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ROZHOVOR
Je tu konec roku, nastává ãas bilancování.
Jak jste s uplynul˘mi dvanácti mûsíci letopoãtu 2009 spokojen jako starosta na‰í
mûstské ãásti?
Úplnû spokojen˘ nebudu nikdy, ale s vût‰inou
roku jsem. Otevﬁeli jsme nová dûtská hﬁi‰tû,
realizovali stavební práce ve 25 ‰kolsk˘ch zaﬁízeních, které nám pomohly sníÏit energetickou
nároãnost budov. Za v‰echny mohu jmenovat
Z· Horáãkova, Z· Jeremenkova nebo Z·
Filosofská, ze ‰kolek pak napﬁíklad M· Mezivr‰í
nebo M· Matûchova. Otevﬁeli jsme nové
O‰etﬁovatelské zaﬁízení na odlehãovací sluÏby
na Roztylském námûstí a zahájili v˘stavbu hospice v Malovické ulici. Pro seniory jsme vÛbec
poprvé zavedli dotované poãítaãové kurzy.
Setkaly se s velk˘m ohlasem, vÏdyÈ absolventÛ
jsou témûﬁ dvû tisícovky! V oblasti Ïivotního
prostﬁedí jsme pﬁipravili rekonstrukce parkÛ,
takÏe pﬁí‰tí rok, doufám, dostanou novou podobu park DruÏba ãi Roztylské sady. Zavedli jsme
projekt âistá Praha 4 a zintenzivnili úklidy.
Investovali jsme rovnûÏ do bytového fondu nebo
do sportovních staveb, jako je in line dráha
okolo rybníka LabuÈ v Krãi. Zakoupili jsme
rekreaãní zaﬁízení Vápenka v Krkono‰ích, kde
témûﬁ nepﬁetrÏitû probíhá a bude probíhat
‰kola v pﬁírodû dûtí z na‰ich ‰kol. Letos nav‰tívilo chatu 1561 dûtí a o letních prázdninách
chatu vyuÏilo i 270 na‰ich seniorÛ.
●

Do v˘‰e zmínûn˘ch oblastí byly investovány vysoké finanãní ãástky. Hospodaﬁí mûstská ãást bez dluhÛ?
I pﬁes ná‰ neb˘vale velk˘ investiãní rozvoj
opravdu stále hospodaﬁíme bez dluhÛ. Ve svûtle souãasn˘ch událostí kolem státního rozpoãtu
to povaÏuji za vûc, kterou se skuteãnû mÛÏeme
py‰nit. Lidé na‰i práci sledují a z dopisÛ, které
dostávám, je znát jejich vût‰í dÛvûra. VÏdy jsem
ke v‰emu pﬁistupoval tak, abych splnil, co jsem
slíbil. A obyvatelé si toho v‰ímají. Mám z toho
radost.
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To nejlep‰í
z lednového ãísla
„Chceme mít
ãistou
a uklizenou
Prahu 4!“
říká
zástupce
starosty
Václav Kryštof

●

To v‰echno jsou pozitiva. A negativa?
Zatím se nám nedaﬁí vyﬁe‰it parkování. Nájezdy
StﬁedoãechÛ do lokalit kolem metra nám komplikují kaÏdodenní Ïivot. Parkování je celomûstsk˘ problém, kter˘ je potﬁeba ﬁe‰it v Praze
globálnû. V prvním ãtvrtletí roku 2010 proto
zaãneme diskutovat s obãany o variantách ﬁe‰ení. A stále nemohu nûkter˘m lidem vysvûtlit,
Ïe starosta ãi zastupitelé neﬁídí státní správu,
jako je napﬁíklad stavební ãi Ïivnostensk˘ úﬁad.
A Ïe „nevelím“ ani mûstské policii.

Pﬁipomínky Mâ Praha 4
ke konceptu územního plánu

str. 7–8

str. 4–5

●

● Zmûní se pﬁí‰tí rok nûco podstatného pro
bûÏn˘ Ïivot na‰ich obãanÛ?
Stále se budeme snaÏit, aby Praha 4 byla krásnûj‰í a spokojenûj‰í. Ale pﬁí‰tí rok probûhnou
volby jak parlamentní, tak komunální, které se
t˘kají i Prahy 4. TakÏe zda se nûco zmûní, bude
po ãtyﬁech letech volebního období více záleÏet
na obyvatelích Prahy 4 neÏ na nás.

www.praha4.cz

PÛjdeme
na âtyﬁlístek
do kina?

str. 14–15
Kulturní
lednové tipy

str. 20–22
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Připomínky
MČ Praha 4
ke konceptu územního plánu
Od 1. ledna 2012 by měl začít platit nový
územní plán (ÚPn) pro hlavní město Prahu.
K jeho konceptu se mohli občané i městské
části vyjadřovat připomínkami až do
9. prosince 2009.
Územní plán je zásadním
podkladem pro umisÈování
staveb a pﬁi vydávání územních rozhodnutí. Îádnou

stavbu není moÏné povolit,
pokud je v rozporu s ÚPn.
„Územní plán je proto dÛleÏité politické rozhodnutí, kte-

ré v koneãné podobû schvaluje Zastupitelstvo hlavního
mûsta Prahy. Nicménû jeho
pﬁíprava má nûkolik fází
a obãané se k zam˘‰len˘m
zmûnám mohou samostatnû
vyjadﬁovat, coÏ se samozﬁejmû i stalo,“ ﬁíká starosta
mûstské ãásti Praha 4 Pavel
Horálek.
Stranou nezÛstala ani Mâ

Praha 4, protoÏe bez jejího vûdomí a na návrh napﬁíklad
majitelÛ pozemkÛ se v konceptu ÚPn objevily zmûny, se
kter˘mi Mâ Praha 4 zásadnû
nesouhlasí. Její pﬁipomínky
ke konceptu ÚPn proto projednalo a schválilo prosincové
Zastupitelstvo Mâ Praha 4
a TuãÀák vám nyní pﬁedkládá ty nejdÛleÏitûj‰í.

1. Lokalita Kavčí hory
NESOUHLAS

Parkovou rekreaãní plochu (znaãka ZP) na Kavãích horách
Mâ Praha 4 poÏaduje zachovat aÏ k západní hranici areálu
âeské televize a nesouhlasí s konceptem ÚPn navrÏen˘m
roz‰íﬁením plochy smí‰ené (znaãka SM).

2. Lokalita u bývalého Nuselského pivovaru
NESOUHLAS

V konceptu nového ÚPn se objevilo nûkolik zásahÛ do zmûn
funkãního vyuÏití, které samospráva Mâ Praha 4 nikdy neprojednala a zásadnû nesouhlasí. Jedná se o roz‰íﬁení obytného
území pﬁi ul. Na Kavãích horách do plochy zelenû (znaãka ZN)
v ochranném pásmu chránûné pﬁírodní památky podolsk˘ch
skal nad plaveck˘m bazénem v Podolí. Mâ Praha 4 poÏaduje
navrácení ploch do vyuÏití ZN.
Velmi podobn˘ zásah s roz‰íﬁením obytného území do plochy
zelenû a lesa (ZL) se bez vûdomí Mâ Praha 4 objevil na plo‰e
svahu Kavãích hor od ulice Podolská ke Hlásce. Mâ Praha 4
poÏaduje navrácení ploch do vyuÏití ZN.
I pﬁes nesouhlasné usnesení zastupitelstva Mâ Praha 4 byla
do konceptu nového ÚPn vyznaãena plocha jiÏnû od ul. Nad
Pekaﬁkou jako území obytné (znaãka OB). V usnesení
Zastupitelstva Mâ Praha 4 pﬁijatém 4. 12. 2009 byl pﬁijat nesouhlas s návrhem a poÏadavek plochu pﬁiãlenit do funkce ZN.

4

Mâ Praha 4 nadále nesouhlasí s návrhem dopravního propojení ulice âiklova a Kﬁesomyslova kolem areálu ‰koly na
budoucí komunikaãní obchvat Nuslí podél trasy Ïeleznice.
Mâ Praha 4 navrhuje ulici Kﬁesomyslova pﬁed divadlem
Fidlovaãka (od kﬁiÏovatky s ul. Bûlehradská po kﬁiÏovatku
s ul. Sekaninova) zaﬁadit do reÏimu veﬁejné prostranství na posílení bezpeãnosti.
Pro budoucí revitalizaci areálu Nuselského pivovaru nadále
trvá poÏadavek zachování pásu zelenû (ZN) podél Botiãe a podél navrÏené komunikace obchvatu Nuslí.
www.praha4.cz
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3. Lokalita Záběhlice
NESOUHLAS

6. Nezastavěné plochy při ulici Kaplická
na sídlišti Pankrác I
OCHRANA ZELENĚ

Mâ Praha 4 nadále dÛraznû trvá na nesouhlasném stanovisku k pﬁímému napojení ulice Hlavní na oblast Trojmezí
– Praha 10, Praha 11 a Praha 15, které by nad únosnou míru
zv˘‰ilo dopravní zátûÏ v lokalitû se v‰emi negativními dopady
na Ïivotní prostﬁedí.

4. Lokalita Záběhlice

K zaji‰tûní ochrany ploch zelenû mezi stávajícími panelov˘mi
domy navrhuje Mâ Praha 4 do nového ÚPn umístûní znaãek
– zeleÀ vyÏadující zvlá‰tní ochranu (zelen˘ puntík).

7. Lokalita sídliště Zelená liška a Pankrác I
ROZŠÍŘENÍ SPORTU

Pro oblast historického Spoﬁilova se stabilizovanou zástavbou rodinn˘mi domy a jasnou urbanistickou strukturou
oblasti Mâ Praha 4 poÏaduje zachovat plo‰nou a prostorovou
regulaci a nesouhlasí s jejím nav˘‰ením.

5. Území mezi ulicemi Nad Ondřejovem,
V Rovinách a Kaplická
ROZŠÍŘENÍ PLOCHY ZELENĚ

S ohledem na moÏnosti budoucího rozvoje lokality a zachování pohody bydlení v oblasti nesouhlasí Mâ Praha 4 se zaãlenûním celé plochy do obytného území a poÏaduje pro polovinu
plochy samostatné území zeleÀ (ZN).
www.praha4.cz

V území pﬁi ulici Na StrÏi vedle Krãského hﬁbitova je zapracován poÏadavek Mâ Praha 4 na zachování plochy sportu
(znaãka SP) mezi ulicemi Na StrÏi, Neveklovská a Jankovská.
Mâ Praha 4 chce bránit snahám o roz‰iﬁování komerãní v˘stavby do stávající rezidenãní zástavby.

8. Lokalita v Podolí podél Vltavy
Mâ Praha 4 navrhuje do
nového ÚPn poÏadavek zatﬁídit
do reÏimu veﬁejné prostranství
ulici Podolskou, ãímÏ bude
zaji‰tûno dopravní zklidnûní
komunikace, omezena v˘stavba a ochránûna stávající zeleÀ
a stromy.
K diskutovanému návrhu
mostu mezi Prahou 4 a Prahou 5 je v konceptu ÚPn
návrh tramvajového a cyklistického mostu mezi Zlíchovem a Dvorci, vyústûn˘ pﬁibliÏnû naproti plaveckému stadionu v Podolí. O automobilovém
mostu s vyústûním do Jeremenkovy ulice se v konceptu
ÚPn neuvaÏuje.
(ja)

5

**TUâ≈ÁK-leden 22.12.2009 12:23 Stránka 6

aktuálně
Zajímav˘ program
pokraãuje
Před nákupním centrem Arkády Pankrác
pokračuje i po vánočních svátcích
bohatý program, který zajistila
městská část Praha 4.
KaÏd˘ den si od 10 do 22 hodin mÛÏete u ledobaru dopﬁát zajímavé drinky,
míchány jsou i speciální nealkoholické
pro dûti. Kdo má v˘tvarné cítûní a kuráÏ,
urãitû si zkusí z ledu vyﬁezat zajímav˘
objekt. Na pódiu se aÏ do 3. ledna bude
neustále nûco dít. Program zaãíná vÏdy
v 15 hodin a jeho konec je plánován na
19. hodinu.

