – R. Morris – J. Tesori
6. 3. 19.30 MUÎ Z LA MANCHY
– D. Wasserman, M. Leigh, J. Darion
7. 3. 19.30 HÁDEJ, KDO P¤IJDE... – A. Kern
8. 3. 19.30 âAJ U KRÁLOVNY – E. Vilarová
10. 3. 19.30 JULIE, TY JSI KOUZELNÁ!
– G. Bolton, W. S. Maugham
11. 3. 19.30 HOSTINEC U KAMENNÉHO STOLU
– K. Poláãek, O. Vávra, P. ·imák
12. 3. 10.30 NERU·IT, PROSÍM – R. Cooney
vefiejná generálka
19.30 HABAëÚRA – M. Cooney
13. 3. 19.30 NERU·IT, PROSÍM – R. Cooney
premiéra
14. 3. 19.30 A JE TO V PYTLI!
– Ray Cooney, Michael Cooney
15. 3. 15.00 NERU·IT, PROSÍM
16. 3. 15.00 ·UMA¤ NA ST¤E·E
17. 3. 10.30 DIVOTVORN¯ HRNEC
– J. Voskovec + J. Werich + B. Lane
19.30 MUÎ Z LA MANCHY
18. 3. 10.30 BALADA PRO BANDITU
– M. Uhde, M. ·tûdroÀ
19.30 HABAëÚRA
19. 3. 19.30 HÁDEJ, KDO P¤IJDE...
20. 3. 19.30 NERU·IT, PROSÍM
21. 3. 19.30 âAJ U KRÁLOVNY
22. 3. 15.00 + 19.30 HLEDÁ SE MUÎ. Zn: BOHAT¯!
23. 3. 15.00 BLBOUN
25. 3. 19.30 NERU·IT, PROSÍM
26. 3. 19.30 A JE TO V PYTLI!
27. 3. 19.30 KOUZLO DOMOVA
28. 3. 19.30 POSLEDNÍ DOUTNÍK
29. 3. 15.00 HOSTINEC U KAMENNÉHO STOLU
30. 3. 15.00 DIVOTVORN¯ HRNEC
31. 3. 10.30 DIVOTVORN¯ HRNEC
19.30 âAJ U KRÁLOVNY

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
http//www.fidlovacka.cz

1. 3.
5. 3.
6. 3.
8 .3.
10. 3.
12. 3.
15. 3.
18. 3.
19. 3.
20. 3.
22. 3.
26. 3.
27. 3.
28. 3.
29. 3.

19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
15.00
19.30

NEJLEP·Í KAMARÁDKY (P. Weiss)
MÒJ BAJEâN¯ ROZVOD (G. Aron)
SEX V ·ESTÉM PAT¤E (J. Patrick)
VENU·E NOSÍ XXL (N. LaBute)
MOT¯LI
T¤I DE·TIVÉ DNY
NEJLEP·Í KAMARÁDKY
MISTROVSKÁ LEKCE (T. McNally)
VENU·E NOSÍ XXL
NEJLEP·Í KAMARÁDKY
MÒJ BAJEâN¯ ROZVOD
T¤I DE·TIVÉ DNY
VENU·E NOSÍ XXL
NEJLEP·Í KAMARÁDKY
SEX V ·ESTÉM PAT¤E
NEJLEP·Í KAMARÁDKY (P. Weiss)

Novodvorská 151, Praha 4, tel.: 241 494 341
e-mail: kcn@kcn.cz, http://www.kcn.cz
spojení metro B Smíchovské nádr., bus 196, 198, 199
metro C Kaãerov, bus 106, 170, 196, 203 do zastávky