A na co se můžete těšit?
28. 12. DIVADELNÍ DEN – pro dûti
i dospûlé, 29. 12. GENERÁLKA NA
SILVESTRA – vaﬁení pﬁed diváky, nápady z gastronomie, 30. 12. KARAOKE –
soutûÏ ve zpûvu, 31. 12. SILVESTROVSK¯ SPECIÁLNÍ PROGRAM – barmanské a ohÀové show, módní pﬁehlídka,
vystoupení skupiny David Kansas band,

Hledáme
strážce přechodů
MČ Praha 4 se prostřednictvím
zvolených zastupitelů snaží zajistit co největší bezpečí našich dětí
na ulicích a komunikacích a předejít tak zbytečným nehodám,
které nezřídka končí tragicky.
Jedním z opatﬁení je i hlídková ãinnost mûstské policie
ãi Policie âR u pﬁechodÛ
v dobû nástupu dûtí do ‰kol
a posléze i zaji‰tûní jejich bezpeãného odchodu. BohuÏel,
kapacity policie nejsou nekoneãné. „Dali jsme si proto za
cíl zaplnit bílá místa u na‰ich
‰kolsk˘ch zaﬁízeních, kde ráno a odpoledne nehlídkují
stráÏníci ãi se u pﬁechodÛ vyskytují jen sporadicky,“ vysvûtluje zástupce starosty
Martin Hudec (ODS, na snímku), proã mûstská ãást Praha 4 vyhlásila „konkurz“ na
místa certifikovan˘ch „stráÏcÛ“ pﬁechodÛ. „Intenzita automobilového provozu stoupá
a zvy‰uje se tím riziko úrazÛ.
My je chceme v co nejvy‰‰í mí-
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Ilustraãní foto:
Zdenûk KﬁíÏ

ﬁe eliminovat. Hledáme proto
dobrovolníky, nejlépe osoby
v dÛchodovém vûku, kteﬁí nechtûjí pasivnû sedût doma
a mají ãas, energii i chuÈ udûlat nûco zásluÏného pro nastupující generaci.“ Dobrovolníci by byli nejprve pro‰koleni pracovníky Odboru prevence mûstské policie a poté
by v pracovních dnech, pﬁibliÏnû mezi 7.15–8.15 hod.,
pomáhali korigovat automobilov˘ provoz u pﬁechodÛ tak,
aby nedo‰lo ke stﬁetu vozÛ
s dûtmi. Máte-li o tuto spoleãensky prospû‰nou a zásluÏnou ãinnost zájem, kontaktujte paní Gabrielu âesalovou
(tel.: 261 192 200, e-mail:
gabriela.cesalova@praha4.cz).
(md)

1. 1. 2010 AFTER PARTY – zajímavé
nápoje + program pro dûti, 2. 1. SPORTOVNÍ ODPOLEDNE, 3. 1. VZHÒRU DO
NOVÉHO ROKU – show.
A kdo nechce jen pasivnû pﬁihlíÏet,
urãitû vyuÏije umûlé kluzi‰tû, které rovnûÏ zajistila Mâ Praha 4. Bruslit mÛÏete
dennû od 9 do 19 hodin.
(md)

Kolik stála údrÏba pomníkÛ?
Mâ Praha 4 spravuje na svém území 173 pomníkÛ a pamûtních desek a 14 veﬁejn˘ch plastik. V leto‰ním roce bylo
Mâ Praha 4 na údrÏbu a opravy pomníkÛ a pamûtních desek
vynaloÏeno 114 000 Kã a na údrÏbu veﬁejn˘ch plastik 38 000
korun z dotace MHMP. V roce 2009 byl mûstskou ãástí také
restaurován pomník Mistra Jana Husa na Branickém námûstí, a to z dotace MHMP v ãástce 140 000 Kã.
(js)

Akademická vesnice
souhlasí s koupí pozemku
Debata kolem prodeje pozemku v Akademické vesnici
v Krãi je u konce. Majitelé okolních pozemkÛ se rozhodli
vyuÏít nabídky mûstské ãásti Praha 4 a parcelu si chtûjí
rozdûlit a odkoupit.
20. listopadu byla mûstské ãásti Praha 4 doruãena nabídka,
ve které se ke koupi parcely zavazují vlastníci pûti pﬁilehl˘ch
domÛ z deseti. S koupí vyslovili písemn˘ souhlas i ostatní
vlastníci okolních nemovitostí. Vlastníci navrhují vyhotovení
geometrického plánu na rozdûlení pozemku s tím, Ïe bude
vyjmuta ãást pozemku vedoucí stﬁedem v ‰íﬁce asi 4 metrÛ,
která bude slouÏit jako hospodáﬁská cesta a Ïe bude zachována vydláÏdûná cesta pﬁi okraji tohoto pozemku. „Pozemek by
tedy byl fakticky rozdûlen na ‰est ãástí, z nichÏ pût by si odkoupili okolní obyvatelé a zvût‰ili si tak své zahrady a jedna
ãást, cesta, by zÛstala mûstské ãásti,“ vysvûtluje starosta Mâ
Praha 4 Pavel Horálek (ODS). „Ze získan˘ch financí bychom
mimo jiné rádi vybudovali dûtské hﬁi‰tû v této oblasti,“ dodává.
(pil)
www.praha4.cz
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na kus řeči...
„Chceme mít
ãistou a uklizenou
Prahu 4!“
říká zástupce starosty
Václav Krištof
(ODS).

Projekt „âistá Praha 4“ má za sebou
zhruba 9 mûsícÛ trvání. Mohl byste
ãtenáﬁÛm ve struãnosti pﬁiblíÏit,
proã projekt vznikl, na co se v prÛbûhu leto‰ního roku nejvíce zamûﬁil
a s jak˘mi v˘sledky?
Cílem projektu je zlep‰ení stavu ãistoty a poﬁádku na území mûstské ãásti.
Ov‰em nejen to. Dal‰í a moÏná i dÛleÏitûj‰í pﬁidanou hodnotou projektu je
vstﬁícnou formou poÏádat, pﬁesvûdãit
a motivovat obãany a podnikatelské subjekty, aby vnímali sami sebe jako ty, bez
kter˘ch je dlouhodobé ﬁe‰ení ãistoty
a poﬁádku jen frází.
V uplynul˘ch devíti mûsících jsme postupnû naplÀovali úkoly, které jsme si
na poãátku zadali. V první ﬁadû roz‰íﬁit
moÏnosti komunikace obãana s úﬁadem,
respektive s odborem Ïivotního prostﬁedí. Zelená linka Ïivotního prostﬁedí a ãistoty, MMS poﬁádku, diskusní fórum
– to jsou dnes jiÏ standardní nástroje,
které jsou obãany hojnû vyuÏívány.
Velk˘ dÛraz jsme kladli na rozvoj spolupráce s odbornou veﬁejností a subjekty.
Na‰imi partnery jsou napﬁíklad Nadace
na ochranu zvíﬁat, Hnutí Brontosaurus,
obãanské sdruÏení Agora CE a dal‰í.
Spoleãnû s tûmito subjekty jsme spoluorganizovali, nebo jin˘m zpÛsobem podporovali akce a projekty na rozvoj
Ïivotního prostﬁedí na Praze 4. Za dÛleÏité povaÏuji i v˘chovné a motivaãní
akce a soutûÏe pro na‰e základní ‰koly.
Domnívám se, Ïe ekologická v˘chova
nejmen‰ích se nám v budoucnu vrátí
www.praha4.cz

Poděkování našim občanům
Mâ Praha 4 dûkuje v‰em obãanÛm, kteﬁí aktivnû odklízejí sníh
z chodníkÛ pﬁed sv˘mi domy. Nezi‰tnû tak pomáhají v údrÏbû
schÛdnosti vlastníku komunikací, Magistrátu hlavního mûsta
Prahy.
v podobû ãistûj‰ího a kvalitnûj‰ího
Ïivotního prostﬁedí. Akcí, které se rozebûhly, je mnoho a je‰tû více jich máme
pﬁipraven˘ch.
Jak se osvûdãily telefonní Zelená
linka Ïivotního prostﬁedí a od ﬁíjna
spu‰tûné webové stránky âistá
Praha 4?
Zﬁízením bezplatné linky 800 131 290
jsme takﬁíkajíc trefili do ãerného. Tato
forma komunikace zde opravdu chybûla.
Jen bûhem leto‰ního roku se na Zelenou
linku obrátilo více neÏ 500 obãanÛ.
Za velmi dÛleÏité povaÏuji jak zefektivnûní pﬁíjmu podnûtÛ od obãanÛ, tak
i jejich pﬁímé ﬁe‰ení. Velice ãasto obãané volají a upozorÀují na nepoﬁádek

a ãerné skládky. Tyto podnûty neprodlenû ﬁe‰íme v˘jezdem Mobilní úklidové jednotky, která nepoﬁádek uklidí.
Existence webov˘ch stránek projektu
je‰tû není tolik v povûdomí na‰ich
obãanÛ. Na jejich propagaci musíme
je‰tû pracovat. Dovolím si tak hned uãinit – www.cistapraha4.cz.
Z jedné ekologické studie vy‰lo, Ïe
kaÏd˘ obãan Mâ Praha 4 mûsíãnû
vyprodukuje 40 kilogramÛ odpadu
a údrÏba zelenû a její úklid stojí
daÀové poplatníky z na‰í mûstské
ãásti dennû 100 000 korun! Dá se
z toho vyvodit, Ïe se místní lidé na
Ïivotní prostﬁedí pﬁíli‰ neohlíÏejí?
Tak se na tuto problematiku nelze
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na kus řeči...
dívat. KaÏd˘ ãlovûk produkuje odpad, záleÏí ov‰em na tom, jak se tûmi odpadky
naloÏí. BohuÏel jsou i jedinci, kteﬁí si hlavu nelámou vÛbec a odpadky vysypou,
kde se jim zlíbí. Své konání pak ospravedlÀují tím, Ïe „on to nûkdo uklidí“. To
je napﬁíklad velk˘ problém u v˘skytu
ãern˘ch skládek. Nûkdy zÛstává nad
uvaÏováním takov˘ch osob rozum stát.
Vjedou autem na trávník, za keﬁe vyloÏí
plechovky s barvami, starou skﬁíÀ a pytle se star˘m obleãením a odjedou. KaÏd˘
den takto Mobilní úklidová jednotka zlikviduje v prÛmûru 5 metrÛ krychlov˘ch
nepoﬁádku z ãern˘ch skládek. Na‰tûstí
se takto nezodpovûdnû chová jen zlomek
obãanÛ. Problémem v‰ak je, Ïe takto mÛÏe jednotlivec naru‰it ãistotu a poﬁádek
v okolí bydli‰tû dal‰ím stovkám lidí.
Velk˘m problémem, kter˘ je z hlediska obãana stále bez v˘razného
ﬁe‰ení, jsou psí exkrementy na
chodnících a v parcích. Nepomáhají
Ïádné osvûtové kampanû – není doba jiÏ zralá na pﬁísnûj‰í represe proti pejskaﬁÛm, kteﬁí odmítají uklízet?
Jak vlastnû mÛÏe radnice proti
neukáznûn˘m chovatelÛm zasáhnout?
Na to, aby se mohla uplatnit kvalitní
represe, musí b˘t kvalitní legislativní
opora. A ta není. Tato problematika nemá svou samostatnou vyhlá‰ku a je to
‰koda. VÏdyÈ na území Mâ Praha 4 je
registrováno více neÏ 8500 psÛ. Právní
normy, jako je napﬁíklad vyhlá‰ka
Magistrátu hlavního mûsta Prahy
(MHMP) ã. 6/2001, jsou v kontextu
problému sv˘m obsahem nedostaãující.
Mûstská policie samozﬁejmû ﬁe‰í pﬁestupky spojené s voln˘m pohybem psÛ
na zakázan˘ch místech, ale nedûlejme
si iluze, Ïe takto kaÏd˘ den pokryjeme
8500 venãících se psÛ.
SnaÏíme se majitelÛm psÛ vycházet
vstﬁíc rÛzn˘mi zpÛsoby. Navy‰ujeme
poãty jak odpadkov˘ch ko‰Û, tak i zásobníkÛ pytlíkÛ na psí exkrementy
(PEX). Zdarma jsou pytlíky k odebrání
i na v‰ech informaãních centrech Mâ
Praha 4. Na vybran˘ch infocentrech mÛÏe obãan zakreslit do mapy místo, kde by
si pﬁál mít zásobník a ko‰ na PEX.
Podnûty pak vyhodnocujeme a ko‰e
instalujeme. Ale i v této otázce je to stejné jako s ãistotou a poﬁádkem. Samotn˘
úklid psích exkrementÛ z pû‰ích komunikací je velice nákladná záleÏitost. My