2. 3., 9. 3., 16. 3., 23. 3., 30. 3. 15.00 Taneãní
odpoledne DD COMBO Oldfiicha DoleÏala
3. 3. 17.00 STARÁ LÁSKA NEREZAVÍ
Richard Adam a Jaroslava Adamová
Písniãky a melodie, kter˘m neublíÏil ãas
4. 3. 19.00 Irsko – Cestovatelská diashow
– Adventura
6. 3. 19.30 Jakub Smolík
Populární zpûvák s du‰í romantika
11. 3. 19.00 Tibet-Kailás – cesta do sídla bohÛ
Cestovatelská diashow– Adventura
13. 3. 19.30 Javory
Koncert, kter˘ pohladí a zahfieje
18. 3. 19.00 Bajkal – Cestovatelská diashow
Martina Loewa
20. 3. 19.30 Druhá tráva & Robert KfiesÈan
Koncert v˘borné bluegrassové skupiny
25. 3. 19.00 Nepál
Cestovatelská diashow – Adventura
27. 3. 19.30 Milan Drobn˘ & FACES
Hosté: Y. Pfienosilová a D. W. Kanga
V˘stava Studio Aréna: otevfieno dennû 13–17 hod.
4.–28. 3. SCANDINAVIA/SPICBERGEN
René Novák – fotografie – Otevfieno dennû
Studio Aréna 13.00–17.00 • Hala v patfie 9.00–18.00

SPO¤ILOV
Hlavní 101, Praha 4 - Spofiilov
tel. 241494341, www.kcn.cz

1. 3. 19.30

Schovanky
Country kapela v dámském provedení
18. 3. 17.00 Stará láska nerezaví
Richard Adam a Yvetta Simonová
26. 3. 19.00 Madagaskar
Cestovatelská beseda
DùTSK¯ PROGRAM v KCN
1. 3. 14.00 Snûhurka a sedm trpaslíkÛ
15.30 Tradiãní loutkové divadlo Zvoneãek
2. 3. 14.00 O RÛÏence
âinoherní muzikál o kráse, lásce
a nenávisti – Divadlo Kapsa
8. 3. 19.00 Ka‰párek, Ponocn˘ a stra‰idlo
15.30 Tradiãní loutkové divadlo Zvoneãek
9. 3. 14.00 Jak Trautenberk dûlal Krakono‰ovi
ducha – ãinoherní Divadlo EXTRÉM
Koncert v˘borné bluegrassové skupiny
15. 3. 14.00 Snûhurka a sedm trpaslíkÛ
15.30 Tradiãní loutkové divadlo Zvoneãek
16. 3. 14.00 Stra‰idlo ve ml˘nû
veselá loutková vodnická pohádka
o lásce – Divadlo Z pÛdy
21. 3. 11.00 Prasátka a vlk
– ãinoherní Divadlo Extrém
22. 3. 14.00 Pfiíbûh z dÏungle – premiéra
15.30 aneb Kaimovo dobrodruÏství
Tradiãní loutkové divadlo Zvoneãek
23. 3. 14.00 Hurá, jaro je tady!
hudebnû zábavné pfiedstavení
o velikonoãních zvycích – Andromeda
29. 3. 14.00 Pfiíbûh z dÏungle aneb Kaimovo
15.30 dobrodruÏství
Tradiãní loutkové divadlo Zvoneãek
30. 3. 14.00 Ferda Mravenec a brouk Pytlík
hudební pohádka o Ferdovi a jeho
kamarádech – ãinoherní Divadlo Genus
Dûtsk˘ program v novû otevfieném KC Spofiilov, Hlavní 101, Praha 4

8. 3. 15.00
15. 3. 15.00
22. 3. 15.00

Kocourkov
Veselá ãinoherní pohádka divadla ARCUS
Zázraãn˘ pramínek – divadlo GORDIA
Klasická v˘pravná ãinoherní pohádka
Hurá, jaro je tady!
Zábavné pfiedstavení divadla Andromeda
o jaru a velikonoãních tradicích
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ZÁBAVA

Tisícileté vrhcáby
Vrhcáby (backgammon, Wurfzabel) nebo nesprávně vrchcáby jsou stará desková hra pro dva hráče, ve které hraje
roli jak náhoda, tak schopnosti hráčů.