8

jsme k nûmu pﬁistoupili zatím jen
v Nuslích, neboÈ zde nejsou zdaleka takové podmínky pro venãení psÛ jako
v jin˘ch ãástech Prahy 4. Bez pomoci
a spolupráce s majiteli psÛ se v této
problematice o moc dál nehneme.
Velk˘m ne‰varem, kter˘ také pﬁetrvává, jsou i grafitty... Jak v tomto
pﬁípadû mohou obãané pomoci, abychom opravdu mûli ãistou Prahu 4?
Ono je grafitty a grafitty. Pokud to má
estetick˘ smysl a majitel daného pﬁedmûtu ãi nemovitosti s tím souhlasí, tak
proã ne. Ov‰em v‰elijaké klikyháky
a znaãky na fasádách domÛ, mûstském
mobiliáﬁi ãi informaãních panelech nejsou niãím jin˘m neÏ vandalsk˘m aktem.
Pomoc obãanÛ je zásadní a jednoduchá.
Pokud budou svûdky takov˘chto skutkÛ,
nechÈ neprodlenû informují mûstskou
policii. Ta má jiÏ prostﬁedky i pravomoc
operativnû zakroãit. Z na‰ich zku‰eností
víme, Ïe toto funguje.
I kdyÏ v dobû na‰eho rozhovoru nebylo po snûhu ani památky, je nuselská radnice pﬁipravena vyﬁe‰it
pﬁípadné snûhové kalamity? V leto‰ní zimû se mají poprvé o úklid

chodníkÛ starat jednotlivé mûstské
ãásti, coÏ jistû bude v˘razn˘ finanãní zásah do rozpoãtu.
O úklid chodníkÛ se dle platné legislativy musí postarat jejich vlastník, tedy
pﬁedev‰ím hlavní mûsto Praha, respektive MHMP. Ten se snaÏil urãitou formou
pﬁenést údrÏbu na jednotlivé mûstské
ãásti, ale neuspûl. Mâ Praha 4 byla iniciátorem schÛzky se zástupci dal‰ích
sedmi mûstsk˘ch ãástí, na které bylo
konstatováno, Ïe nelze akceptovat v˘zvu
MHMP, neboÈ není ve finanãních moÏnostech mûstsk˘ch ãástí úklid zaji‰Èovat.
Pokud by byly mûstské ãásti nuceny
zimní údrÏbu financovat bez dotací
z magistrátu, tak jedinû za cenu v˘znamn˘ch ‰krtÛ v jin˘ch kapitolách sv˘ch
rozpoãtÛ. Obãany Prahy 4 v‰ak mohu
ujistit, Ïe my budeme i nadále zaji‰Èovat
zimní údrÏbu tak jako v minul˘ch letech
na chodnících, které má Mâ svûﬁené do
péãe. Vût‰inou jde o parkové cesty, cesty
v zeleni a i o nûkteré komunikace kolem
bytov˘ch domÛ. Pﬁehled tûchto úsekÛ
naleznete na webov˘ch stránkách projektu âistá Prahy 4. V rozpoãtu na rok
2010 je na úklid snûhu pamatováno
nav˘‰enou ãástkou o 3 miliony korun.
(md, dz)

Úklid ve Velkém háji

V minulém ãísle TuãÀáka jsme pﬁinesli informaci o úklidové akci „Uklízíme Prahu 4“, která je souãástí projektu „âistá Praha 4“. Nedopatﬁením jsme v‰ak nezmínili v‰echny úãastníky akce. Ve Velkém háji totiÏ také pilnû uklízely dûti ze
Z· Jílovská, mimo jiné s paní uãitelkou a ﬁeditelem ‰koly. I jim patﬁí podûkování
za poﬁádn˘ kus odvedené práce.
(tj)
www.praha4.cz
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Novû na pronájmy obecních bytÛ
VáÏení spoluobãané,
tímto se opût vracím k problematice související s pronajímáním obecních bytÛ. Jak
jiÏ bylo v pﬁedchozích vydáních mûsíãníku TuãÀák uvedeno, mûstská ãást Praha 4
pronajímá byty v souladu se
„Závazn˘m postupem pﬁi pronajímání bytÛ v domech ve
vlastnictví (spoluvlastnictví)
hl. m. Prahy svûﬁen˘ch mûstské ãásti Praha 4“, kter˘ stanovuje moÏnosti pronájmu.
Z dÛvodu mnoÏících se dotazÛ na moÏnost v˘mûny
bytu ve vlastnictví Mâ Praha 4, rozhodla Rada mûstské
ãásti Praha 4 o úpravû tohoto
„Závazného postupu“.
Jednou ze zmûn je umoÏnit
pronájem bytu formou v˘bûrového ﬁízení nájemcÛm bytÛ
ve vlastnictví mûstské ãásti
Praha 4, a tím umoÏnit obãanÛm mûstské ãásti Praha 4
získání napﬁíklad vût‰ího bytu, bytu zaﬁazeného do privatizace a podobnû.
Novela „Závazného postupu“, která vstupuje v platnost
od 1. 1. 2010, byla roz‰íﬁena
o dal‰í zpÛsob vyhlá‰ení v˘bûrového ﬁízení, a to pro Ïa-

Ïen˘ch finanãních prostﬁedkÛ do modernizace dosud
uÏívaného bytu.

Nabídka jen na 2 byty

datele, kteﬁí jsou nájemci bytu ve vlastnictví mûstské ãásti Praha 4. I u tohoto zpÛsobu
vyhlá‰ení v˘bûrového ﬁízení
na pronájem bytu platí i nadále podmínka, Ïe Ïadatel není vlastníkem jiné nemovitosti urãené k bydlení.

Starý se musí vrátit
A byla zde stanovena i dal‰í podmínka, a to pokud se
Ïadatel stane nájemcem jiného bytu na základû v˘bûrového ﬁízení, dosud uÏívan˘ byt
ve vlastnictví mûstské ãásti
Praha 4 vrátí zpût pronajímateli, a to do 30 dnÛ od uzavﬁení nové nájemní smlouvy,
bez moÏnost návratnosti vlo-

Dal‰í zmûnou je, Ïe Ïadatel
o pronájem bytu formou v˘bûrového ﬁízení mÛÏe v rámci
kaÏdého zveﬁejnûného zámûru (kola) na pronájem bytÛ
podat nabídku maximálnû na
dva byty.
V pﬁípadû, Ïe v rámci tohoto zveﬁejnûného zámûru podá
Ïadatel nabídku na více neÏ
dva byty, komise pro otvírání
obálek nabídky tohoto Ïadatele z v˘bûrového ﬁízení vyﬁadí, neotevﬁené nabídky budou vráceny zpût Ïadateli
a v˘bûrové ﬁízení bude provedeno bez nabídek tohoto Ïadatele.
VáÏení spoluobãané, pokud
budete mít zájem o dal‰í informace, obraÈte se na pracovníky odboru bytové politiky, oddûlení bytÛ, kteﬁí Vám
velmi rádi poskytnou vyãerpávající informace o pronájmech voln˘ch bytÛ.
Ing. Petr Staník (ODS),
zástupce starosty

MČ Praha 4
je na Facebooku
Mâ Praha 4 se rozhodla
vyuÏívat moderní komunikaãní elektronické kanály, které
jsou v oblibû pﬁedev‰ím mezi
mlad˘mi lidmi. Od prosince
tak najdete profil na‰í Mâ
na populární sociální síti
– www.facebook.com/praha4.
(‰p)

Beseda o obraně
Ve spolupráci s Útvarem prevence Městské policie hl. m.
Prahy MČ Praha 4 připravila na
25. ledna od 17 hod. besedu
na téma „Potencionální oběti
a jejich možná ochrana“.
Návštěvníci se dozví, jak se bránit případnému napadení nebo
ohrožení svého života. Setkání
se strážníky městské policie se
uskuteční v historické budově
nuselské radnice, Táborská 350,
3. patro.
Útvar prevence Městské policie hl. m. Prahy také zřídil telefonické poradenství pro občany
Prahy, a to každý čtvrtek 9–11
a 13–15 hod. na telefonním čísle
272 072 504.
(js)

Mâ Praha 4 zveﬁejÀuje zámûr pronajmout byty v 1. kole roku 2010
poﬁadové ãíslo bytu: V¤ 1/10 – V¤ 10/10
Poﬁad. ãíslo
v˘bûr. ﬁízení

Adresa bytu

V¤ 1/10

Velikost

V˘mûra

Patro

Svatoslavova 213/28, k.ú. Nusle

0+1

30,78 m2

1.

V¤ 2/10

Pikrtova 1316/11, k.ú. Nusle

0+1

36,20 m

pﬁízemí

V¤ 3/10

Zelináﬁská 598/16, k.ú. Braník

1+1

2

45,60 m

2.

4c) vlna

V¤ 4/10

Svatoslavova 213/28, k.ú. Nusle

0+1

29,90 m2

1.

4c) vlna

V¤ 5/10

V Horkách 1406/17, k.ú. Nusle
(v rámci privatizace nov˘ vlastník BD
V Horkách 17, dispozice Mâ Praha 4
k pronájmu volného bytu)

0+1

36,76 m2

5.

4a) vlna

V¤ 6/10

Soudní 733/3, k.ú. Nusle

1+1

42,86 m2

1.

4c) vlna

V¤ 7/10

Na Dolinách 1278/47, k.ú. Nusle

0+1

35,00 m

3.