mích takové oblibû, je dÛkazem, Ïe nepatfií do této zakázané kategorie, Robert A. Bakarat ve své studii
Tawula: A Study Arabic in Folklore podrobnû probírá
rÛzné varianty vrhcábÛ, které jsou dnes nejoblíbenûj‰í
deskovou hrou v arabském svûtû a zdÛrazÀuje sociální
v˘znam této hry. Hraje se ãasto na vefiejnosti, za úãasti mnoha divákÛ a hráãi pfii ní mohou projevit svou
zdatnost, vybojovat nenásiln˘, nekrvav˘ boj s rovnocenn˘m nebo dokonce fyzicky silnûj‰ím ãlovûkem.

HISTORIE

lovo vrhcáb vzniklo pfieloÏením nûmeckého slova
Wurf (vrh) a poãe‰tûním slova Zabel (ponûmãené
latinské slovo tabula – deska).
Vrhcáby mají zajímavou minulost. AÏ do 19. století
patfiily i v âechách k oblíben˘m zábavám. V nûkter˘ch
domácnostech se dodnes uchovaly desky, které mají na
jedné stranû ‰achovnici a na druhé podivn˘ herní plán,
sloÏen˘ ze dvou fiad ‰tíhl˘ch trojúhelníkÛ. Ale skoro
nikdo neví, jaká hra se na tomto druhém plánu hraje
a jaké potfieby k ní patfií. Vrhcáby se totiÏ u nás nadobro pfiestaly hrát. V povûdomí se udrÏel jen název té prastaré hry, ale vût‰ina lidí si pod vrhcáby pfiedstavuje
stolní hru s ‰esti kostkami bez herního plánu. V mnoha zemích se v‰ak vrhcáby i jejich nesãetné obmûny
udrÏely dodnes. V Anglii jsou vedle ‰achÛ nejoblíbenûj‰í hrou. Zeptáte-li se AngliãanÛ na backgammon,
hned vûdí, o ãem je fieã.
Na vefiejnosti, pfied sv˘mi domy a v parcích, hrávají
vrhcáby mladí i stafií muÏi v balkánsk˘ch zemích,
Rumunsku, Bulharsku, ¤ecku, na Kypru i jin˘ch ostrovech ve Stfiedozemním mofii.
I kdyÏ se pfii hfie uÏívají dvû (nûkdy i tfii) kostky, které urãují postup kamenÛ, nerozhoduje o vítûzství a poráÏce náhoda, ale hráãova taktika. Ostatnû muslimÛm
korán zakazuje v‰echny hazardní hry, zaloÏené na náhodû. A to, Ïe vrhcáby se tû‰í v mnoha arabsk˘ch ze-
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Vrhcáby jsou jednou z variant prastaré hry, která
vznikla ve starovûku a naz˘vala se tabula. Vrhcáby jako hra vznikly nûkdy cca 5000 let pfied na‰ím letopoãtem u star˘ch SumerÛ. Hrály se ve starém ¤ecku,
¤ímû a ve stfiedovûku se roz‰ífiily po celé Evropû.
Z antického ¤íma, odkud o toto hfie máme první úplné
a spolehlivé zprávy vãetnû herních desek a hracích
kamenÛ, se bûhem vûkÛ dostala aÏ na Dáln˘ v˘chod,
do âíny, Japonska a roz‰ífiila se i po celé Evropû.
V kodexu Alfonse X. je popsáno nûkolik obmûn
a texty jsou doprovázeny krásn˘mi barevn˘mi iluminacemi. Na rozhraní stfiedovûku a novovûku patfiily
vrhcáby mezi nejpopulárnûj‰í deskové hry – toto
ãestné místo zaujímaly vedle ‰achÛ, dámy a ml˘na.
Skoro na kaÏdém zámku se dodnes zachovala deska
nebo stolek, které mají plán pro v‰echny tyto hry.