4c) vlna

V¤ 8/10

Michelská 711/57, k.ú. Michle

2+1

65,48 m2

pﬁízemí

4c) vlna

V¤ 9/10

Meãislavova 1357/16, k.ú. Nusle

1+1

39,73 m2

pﬁízemí

4c) vlna

V¤ 10/10

Lounsk˘ch 791/10, k.ú. Nusle

0+1

29,68 m

pﬁízemí

4c) vlna

2

2

2

Privatizace
4c) vlna
NE

Zámûr pronájmu voln˘ch bytÛ formou v˘bûrového ﬁízení v rámci 1. kola roku 2010 je od 4. do 29. 1. 2010 zveﬁejnûn na úﬁedních deskách Úﬁadu
mûstské ãásti Praha 4 a v informaãních centrech a souãasnû v elektronické podobû na webov˘ch stránkách www.praha4.cz (odkaz Úﬁední deska
– pronájem bytu). Dále je moÏné tento seznam informací zakoupit v pokladnû Úﬁadu Mâ Praha 4 v Táborské ul. 411/34 (pondûlí a stﬁeda
8.00–18.00, úter˘ a ãtvrtek 8.00–16.00, pátek 8.00–13.00 hodin). V zámûru jsou uvedeny podrobné informace o nabízen˘ch bytech vãetnû data
prohlídky bytu, aktuálních podmínek pro úãast ve v˘bûrovém ﬁízení a zpÛsobu podání Ïádosti.

www.praha4.cz

9

**TUâ≈ÁK-leden 22.12.2009 12:24 Stránka 10

školství
Po úspěchu loňského eTwinning
projektu, který pod názvem
Let’s Be Friends: Two Countries,
Two Cultures připravovali žáci
ZŠ Jílovská ve spolupráci
se svými italskými vrstevníky
z městečka Vicenza, jsme se
rozhodli v této mezinárodní
činnosti pokračovat i letos.
Instituto Comprensivo s panem uãitelem Filadelfem Giulianem se tak stávají stál˘m partnerem na‰í ‰koly
a eTwinning získává rozmûry prvku
pevnû integrovaného do na‰eho cizojazyãného vyuãování. V novém ‰kolním
roce do projektu vstupuje jazyková tﬁída

âesko-italsk˘
p ro j e k t eTwinning
6.C, která s paní uãitelkou Mgr. Petrou
Kretovou zaãíná pﬁipravovat sérii prací
pod ucelen˘m názvem Let’s Be FriendsII:
My Life. Cel˘ projekt byl slavnostnû
zahájen zaãátkem listopadu, a to videokonferencí pﬁes SKYPE, pﬁi které se Ïáci
seznámili se sv˘mi nov˘mi italsk˘mi

Sobota u Mendíků
Z· MendíkÛ se otevﬁela v sobotu 28. listopadu
‰iroké veﬁejnosti. DÛvodem byla jiÏ tradiãní oblíbená akce
„Sobota u MendíkÛ“, která pro leto‰ní rok pﬁilákala
rekordních 306 úãastníkÛ.
V pﬁíjemné pﬁedvánoãní atmosféﬁe si
zájemci mohli vyrobit napﬁíklad vlastní
adventní vûnec, gelovou svíãku, mramorovou hedvábnou ‰álu, nazdobit medové
perníãky ãi vymalovat hrneãky, zkrá‰lit
trika batikou nebo pomocí ‰ablony, pokusit se o vystﬁihovan˘ kalendáﬁ, fyzikální vánoãní dárek, ale také zvládnout
techniku ne‰itého paschworku. Rodiãe
mnohdy pracovali v rukodûln˘ch dílnách
a dûti obíhaly jednotlivá stanovi‰tû, aby

získávaly body za pﬁipravené aktivity.
A ãím se mohly zabavit? Bûhem do
schodÛ, v˘robou vlastního ozdobného
‰pendlíku, obrázkÛ, sportováním v tûlocviãnû, stavbou vûÏe, v˘lovem pokladu,
otestováním znalosti z pﬁírodopisu atd.
Mil˘m pﬁekvapením byla i pﬁítomnost
„ÏákÛ“ seniorÛ. Ti vyuÏili pﬁíleÏitosti
volného pﬁístupu k internetu a pracovali
s velk˘m nasazením v poãítaãové
uãebnû, aby upevnili své znalosti z poãítaãov˘ch kurzÛ.
Pozvání pﬁijali i zástupkynû
starosty Ivana StaÀková, vedoucí odboru ‰kolství Jana
Ságlová a vedoucí stavebního
odboru Stanislav ·ebesta.
Vûﬁíme, Ïe v‰ichni odcházeli
domÛ spokojeni. VÏdyÈ dárky
vlastní v˘roby nikde nekoupíte. Co ﬁíci závûrem? Snad
mÛÏeme citovat jen Ivanu
StaÀkovou: „Krásnû proÏit˘
pﬁedvánoãní ãas bez nervíkÛ zaÏili dnes v‰ichni
u MendíkÛ.“
MGR. HANA BURGEROVÁ,
ZÁSTUPKYNù ¤EDITELKY ·KOLY
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kamarády a pﬁi které byla vytvoﬁena
vhodná atmosféra motivující Ïáky k dal‰ím ãinnostem. Vûﬁíme, Ïe projekt posílí
zájem dûtí o studium cizích jazykÛ a Ïe
obohatí také jejich zku‰enosti s IT pomÛckami dne‰ního moderního svûta.
MGR. PETRA KRETOVÁ

ZŠ Na Chodovci
a Veselý senior
Z· Na Chodovci je partnerem nadaãního fondu Vesel˘ senior a na‰i Ïáci se
zúãastÀují jeho akcí. Nav‰tûvují seniory
a pﬁipravují si pro nû hudební, taneãní,
a recitaãní vystoupení, pﬁiná‰ejí jim
drobné dárky. Spokojeny jsou vÏdy obû
strany. Pro na‰e Ïáky jsou to neocenitelné zku‰enosti, protoÏe „jak chce‰, aby
se lidé chovali k Tobû, chovej se Ty
k nim“. Nyní mÛÏe podpoﬁit Veselého seniora kaÏd˘, kdo si koupí CD krásn˘ch
pohádek o ãeském Honzovi. Informace
lze získat na www.veselysenior.cz nebo
v Z· Na Chodovci.
(‰k)
Základní ‰kola
Poláãkova 1067,
140 00, Praha 4-Krã

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
DNE 18. A 19. 1. 2010
OD 14.00 DO 18.00 HOD.
OTEVÍRÁME:
první tﬁídy s v˘ukou angliãtiny
●
první tﬁídu pro dûti s ADHD
●
NOVù P¤ÍPRAVNOU T¤ÍDU
pro dûti ze sociálnû znev˘hodnûného prostﬁedí a pro dûti cizincÛ
INFORMACE: tel. 241 442 259,
více na www. zspolackova.cz
www.praha4.cz
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Den pro
dětskou knihu

školství

Celostátní akci Den pro dětskou knihu
vyhlásil letos již potřetí Svaz knihovníků
a informačních pracovníků ČR.

Ocenûní vítûzové v˘tvarné soutûÏe.

Na‰e ‰kolní knihovna podpoﬁila tuto v˘znamnou akci vyhlá‰ením v˘tvarné soutûÏe pro Ïáky na‰í základní ‰koly
Poláãkova. Téma znûlo „MÛj nejoblíbenûj‰í literární hrdina“.
Z tﬁídních kol postoupilo do ‰kolního kola celkem 46 v˘tvarn˘ch dûl. Do hlasování o nejpûknûj‰í práce se zapojilo 228 ÏákÛ ‰koly. A kdo nakonec stanul na pomysln˘ch stupních vítûzÛ?
Z 1.–5. tﬁíd: 1. Kry‰tof Krejãí z 3.A, 2. Julie Liemessingová
ze 4.A, 3. Diana ·uba z 2.A. Z 6.–9. tﬁíd: 1. Veronika ¤ezníãková z 6.B, 2. Maria Bo‰njak z 8.A, 3. Jiﬁí ·Èovíãek z 6.A.
AutorÛm vítûzn˘ch v˘tvarn˘ch prací pﬁedala paní ﬁeditelka
Valentová krásné kniÏní publikace. Blahopﬁejeme!
(ver)

Zápis do 1. tﬁídy
v objektu
Jitﬁní 185

Po rekonstrukci bude od února v provozu
‰kolsk˘ objekt v Jitﬁní ulici. Zápis a Den otevﬁen˘ch dveﬁí zde probûhnou 10. 2. 2010 od 14 do
17 hodin. V tûlocviãnách budou pﬁipraveny soutûÏe pro budoucí prvÀáãky a ukázková hodina
anglického jazyka. V 1. tﬁídû nabízíme 2 hodiny
anglického jazyka, z toho jednu hodinu formou
nepovinného pﬁedmûtu. Tato hodina bude
hrazena z prostﬁedkÛ na‰eho zﬁizovatele – Mâ
Praha 4 jako bonus prvÀáãkÛm a druh˘m
dárkem bude ‰kola v pﬁírodû v Horním Mar‰ovû
na Vápence za zv˘hodnûnou cenu v nádherném
objektu v Krkono‰ích.
Pﬁijìte, tû‰íme se na Vás.
PAEDDR. VÁCLAVA MA·KOVÁ
¤EDITELKA ·KOLY

www.praha4.cz
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Vítání obãánkÛ

různé
Nové občánky přivítali zástupce starosty MČ Praha 4
Martin Hudec a členky
Zastupitelstva MČ Praha 4
Alice Smetánková a Věra
Příhodová. Poděkování
Střední odborné škole
služeb a MŠ Trojlístek-Točitá
a MŠ Táborská za příjemná
vystoupení dětí.
Vítání ve ãtvrtek 26. listopadu 2009:
Jan Ba‰us, Adam Bednaﬁík, Samuel
Bruchala, Nikola Brychová, Vladislav
Glomb, Sam Günter, Elli Hantonová,
Karolína Hodková, Krist˘na Huslíková,
·tûpán Jahoda, Eli‰ka Janovská, Rozálie
Kadleãková, Veronika Kokrmentová,
Maxmilián Konrád, Linda Kri‰tofová,

Franti‰ek KﬁíÏ, Eva Kune‰ová, Dominik
Langr a Nelly Lindenthalová.
Vítání v úter˘ 8. prosince 2009:
Carolina Grabmayer, Tereza Pánková,
Nikol Macháãková, Eli‰ka Mizerová,
Barbora Noháãová, ZdeÀka Pangrácová,
Tereza Pﬁibíková, Tereza Chudivániová,
Matyá‰ Sadílek, Adéla Skotáková, Adam
Smetana, Laura Sofronová, Kry‰tof
·ilhán, Valentina ·krdletová, Sára
·olínová, Jakub ·Èastn˘, Matûj Vejvoda,
Johana Vlachová, Jakub Zajíãek, Johana
Zákoucká, Jan Zborník, Nikola Îdychová,
Amélie Bala a Molly Balejová.
Vítání ve ãtvrtek 10. prosince 2009:
Zuzana Bojarová, Magdalena Nováková,
Jakub DuchoÀ, Filip Oliver Durst, Tadeá‰
Faltys, Filip Fi‰er, Joná‰ Friedl, Michal
Harant, Ale‰ Havránek, AlÏbûta Heãková,
Klára Hladûnová, ·árka Hlou‰ková,

Originální kalendář již v prodeji
Jaká je na‰e mûstská ãást vidûná z kokpitu pilota? Na
tuto otázku dostanete odpovûì, pokud si zakoupíte exkluzivní nástûnn˘ kalendáﬁ mûstské
ãásti Praha 4 na
rok 2010 s 12
originálními leteck˘mi fotografiemi. Kalendáﬁ
stojí 100 Kã a je
k dostání ve
v‰ech informaãních centrech
Mâ Praha 4.
(md)

Kristián Horák, Filip Hrouda, Jan Hrstka,
Sebastián Janãík, Alexandra Jirková,
Luká‰ Kalensk˘, Josef Klekner, Hana
Králová, Karolína Krupková, Matûj KﬁíÏ,
Antonín Kuãera, Karolína Kum‰tová
a Antonín Labuda.
Vítání ve ãtvrtek 17. prosince 2009:
Joseph Riley, Eli‰ka Líbalová, Sebastian
Mader, Eli‰ka Malíková, Tereza Mary‰ková, Anna Nebeská, Tomá‰ Pavlíãek,
Linda Ertnerová, Mia Marta Oakes,
Emma Julie Pﬁívozníková, Václav Rieger,
Oliver ·torch, Anja Skalová, Ema ·ebová, Dominik ·imÛnek, Matûj Tup˘,
Maxim a Oliver Urbanovi, Michal Vach,
David Valta, Ondﬁej Vinkler, Julie Evelína
VítÛ, Viktor Vodstrãil, Veronika Vrti‰ková
a Julie Zelerová.
LUCIE ¤E¤ÁBKOVÁ,
ODDùLENÍ

PR

A VOLNOâASOV¯CH AKTIVIT

Gratulace
jubilantkám
Paní Marie Škodová
z Podolí se
v listopadu dožila
100 let.
Paní PhDr.
Jaroslava Havleová
z Nuslí
oslavila 90 let.
Oběma jubilantkám
srdečně přejí
hodně zdraví a štěstí
zástupci MČ Praha 4.

Zlatou svatbu oslavili 18.
prosince 2009 manÏelé
Zelenkovi ze Starého
Spoﬁilova. Za v‰echny gratulanty pﬁeje redakce TuãÀáka hodnû ‰tûstí v dal‰ím
spoleãném Ïivotû.

Koště je zlá věc!
Na závěr letošního roku řešili
strážníci z MČ Praha 4 neobvyklý
případ, který jako by předznamenal
již blížící se silvestrovské bláznění...
„Já chci ãas! Ko‰tû je zlá vûc, já chci ãas!“ hulákal jako na
lesy pomaten˘ dvaatﬁicetilet˘ chlapík z Prahy 6, kter˘ nejprve
obtûÏoval pracovnici na recepci nuselské radnice a poté ukradl
smeták. S ukoﬁistûn˘m ko‰tûtem pak za neustál˘ch v˘hrÛÏek
vy‰el na ulici. Uklízecí trofej mu v‰ak nestaãila a na rohu radnice muÏ zaútoãil na pﬁivolanou hlídku stráÏníkÛ a snaÏil se je
strhnout na zem. Pﬁi potyãce jednomu z ãlenÛ hlídky roztrhl
uniformu. Nic naplat, dostal pouta. I s klepety na rukou ale nepﬁestával atakovat stráÏníky a nakonec se snaÏil ublíÏit i sobû.
Konec jeho ﬁádûní zajistila aÏ mírná dávka slzotvorného plynu.
Znaãnû agresivního PraÏana nakonec sanitka na doporuãení
záchranáﬁÛ odvezla na kliniku v Praze 2. Neobvykl˘ pﬁípad
na‰tûstí skonãil bez zranûní.
(r‰)
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Devût „kﬁíÏkÛ“ Ïivota oslavila v plné du‰evní svûÏesti Marie
Luke‰ová. K v˘znamnému jubileu popﬁála oslavenkyni v‰e
nejlep‰í zástupkynû starosty Ivana StaÀková.
www.praha4.cz
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senioři

Pﬁedvánoãní
setkání
seniorÛ
Tradiční předvánoční
setkání našich seniorů se
uskutečnilo pod záštitou
zástupkyně starosty Ivany
Staňkové (ODS)
v KC Novodvorská.

Diváky potû‰ilo vystoupení dûtského
pûveckého sboru Jílováãek, náladu pak
rozproudily „StaropraÏské heligonky“,
které vystﬁídal sbor seniorek Prahy 4
znám˘ pod názvem „Zpíváme pro radost“. Akce se zúãastnil starosta mûstské ãásti Praha 4 Pavel Horálek (ODS),
kter˘ seniorÛm popﬁál za mûstskou ãást
Praha 4 klidné a nádherné Vánoce
a mnoho pohody v novém roce.
(jk)
Foto: Zdenûk KﬁíÏ

Do víru tance se spoleãnû se seniory pustila i zástupkynû starosty Ivana
StaÀková.

Poděkování
Zástupkyně starosty Ivana Staňková společně s odborem školství a kultury děkuje
prostřednictvím časopisu Tučňák panu Jaroslavu Stolínovi, Pekařství Na Chodovci, s.r.o.,
Na Chodovci 20, Praha 4 a firmě Fees, s.r.o, (Pekárny Kabát), Stuchařova 2931, Praha 4-Spořilov.
Oba tyto subjekty přispěly svými sponzorskými dary v podobě svých výrobků k příjemnému předvánočnímu posezení seniorů MČ Praha 4.

Neseďte doma,
přijďte za námi!
„Snažíme se všechny seniory z MČ Praha 4, kteří
mají chuť a zájem, zapojit do aktivního společenského
života. Pro nastávající rok 2010 máme připraveny
jak oblíbené a známé aktivity – plavenky, rehabilitační
cvičení v Podolí či výlet parníkem po Vltavě,
tak i zcela nové programy. Proto neseďte doma, přijďte
za námi!“ říká zástupkyně starosty Ivana Staňková.
Dne 26. 1. 2010 od 13.30 hod. jsme
pro vás pﬁipravili v KC Novodvorská nov˘ program vãetnû malého obãerstvení.
Spoleãnû nav‰tívíme Skotsko – pﬁedná‰kou o této zemi a ukázkou skotsk˘ch
tancÛ.
Na závûr odpoledne bude pro v‰echny
zúãastnûné pﬁipraveno pﬁekvapení...
www.praha4.cz

Vstupenky na toto setkání jsou zdarma.
Budou vydávány v pátek 15. ledna 2010
(9–14 hod.) na Úﬁadu mûstské ãásti
Praha 4, Táborská 378/44, v pﬁízemí
budovy, v kanceláﬁi ã. 3 u p. Mary‰kové.
O·K,

ODDùLENÍ SOCIÁLNù-KULTURNÍCH

AKTIVIT A KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Roz‰íﬁená
moÏnost
stravování
MČ Praha 4 rozšířila v roce
2009 stravovací služby pro
seniory.
Obûdy zaãaly nabízet jídelny Z·
Plamínkové, Z· Na Lí‰e, Z· Poláãkova
a od 4. ledna 2010 rovnûÏ Z· Jeremenkova. Cena jídel je stanovena na
55 Kã, u Z· Jeremenkova na 58 Kã.
SeniorÛm je v cenû nabízeno kompletní menu vãetnû nápojÛ a mouãníkÛ,
popﬁípadû zeleninov˘ch salátÛ. Ve‰kerá
strava je pﬁipravovaná podle zásad
zdravé v˘Ïivy.
(js)
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rozhovor

V˘tvarník Jaroslav Nûmeãek
drÏí historické první ãíslo âtyﬁlístku,
za které sbûratelé nabízejí
na burzách aÏ 20 000 korun.

PÛjdeme
na âtyﬁlístek
do kina?
14

www.praha4.cz
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Myšpulín, Pinďa, Bobík
a Fifinka. Nerozlučná parta
zvířecích přátel, která baví
děti a dospělé už 40 let.
Ano, řeč je o populárním
časopise Čtyřlístek,
s jehož jménem je
natrvalo spjat výtvarník
JAROSLAV NĚMEČEK,
který v září převzal ocenění
„Čestný občan Prahy 4“.
Ná‰ rozhovor asi nelze zaãít jinak
neÏ otázkou – jak vlastnû âtyﬁlístek
vznikl?
V roce 1968 jsem se svou manÏelkou
nav‰tívil Itálii, kde jsme se seznámili
s komiksy. Napadlo mû nûco podobného
vydávat i u nás. âtveﬁici hlavních hrdinÛ
jsme pﬁi sklence vína vymysleli za jedno
odpoledne.
KaÏd˘ z nich má samozﬁejmû jiné
povahové vlastnosti. Dal jste jim
jako jejich duchovní otec podobu ãi
povahu va‰ich nejbliÏ‰ích pﬁátel?
To vÛbec ne, spí‰e to bylo naopak.
KdyÏ uÏ figurky byly populární, jednou pﬁi‰el mÛj znám˘ a povídá: „Poslouchej, Ïe já jsem Pinìa! Îe tys ho
udûlal podle mne!“ Podíval jsem se na
nûj a v duchu uznal, Ïe mu je opravdu
podobn˘. Ale zámûr to rozhodnû nebyl.

Jistû, odezva u dûtí byla opravdu aÏ
neskuteãnû pozitivní, ale musíte si
uvûdomit, v jaké dobû âtyﬁlístek startoval. PÛvodnû se s ním poãítalo jako
s krátkodobou záleÏitostí, protoÏe v té
dobû mohly vycházet pouze ãasopisy
politick˘ch organizací. A kdyÏ jeho náklad raketovû stoupal, narazili jsme.
Nakladatelství Orbis, které ho vydávalo,
mûlo pﬁidûleno urãit˘ poãet tun papíru.
Museli povinnû vydávat spisy Lenina,
Marxe a dal‰ích a najednou jim kvÛli
nám zaãal papír na tato díla scházet...
¤editel vydavatelství tehdy rozhodl, Ïe
âtyﬁlístek skonãí. JenÏe jeho dûti to
doma tak obreãely, Ïe hned druh˘ den
byl zákaz odvolán.
A ideovû-politické oplétaãky jste
nemûli?
Autorku mnoha scénáﬁÛ, spisovatelku
Ljubu ·típlovou (která na následky
automobilové nehody v záﬁí zemﬁela,
pozn. red.), si pozvali k pohovoru s tím,
Ïe âtyﬁlístek sem pﬁiná‰í západní kulturu. A jak se k tomu postavíte? Nakonec
soudruzi museli uznat, Ïe pustit napﬁíklad prase Bobíka s pion˘rsk˘m ‰átkem
do prvomájového prÛvodu by asi nebylo
ideální. Ale âtyﬁlístek vÏdy byl a je apolitick˘. Je to nekoneãn˘ pﬁíbûh o pﬁátelství ãtyﬁ nerozluãn˘ch kamarádÛ.

Po listopadu 1989 jste zaloÏili soukromé nakladatelství âtyﬁlístek,
ale zaÏívali jste kru‰né ãasy. Na
trhu se objevily dûtské ãasopisy ze
První ãíslo âtyﬁlístku vy‰lo 15.
zahraniãí a vám zaãal náklad i prokvûtna 1969 v nákladu 30 000 kusÛ
dej klesat...
a vyvolalo velk˘ ohlas. Postupem
doby jste dosáhli – na dne‰ní pomûAno, byly to tûÏké ãasy. Lidem se nediry – astronomického nákladu 220
vím, byli naÏhavení na tituly, jako jsou
tisíc. Pﬁedpokládám, Ïe pochvaly
Tom a Jerry, Kaãer Donald a dal‰í. Ale
musely pr‰et ze v‰ech stran...
asi po tﬁech letech se situace obrátila,
protoÏe ãtenáﬁi poznali, Ïe âtyﬁlístek
je s nimi srovnateln˘. Oproti dobám
socialistick˘m ale
pﬁibyla jedna podstatná zmûna – zatímco dﬁíve jsem
se jako v˘tvarník
staral pouze o odevzdání komiksu,
nyní musím s kolegy zajistit v‰e – od
financí
poãínaje
a distribucí konãe.
Ve vydavatelství je
nás ‰est a nikdo si
nevezme del‰í doHereãka Chantall Poullain a starosta Mâ Praha 4 Pavel volenou neÏ jeden
Horálek se v 02 Ïlut˘ch lázních zúãastnili oslavy 40. v˘roãí t˘den. Nejde to,
vzniku âtyﬁlístku.
práce je moc, prowww.praha4.cz