JAK

SE HRAJÍ

Ke hfie je potfieba hrací deska, 15 kamenÛ pro kaÏdého hráãe, dvû bûÏné hrací kostky a obvykle i speciální sázecí kostiãka. Cílem hry je vyvést v‰ech sv˘ch
15 kamenÛ po vyznaãené dráze nejprve do vlastní „ohrádky“ a pak je odstranit z hrací desky. Hráãi se stfiídají, na zaãátku kaÏdého tahu hodí hráã obûma kostkami a podle v˘sledku hodu posune nûkter˘ svÛj kámen
ãi kameny o pfiíslu‰n˘ poãet polí smûrem k jejich cíli.
Na kaÏdém poli mÛÏe b˘t libovoln˘ poãet kamenÛ jednoho hráãe (i v‰ech 15 na jednom poli). Pokud ov‰em
hráã ukonãí tah kamenem na poli, kde je jeden soupefiÛv kámen, „vyhodí“ jej, tzn. vrátí ho aÏ na zaãátek jeho cesty, na tzv. bar. Na pole, na kterém je více neÏ jeden soupefiÛv kámen, se táhnout nesmí. Kameny protihráãÛ se pohybují v navzájem opaãn˘ch smûrech.
KdyÏ má hráã v‰echny své kameny v poslední ãásti
hrací desky, mÛÏe s nimi táhnout i mimo desku, ãímÏ
je odstraÀuje ze hry. Hráã, kterému se podafií takto odstranit v‰echny kameny, vítûzí.

SÁZKY
Velice bûÏnou souãástí hry jsou sázky, kvÛli kter˘m
je souãástí hrací v˘bavy také speciální sázecí kostiãka.
Jedná se o ‰estistûnnou kostku, na jejíchÏ stûnách jsou
v‰ak místo bûÏn˘ch ãísel 1–6 ãísla 2, 4, 8, 16, 32, 64,
která oznaãují pfiíslu‰n˘ násobek základní sázky, o kter˘ se právû hraje. (Backgammon v‰ak lze hrát i bez
zdvojnásobování, resp. úplnû bez sázek.)

ZÁPASY
V backgammonu soupefii obvykle nehrají jedinou
partii, která mÛÏe skonãit velice rychle (ale také se mÛÏe protáhnout na desítky minut). Nûkolik po sobû jdoucích partií se mÛÏe chápat dvojím zpÛsobem:

• Hra o peníze: Hry jsou relativnû nezávislé, pouze
se sãítají jejich v˘sledky a nakonec se provede vyúãtování. (Samozfiejmû se nemusí ve skuteãnosti hrát o peníze, dÛleÏit˘ je ten princip, Ïe vítûzem je hráã, kter˘
nakonec získá více bodÛ.)
• Zápasová hra: Na zaãátku se hráãi dohodnou, do
kolika bodÛ se zápas hraje. V˘sledky zápasÛ se poté
sãítají a hráã, kter˘
první dosáhne ãi
pfiekroãí dan˘ bodov˘ zisk, v zápase vítûzí. Pfiitom není
podstatné, kolik bodÛ má v té chvíli
soupefi, zda hráã získal poÏadovan˘ poãet bodÛ tûsnû, nebo
ho v˘raznû pfiekroãil apod.

www.praha4.cz

FOTOREPORTÁŽ

Reprezentační novodvorský bál
KC Novodvorská 26. ledna 2008

Ples se tentokrát nesl v latinskoamerickém duchu.

Taneční rej v plném proudu.

Zahájení se ujal starosta Pavel Horálek.

Některé dámy se na ples
oblékly poněkud výstředně.

Taneční exhibice argentinského tanga.

Některé taneční figury byly skutečně extrémní.

Koho to asi zrovna obdivují dámy z divadla Extrém?

Dámy se mohly přímo na místě
nechat dozdobit.

www.praha4.cz

Kdo si s sebou vzal příliš mnoho peněz,
mohl je prohrát.

Další taneční exhibice,
tentokrát ve svižnějším rytmu.
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