ManÏelé Nûmeãkovi
toÏe kromû ãasopisu vydáváme i knihy
o âtyﬁlístku.
Nicménû vás urãitû tû‰í, Ïe pﬁedev‰ím ty úplnû první v˘tisky ãasopisu jsou cenûny i sbûrateli. Máte pﬁehled, za jaké ãástky se na burzách
prodávají?
Asi pﬁed rokem a pÛl jsem se se‰el
s jedním chlapcem, kter˘ âtyﬁlístek ã. 1
koupil za 5 000 Kã. A minul˘ rok se
totéÏ ãíslo na internetu prodávalo za
20 000 korun... Pﬁí‰tí rok vydáme v poﬁadí 500. ãíslo a uÏ teì zaãínáme pﬁem˘‰let, jak ho vy‰perkovat, aby mûli
sbûratelé radost (úsmûv).
Zaslechl jsem také informaci, Ïe
se má âtyﬁlístek poprvé v historii
objevit i na filmovém plátnû...
Je to pravda, i kdyÏ já o tom zatím
nechci pﬁíli‰ hovoﬁit. V‰e je teprve ve fázi pﬁípravy, byÈ scénáﬁ je jiÏ napsán
a první kamerové zkou‰ky máme za sebou. Kreslen˘ film byl vÏdy mÛj sen, uÏ
jako mal˘ kluk jsem si maloval na
fotografické desky figurky s tím, Ïe z toho bude animovan˘ film. Pﬁipravovan˘
celoveãerní film by mûl b˘t natoãen
kombinovanou technikou, pozadí bude
3D a kreslené postaviãky klasickou
animací. Produkce Bio illusion zvolila
pro film název „âtyﬁlístek ve sluÏbách
krále“. Námût napsala spisovatelka paní
Lamková a reÏie se ujal pan Îabka. Dûti
i dospûlí se mají opravdu na co tû‰it.
Dvacet let bydlíte v Praze 4. Je to
dobrá adresa pro Ïivot?
To rozhodnû ano. V na‰í vilové ãtvrti
nedaleko Dûkanky se nám opravdu
líbí. Koupili jsme zdevastovan˘ dÛm
a dlouho ho rekonstruovali. Nyní si
uÏíváme zahrádky a jsme zde opravdu
‰Èastní. UkaÏte mi jinou mûstskou ãtvrÈ,
která má plovárnu, cyklostezku, park
i obchodní centrum, nádhern˘ v˘hled na
mûsto, a to v‰e kousek od centra Prahy.
MARTIN DUDEK

15

**TUâ≈ÁK-leden 22.12.2009 12:26 Stránka 16

stalo se...
Z· U Krãského lesa podpoﬁila celostátní pokus o rekord ve vypou‰tûní balónkÛ, které s sebou nesly
pﬁání JeÏí‰kovi. Ve ãtvrtek 10. 12.
2009 se v areálu ‰koly se‰li dûti,
rodiãe a pﬁátelé ‰koly, aby zhlédli vánoãní program, v jehoÏ závûru
se na pokyn rádia Frekvence 1
k nebi vzneslo velké hejno oranÏov˘ch balónkÛ. KaÏd˘ z nich mûl
na provázku pﬁipevnûné pﬁání
JeÏí‰kovi. Tûch opravdu platnû
vypu‰tûn˘ch balónkÛ bylo 471.
Pokus bude stvrzen zápisem do
Guinessovy knihy rekordÛ. (dm)

Zápis
do Guinessovy knihy rekordÛ

·koly dostaly tepl˘ kabát

Zateplení objektu Z· Horáãkova 1100, které bylo realizováno v rámci podpory z Operaãního programu Îivotního
prostﬁedí a na jehoÏ úspû‰nou realizaci pﬁispûla Mâ
Praha 4 ãástkou pﬁes 27 milionÛ korun, bylo na podzim
úspû‰nû dokonãeno. Slavnostní pásku poté pﬁestﬁihli
starosta Pavel Horálek (ODS), ﬁeditelka ‰koly Jana
Libichová a Kry‰tof Studihrad, pﬁedseda Ïákovského
parlamentu.

I v Z· Jeremenkova 1003 bylo v rámci podpory z Operaãního programu Îivotního prostﬁedí provedeno zateplení
objektu. Mâ Praha 4 se spolupodílela ãástkou 17 milionÛ
a novou „éru“ ‰koly symbolicky odstartovali ﬁeditel ‰koly
René âermák a starosta Pavel Horálek. Foto: Zdenûk KﬁíÏ
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Vánoãní strom Mâ Praha 4 se naplno rozzáﬁil 3. prosince na
námûstí Generála Kutlva‰ra, kdy jej bûhem slavnostního programu symbolicky rozsvítili zástupci Mâ Praha 4.
Foto: Zdenûk KﬁíÏ

Předvánoční posezení

Na pozvání starosty Pavla Horálka se v prostorách nuselské
radnice uskuteãnilo pravidelné pﬁedvánoãní setkání politick˘ch vûzÀÛ a váleãn˘ch veteránÛ se zástupci Mâ Praha 4.
Hosté zhlédli vystoupení dûtí z M· MendíkÛ a vánoãní pásmo
studentÛ Vy‰‰í odborné ‰koly herecké a poté jiÏ byl prostor
ke v‰eobecné diskuzi a rozhovorÛm.
(md)
www.praha4.cz
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Adolf Zábransk˘
patﬁil dûtem

různé

Spolu s Jiřím Trnkou byl Adolf Zábranský
(1909–1981) především v padesátých
a šedesátých letech minulého století
nejvýznamnějším ilustrátorem vydavatelsví
dětské knihy Albatros. Část svého života
žil v Kloboučnické ulici v Nuslích a jeho
nedožité 100. výročí narození jsme si
připomněli 29. listopadu 2009.
Ilustroval na ãtyﬁicet kniÏních titulÛ, mnohé z nich
vy‰ly opakovanû v cizojazyãn˘ch vydáních. PﬁestoÏe je
jeho tvorba pro dûti nejznámûj‰í, byl to mnohostrann˘
v˘tvarník, malíﬁ, tvÛrce monumentálních kompozic, grafik a autor malovan˘ch plakátÛ.
Sám k tomu v rozhlasovém
poﬁadu A léta bûÏí z roku
1971, kdy získal titul národní

umûlec, uvedl: „Jak a proã
jsem se stal malíﬁem? To je
zcela prostá historie. Od maliãka jsem úpornû kreslil
a maloval v pﬁesvûdãení, Ïe
niãím jin˘m nemohu b˘t.
Nikdo mi to nevnukl. Naopak
pozdûji, kdyÏ jsem se k tomu
chystal, Ïádné nad‰ení pro to
doma nebylo. To moje malování v dûtství, ale i pozdûji na
gymnáziu, bylo jen takové
nepouãené cviãení se v napo-

Nabídka Hobby centra 4
V lednu se mÛÏete tû‰it na Zimní ligu leteck˘ch modeláﬁÛ
a házedel ãi veselé bruslení a karneval na ledû, a to 23. ledna.
Nebudou chybût ani cestovatelské veãery, v˘stavy a v˘lety.
Více informací na e-mail: informace@hobbycentrum4.cz,
www.hobbycentrum4.cz, tel. 241 731 510, 241 734 024.

Povánoční provoz MHD
28. 12. 2009 – 30. 12. 2009
Provoz podle jízdních ﬁádÛ
pro pracovní den – prázdniny
(omezení zejména v pﬁepravních ‰piãkách asi o 10–15 %,
v provozu nebudou ‰kolní linky
a ‰kolní spoje a také linky 143,
182, 343, 465).
Silvestr 31. 12. 2009
Provoz podle jízdních ﬁádÛ
pro pracovní den – prázdniny
(omezení zejména v pﬁepravních ‰piãkách asi o 10–15 %,
v provozu nebudou ‰kolní linky
a ‰kolní spoje a také linky
143, 182, 343, 465). Denní
provoz tramvají a autobusÛ
bude ukonãen asi ve 21.30 howww.praha4.cz

din a nahrazen posílen˘mi noãními linkami. Noãní tramvajové
i autobusové linky pojedou
v poloviãním intervalu, v‰echny
noãní tramvajové linky budou
provozovány ve dvouvozov˘ch
soupravách, na linky 504
a 510 budou nasazeny kloubové autobusy. Provoz metra je
prodlouÏen asi do 1.30 hod.
v intervalu 10 minut. Provoz
lanové dráhy na Petﬁín bude
ukonãen ve 20 hod.
1. 1. 2010
Provoz podle nedûlních jízdních ﬁádÛ. Linka 143 není
v provozu.
(ropid)

dobování pﬁírody a nûkdy
i nevaln˘ch vzorÛ, s v˘jimkou
Mikolá‰e Al‰e. Za mnoho nestálo, ale o to víc jsem si
troufal. Maloval jsem kulisy,
dekorace pro ma‰karní bály
a dokonce tím vydûlával i nûjaké peníze.“
Vrcholem jeho tvorby pro
dûti je poeticky snov˘ ilustraãní soubor ke slovansk˘m
pohádkám a povûstem BoÏeny Nûmcové, pﬁevyprávûn˘

Jaroslavem Seifertem a vydan˘ nakladatelstvím Albatros
pod názvem Mahulena, krásná panna v roce 1982. Jedná
se o v˘sledek autorovy patnáctileté práce mezi léty 1964
aÏ 1979.
(Autorka dûkuje paní Marii
Zábranské, pozÛstalé manÏelce, za inspiraci a laskavou
pomoc.)
(zk)

Básník
Jaromír Hoﬁec
ode‰el...
Ve věku nedožitých osmdesáti osmi let
zemřel 22. listopadu 2009 známý spořilovský
spisovatel, básník, publicista a historik
Doc. PhDr. JAROMÍR HOŘEC, CSc.
Pocházel z rodiny lesníka, ruského legionáﬁe Josefa Habra,
kter˘ se po záboru Podkarpatské Rusi pﬁestûhoval na Spoﬁilov.
Syn Jaromír tam od sv˘ch jedenácti let proÏil svÛj dramatick˘mi událostmi naplnûn˘ Ïivot. Jeho básnické dílo je známé
pﬁedev‰ím tvorbou písÀov˘ch textÛ, z nichÏ nejznámûj‰í je
populární milostná píseÀ v podání Josefa Zímy „Dva modré
balonky vy‰ly si do mûsta“.
Za druhé svûtové války pÛsobil v ilegálním hnutí a v prvních
dnech kvûtna 1945 „vybojoval“ v revoluãních podmínkách
zaloÏení samostatn˘ch mládeÏnick˘ch novin Mladá fronta.
Básnická tvorba nebyla ãasto vhod komunistick˘m vládcÛm
– v roce 1981 byl jako signatáﬁ Charty 77 pﬁi razii StB zatãen
a uvûznûn v Ruzyni. Jeho odváÏnou báseÀ „UÏ aby“ recitoval
Radoslav Brzobohat˘ v listopadov˘ch dnech roku 1989 statisícÛm naslouchajících na Letné.
Zásluhou Jaromíra Hoﬁce a ãlenÛ nadace Masarykova demokratického hnutí byl po velk˘ch, nûkolikalet˘ch bojích
postaven pomník prezidentu Osvoboditeli Tomá‰i Garrigue
Masarykovi na Hradãanském námûstí v Praze.
Jaromíre, tvoji svûtlou památku si uchováme navÏdy ve sv˘ch
srdcích.
Vladimír Prchlík

17

**TUâ≈ÁK-leden 22.12.2009 12:27 Stránka 18

hobby

Vánoční
a novoroční
přání
Jsou malým, ale příjemným dárečkem
našim milým přátelům a známým. Jsou
nenákladná a přináší pocit radosti,
pohody a porozumění jak odesilateli,
tak příjemci. Třeba i jednou za rok se
dá připomenout, že někde v tomto
občas i nevrlém světě jsou přátelé,
kteří na vás myslí a vzpomínají...

18
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Jak tradice zasílání novoroãenek
vlastnû vznikla? V Malé encyklopedii
Vánoc pí‰e V. Vavﬁinová: „JiÏ více neÏ
sto padesát let si lidé vzájemnû pﬁejí
krásné a ‰Èastné svátky vánoãní prostﬁednictvím papírov˘ch kartiãek. Vznik
tohoto oblíbeného vánoãního zvyku
zÛstává dodnes zahalen tajemstvím.
První blahopﬁejné lístky byly údajnû vydány ve Skotsku. Zdobil je nápis
Compliments of the Season (Pﬁíjemné
svátky). Vytiskla je v roce 1841 tiskárna
Charlese Drummonda v Edinburghu.“
Asi první skuteãnou vánoãní blahopﬁejnou pohlednici navrhl v roce 1843
anglick˘ v˘tvarník Horsley pro svého
pﬁítele Henryho Cola. Na blahopﬁání namaloval ãleny jeho rodiny a pod obrázek
pﬁipsal: „Veselé Vánoce a ‰Èastn˘ Nov˘
rok Vám pﬁeje…“ A od té doby aÏ dodnes
v‰ichni tuto frázi opisujeme a takto znûjící univerzální pﬁání nacházíme témûﬁ
ve v‰ech v˘znamnûj‰ích jazycích svûta.
Teprve na pﬁelomu 19. a 20. století
se vánoãní a novoroãní pﬁání dostala do
povûdomí obyvatel na‰í zemû a rychle se
roz‰íﬁila i díky v˘tvarníkÛm, kter˘m tato drobná, ale pÛsobivá a Ïádaná
dílka vyhovovala. Jedním z jejich
prvních autorÛ byl zakladatel moderní
ãeské grafiky Viktor Stretti, kter˘ také
jako první pouÏil písmena PF jako
zkratku tehdy módního francouzského

textu Pour Féliciteur – Pro
‰tûstí. Ale pokud ovládáte
latinu, mÛÏete
napsat také
p.f. a bude
to
v˘znamem témûﬁ
stejné. Znamená
to plena fortuna
– hodnû ‰tûstí.
Mezi pravidelné a v˘razné
tvÛrce vánoãních a novoroãních pﬁání lze
zaﬁadit mnoho
ãesk˘ch v˘tvarníkÛ. MÛÏeme
se setkat s pﬁáními, která ztvárnil
Ale‰,
·vabinsk˘,
Mucha, Tich˘, Lada,
Born, Jiﬁincová, Kulhánek a dal‰í. Mezi
gratulacemi najdeme
i nejrÛznûj‰í vyuÏití
materiálÛ – kromû papíru i sklo, kámen,
plech, látku ãi listí.
(ks)

O autorovi článku
Mgr. Karel Stehno žije v Praze 4 již od roku
1965. Je dlouholetým členem Klubu sběratelů kuriozit a jeho koníčkem se stalo
shromažďování vánočních a novoročních
přání. Původně je začala sbírat jeho dcera,
ale potom se této zábavy ujal sám, aby
zachránil dosavadní menší
sbírku zajímavých blahopřání. V současné době
vlastní více jak dvanáct tisíc vánočních přání a novoročenek. Jeho specialitou
jsou především zahraniční
blahopřání, ale ve sbírce
má velké množství přání s motivem Prahy,
s reprodukcemi uměleckých děl, s podpisy
politických a kulturních představitelů, přání
cestovních kanceláří i leteckých společností z různých zemí. Mezi exkluzivní patří i novoročenky výtvarníků – zejména grafické
listy – dále humoristicky laděná přání i blahopřání přes sto let stará.
Některé ukázky z jeho sbírky vám předkládáme k nahlédnutí třeba i jako inspiraci
pro vaši tvorbu nebo pro porovnání s tvorbou našich výrobců a odesilatelů vánočních
a novoročních přání.
www.praha4.cz
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ohlédnutí
120. výročí
Pankrácké věznice
Pro většinu obyvatel Prahy 4
je to jen místo za vysokou zdí,
kolem níž někteří chodí,
aniž by věděli, co je na druhé straně.
Jiní ani nevědí, že na Pankráci
stojí nejstarší věznice v Praze
a jedna z největších a nejstarších
v Česku, která v letošním roce
oslavila 120. výročí svého založení.

Co se skr˘vá za zdí?
Podle vedoucího kabinetu
dokumentace a historie vûzeÀské sluÏby Ale‰e K˘ra se
dá bez nadsázky ﬁíci, Ïe
pankráckou vûznicí procházely nejen dûjiny ãeského vûzeÀství, ale také dÛleÏité události národních dûjin. Vazební
vûznice Praha Pankrác vznikla v roce 1889 a jiÏ v záﬁí pﬁi‰la do nové vûznice skupina
trestancÛ z ru‰ené Svatováclavské vûznice v Praze na
Zderaze. „V letech 1892 aÏ
1893 zde byla vûznûna ãást
politick˘ch radikálÛ z procesu s Omladinou, zatímco ve
dvacát˘ch letech dvacátého
století byli za mﬁíÏemi socialisté v ãele s Antonínem
Zápotock˘m a o deset let pozdûji byl v pankrácké vûznici
vûznûn Rudolf Gajda s dal‰ími politick˘mi extrémisty,“ ﬁíká Ale‰ K˘r.

Kanálky vyleptané krví
V dobû nûmecké okupace
v letech 1939–1945 byla
vûznice vyuÏívána nacistickou okupaãní správou, která
v ní zﬁídila vy‰etﬁovací vazbu
gestapa. „V pankrácké sekyrárnû bylo od 5. dubna 1943
do 26. dubna 1945 popraveno tisíc sedmdesát pût osob,
www.praha4.cz

a z toho sto padesát pût Ïen,“
upﬁesnil Ale‰ K˘r. Poslední
popravu provedli nacisté na
Pankráci je‰tû 26. dubna
1945. Hned poté nechvalnû
proslulou gilotinu odvezli
a její ãásti shodili do Vltavy
pﬁímo pod Karlov˘m mostem.
O dva mûsíce pozdûji je vylovili potápûãi. Gilotina, ale
i zbytky ‰ibenice, na které popravovali v 50. letech komunisté, jsou souãástí unikátní
expozice o historii vûznice
a ãeského vûzeÀství.
Pankrácká sekyrárna, která sousedí s muzeem, se
skládala ze tﬁí místností.
V první se pﬁedãítal rozsudek
nebo se zde odsouzen˘
dozvûdûl, Ïe jeho Ïádost o milost byla zamítnuta, ve druhé
byla instalována gilotina
a tﬁetí slouÏila jako sklad
rakví pro tûla popraven˘ch.
Dodnes je zde dlaÏba, na
níÏ jsou patrné kanálky vyleptané krví,
vytékající z tûl
popraven˘ch.
V letech 1945
aÏ 1989 bylo
v
Pankrácké
vûznici popraveno
celkem
553 osob, coÏ

je 46 % osob z celkového poãtu 1207 popraven˘ch v âeskoslovensku v tomto období.
Z poãtu 553 osob bylo 226
osob popraveno za protikomunistick˘ odpor. V osmdesát˘ch letech byli na Pankráci uvûznûni ãeskosloven‰tí
disidenti Václav Havel, Václav
Benda, Stanislav Devát˘
a dal‰í.

Vazba i vězení
V souãasnosti Pankrácká
vûznice zaji‰Èuje v˘kon vazby
obvinûn˘ch muÏÛ a v˘kon
trestu odnûtí svobody u muÏÛ ve vûznici typu s dohledem, s dozorem a ostrahou
s celkovou kapacitou 972
míst. Pro v˘kon vazby je
urãeno 478 míst a pro v˘kon
trestu odnûtí svobody 494
míst. Vûznice je navíc nástupní vûznicí pro odsouzené do
v˘konu trestu odnûtí svo-

body. Vazební vûznici se
v souãasnosti daﬁí zamûstnat
94 % práceschopn˘ch odsouzen˘ch, coÏ je vysoko nad
republikov˘m prÛmûrem.
Souãástí vazební vûznice je
nemocnice s poliklinikou,
která funguje uÏ více neÏ
sto let. Jako jediná ve
VûzeÀské sluÏbû âeské republiky zabezpeãuje lÛÏkovou lékaﬁskou péãi pro odsouzené a obvinûné osoby na
oddûlení chirurgick˘ch oborÛ, oddûlení interních oborÛ
pro v‰eobecné interní choroby ãi radiologie. V poliklinické
ãásti nemocnice je navíc zaji‰Èováno spektrum speciálních odborn˘ch ambulancí.
Pankrácká vûznice byla podobnû jako dal‰í vûzeÀské
stavby své doby postavena
v typickém hvûzdicovém pÛdorysu, aãkoliv postupn˘
rozvoj areálu a ãetné pﬁístavby tuto pÛvodní dispozici
ponûkud naru‰ily.
ROBERT BLANDA,
TISKOVÉ ODDùLENÍ

G¤ VùZE≈SKÉ

SLUÎBY

âR

Pankrácká vûznice na pohlednici z pﬁelomu 19. a 20.
století.
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zdraví
Den otevﬁen˘ch
dveﬁí v Krãi
Ústav teorie a praxe
ošetřovatelství 1. LF
UK v Praze
pořádá v sobotu 9. 1. 2010
od 10 do 15 hod. již tradiční „Den otevřených dveří“,
který proběhne v areálu
Fakultní Thomayerovy nemocnice v pavilonu A1.
Studenti středních nebo
vyšších odborných škol, ale
i veřejnost se mohou seznámit s moderním zázemí
fakulty a získat podrobné
informace nejen o studium.
(md)

Úspû‰ná

akce

V leto‰ním roce se jiÏ po
17. uskuteãnila akce „Den
pro zdraví“ na VO·Z a SZ·
5. kvûtna Praha 4, které se
zúãastnilo 846 osob, 15 firem a organizací.
Studenti ‰koly pod vedením sv˘ch pedagogÛ pﬁipravili 18 preventivních programÛ a ochutnávku zdravé
v˘Ïivy. Zmûﬁili krevní tlak
344 lidem a vy‰etﬁili celkem
123 glykémií. Pracovnice
SZÚ vy‰etﬁily hladinu cholesterolu 105 lidem, 106 osob si
nechalo vypoãítat BMI, 33
osob mûlo zájem o protikuﬁáckou poradnu, krevní tlak
si nechalo od pracovnic SZÚ
zmûﬁit 85 osob. Náv‰tûvníci,
kter˘m byl vy‰etﬁen cholesterol v krvi, mohli konzultovat
své v˘sledky s lékaﬁi, kteﬁí se
vûnují této problematice.
Velk˘ podíl na úspûchu
akce mûli spoluorganizátoﬁi ze SZÚ a Mâ Praha 4, kter˘ nás podpoﬁil finanãnû
i morálnû. Spolupráce s Mâ
Praha 4 se poslední roky
v˘raznû prohloubila a obû
organizace participují na ﬁadû akcí.
BC. JANA BOGNÁROVÁ
A MGR. KVùTA LUDVÍKOVÁ

24

Zachrání

více dûtí
Díky dotaci z Nors ka byla
porodnice v P raze-Podolí
vybavena přístroji, kte ré
pomohou zach ránit více
n ovo rozenců, kte ří se narodili
p ředčasně a musí být napojeni
na umělou plicní ventilaci.
Místní novo rozenecké oddělení
bylo jako první ve střední
a východní Evropě vybaveno tímto
zcela unikátním systémem.
85 % z celkové částky zhruba
20 milionů korun přišlo
do porodnice z Norského
f i n a n č n í h o m e ch a n i s m u .

Proti chorobám
krevního oběhu
Z Operaãního programu EU Praha – Konkurenceschopnost
zamíﬁilo témûﬁ 80 milionÛ korun do krãského Institutu klinické
a experimentální medicíny (IKEM) na projekt Vûdecko-v˘zkumného pracovi‰tû Centrum experimentálního v˘zkumu chorob
krevního obûhu a orgánov˘ch náhrad v rámci IKEMu.

Profesor Ludûk âervenka v nedávno modernizované místnosti urãené pro pozorování
laboratorních potkanÛ.
Foto: archiv IKEM

V âeské republice umírá na choroby
srdce a krevního obûhu více neÏ polovina
obyvatelstva. „Cílem centra je proto vybudovat pracovi‰tû, které se bude vûnovat
experimentálnímu v˘zkumu patologick˘ch
procesÛ postihujících krevní obûh a Ïivotnû
dÛleÏité orgány pﬁi vyuÏití nejnovûj‰ích poznatkÛ a technologií,“ vysvûtluje zámûr
prof. MUDr. Ludûk âervenka, CSc., MBA.,
pﬁednosta pracovi‰tû experimentální medicíny IKEMu. „V˘sledky v˘zkumu by mûly
b˘t v blízké budoucnosti vyuÏity pro prevenci a léãbu chorob krevního obûhu v na‰í
populaci a pro zlep‰ování dostupnosti
a v˘sledkÛ transplantací Ïivotnû dÛleÏit˘ch
orgánÛ.“
(md)
www.praha4.cz
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Naučte se dirigovat
Od února nabízí Hobby centrum 4 nov˘ kurz „Základy dirigování pûveckého sboru“. Budoucí dirigenty bude vyuãovat
âestmír Sta‰ek vÏdy ve stﬁedu od 17 do 18 hod. v pavilonu D,
a to za 800 Kã/pololetí. BliÏ‰í informace získáte v kanceláﬁi
Hobby centra 4, Bartákova 1200/37, tel.: 241 731 510, nebo
na e-mailu: informace@hobbycentrum4.cz.

Prodloužená otevírací doba
Ve v˘dejnû zdravotnick˘ch potﬁeb Fakultní Thomayerovy
nemocnice byla prodlouÏena otevírací doba. Novû je otevﬁeno
ve v‰ední dny od 7.30 hod. do 18 hod. a v sobotu od 9 do
16 hod.
(‰t)

info/inzerce
Program Klubu přátel umění
JiÏ 21 rokem budeme v Klubu seniorÛ v Ústavu sociálních
sluÏeb v Podolské ulici ã. 31 poﬁádat kaÏd˘ druh˘ ãtvrtek od
7. 1. koncerty váÏné hudby, a to vÏdy od 15 hodin.
Dne 7. 1. zahraje a zazpívá znám˘ kytarista Matûj Rak
skladby Jaroslava JeÏka, klasiku divadla V+W. 21. ledna bude Dr. Gérard Langer pokraãovat v klavírním díle Ant.
Dvoﬁáka z r. 1884 osmi humoreskami.
(vk)

INZERCE

Kurzy
tenisu

Pro holky a kluky od 5 do 18 let

Tenisová škola
TA L L E N T
SC-90957/6

SC-91386/1

ZŠ Jeremenkova,
ZŠ k Milíčovu,
ZŠ Pošepného nám.
+ další střediska Prahy 1–10

SC-91436/1

Zimní nábor
právě probíhá
www.tallent.cz • Tel.: 224 815 871, 603 527 172
SC-91164/5

SC-91304/2

www.praha4.cz

SC-91281/1

SC-91285/2

SC-91164/5
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divadla

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

12. út
13. st
14. čt
15. pá
16. so
17. ne
19. út
20. st
22. pá
23. so
24. ne
25. po

19.30
19.30
19.30
19.30
15.00
15.00
19.30
19.30
19.30
15.00
15.00
10.30
19.30
26. út 10.30
19.30
27. st 10.30
19.30
28. čt 19.30
29. pá 19.30
30. so 15.00

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

Škampovo kvarteto s hostem
Škampovo kvarteto hraje s pianistou
Melvinem Tanem už přes deset let, 8. ledna
se opět představí na domácí půdě, na
Dobešce. První půlka večera se ponese
v duchu vídeňských klasiků Haydna
a Beethovena, po přestávce zazní skvělý
Dvořákův klavírní kvintet Op 81. Po odehrání jediného pražského koncertu odjíždí soubor společně s pianistou na turné do Anglie,
včetně společného koncertu v londýnské
Wigmore Hall, právem nazývanou Mekka
komorní hudby.

www.sue-ryder.cz

KOMORNÍ
FIDLOVAČKA

Boleslavova 13, 140 00Praha 4,
Rezervace vstupenek
1 hod. před představením – přímý tel.:
241 404 268
Pokladna pro obě scény tel.: 241 404 040
Obchodní oddělení:
tel./fax: 261 215 721, tel.: 261 215 722
E-mail: fidlovacka@fidlovacka.cz
www.fidlovacka.cz

15. pá
16. so
18. po
21. čt

19.30
19.30
19.30
10.30
19.30

22. pá 19.30
29. pá 19.30
30. so 19.30

MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
KOUZELNÁ NOC
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
BENEFICE ANEB
ZACHRAŇTE SVÉHO AFRIČANA
BENEFICE ANEB
ZACHRAŇTE SVÉHO AFRIČANA
ROK MAGICKÉHO MYŠLENÍ
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
KOUZELNÁ NOC

Divadlo Dobeška
Jasná I. 1181/6 147 00 Praha 4
Tel.: 244 468 173 • Fax: 244 468 167
dobeska@divadlodobeska.cz
rezervace@divadlodobeska.cz
www.divadlodobeska.cz
Studio Dobeška:
kurzy • zábava • relaxace
www.divadlodobeska.cz/studio

6. st

8. pá
9. so
10. ne
11. po

12. út
13. st

17. ne
17. ne

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

10. ne 16.00
19.00
12. út 19.00
13. st 19.00
14. čt 19.00
15. pá 19.00
16. so 17.00
19.30
17. ne 19.00
18. po 19.00
19. út 19.00
20. st 19.00
21. čt 19.00
22. pá 19.00
23. so 19.00
24. ne 19.00
25. po 19.00
26. út 19.00
27. st 19.00
28. čt 19.00
29. pá 19.00
30. so 19.00
31. ne 19.00

CHARLEYOVA TETA
CHARLEYOVA TETA
MANDRAGORA
ŽENITBA
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
PETROLEJOVÉ LAMPY
CHARLEYOVA TETA
CHARLEYOVA TETA
ŽENITBA
CHARLEYOVA TETA
VÁLKA ROSEOVÝCH
LÁSKY PANÍ KATTY
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
MANDRAGORA
VÁLKA ROSEOVÝCH
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ - zadáno
VÁLKA ROSEOVÝCH
TAKOVÝ ŽERTÍK
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
LÁSKY PANÍ KATTY

18. po
19. út

20. st
21. čt

23. so
25. po
26. út
27. st
29. pá
30. so
31. ne

19.30 Filmový klub – PROTEKTOR
Co všechno jste ochotni
zradit pro lásku?
19.00 ŠKAMPOVO KVARTETO A HOST
– klavírista Melvin Tan
15.00 AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI
– Filmová komedie pro děti
15.00 NĚCO O EDOVI
– Představení pro děti
19.00 MILUJI TĚ, JSI PRIMA,
ALE RYCHLE SE ZMĚŇ!
– muzikál ZUŠ Modřany
19.00 INDUSTRIÁL PRAHY 4
– vernisáž a přednáška
19.30 Filmový klub
– HANEBNÝ PANCHARTI
– Bylo nebylo v nacisty okupované
Francii…
15.00 OHNIVÁKMEN – Loutková show.
17.00 NADĚJE PRO ESPERANZU
– Čeští indiáni? S trochou
nadsázky si tak říká na dvě stě
paraguayských domorodců z kdysi
obávaného bojovného kmene
Čamakoko. Přednáška o životě
20.00 RADŮZA – koncert
19.00 PŘEDNÁŠKA O ARCHITEKTUŘE
DAVIDA VÁVRY
– …kam se na dovolenou většinou
nejezdí. Zapomenutá místa
od Karpat dál
19.30 MILOŠ FORMAN:
CO TĚ NEZABIJE... – Filmový klub
19.30 GENERÁLKA ANEB
ZPÍVEJ, ABYS NEMUSEL BREČET
– Jiří Hubač, Divadlo Rity Jasinské
13.00 PLETENÍ KOŠÍKU Z PAPÍRU
s H. Cmíralovou, tel.: 607 202 604
19.30 BESÍDKA 2010
19.30 BESÍDKA 2010
19.30 VÝBĚR Z BESÍDEK
18.00 ANTROPOFEST
– festival antropologického filmu
18.00 ANTROPOFEST
– festival antropologického filmu
15.00 SVĚTLUŠKY A SVĚTLUŠKOVÉ
– Přijďte se podívat
na jejich příběhy

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

10. ne 14.00 ROZPUSTILÝ KABARET – pořad pro děti
13. st 19.00 VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
– komedie. PREMIÉRA
16. so 16.00 S TVOJÍ DCEROU NE – komedie
17. ne 14.00 O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH – pohádka
17.00 KLÍČE NA NEDĚLI – komedie
19. út 19.00 LUCERNA
– komediální variace J. Dvořáka
20. st 19.00 PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME – komedie
21. čt 19.00 ČTYŘI POKOJE DO ZAHRADY – komedie
22. pá 19.00 OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ – komedie
23. so 16.00 DÁMSKÁ ŠATNA
– komedie. BRANICKÁ PREMIÉRA
24. ne 14.00 PRINCEZNA KONVALINKA – pohádka
17.00 1 + 1 = 3 – konverzační komedie
25. po 19.00 KDYŽ TY, TAK JÁ TAKY, MILÁČKU
– komedie
26. út 19.00 O LÁSCE čili PARLE-MOI D’AMOUR
– komedie
27. st 19.00 SMÍŠENÉ (PO)CITY – komedie
28. čt 19.00 ČISTÁ KOŘIST – detektivní komedie
29. pá 19.00 HERCI V NESNÁZÍCH
aneb DNES HRAJEME CYRANA
– komedie
30. so 19.00 ZDRAVÝ NEMOCNÝ – komedie
31. ne 11.00 MALÝ NOČNÍ SKŘÍTEK
– pohádka PREMIÉRA
15.00 PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME – komedie

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

Akce se koná za podpory grantů MČ PRAHA 4
a HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.
BRANICKÉ DIVADLO
provozuje občanské sdružení LETITIA,
společnost pro rekonstrukci
a obnovu Branického divadla.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Předprodej na únor začíná 4. 1. 2010

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

GALERIE: DANIELA ZOUFALÁ / KRÁSY SVĚTA
Novoroční výstava fotografií z cest po severoamerickém
kontinentě – drsné, ale překrásné kanadské scenérie až
za polárním kruhem a čtyř států západu USA.

14. čt 17.00

PORTUGALSKO
– KDE ZEMĚ KONČÍ A MOŘE ZAČÍNÁ
Přednáška RNDr. Jaroslava Hofmanna, redaktora časopisu
Země světa, s obrazovou projekcí.

4. po 15.00 BRANICKÉ DUO
Využijte možnosti poslechu lidové hudby a tance v nekuřácké restauraci Domova.

18. po 15.00 BRANICKÉ DUO
Využijte možnosti poslechu lidové hudby a tance v nekuřácké restauraci Domova.

22. pá 17.00 BAREVNEJ VEČER MIRKY ERTLOVÉ
Další komponovaný večer v režii Mirky Ertlové s jedinečnou
atmosférou. Tentokrát vystoupí zpěvák Richard Kaška
a zpěvačka Natálie. Těšit se můžete také na zvláštního
hosta, herce Jiřího Lábuse.

kuchyní a užít si jedinečnou atmosféru s ukázkou tradiční
maďarské kultury. Nezapomeňte si zarezervovat stůl u V.
Obstové na velena.obstova@sue-ryder.cz, tel. 773 977 018
nebo prostřednictvím elektronického formuláře na
www.sue-ryder.cz.

27. st 17.00 VEČER MAĎARSKÉ KUCHYNĚ
Přijďte i v novém roce ochutnat speciality národních

28. čt 17. 00 KRAJEM KAMENÍ A KŘÍŽKŮ
Přednáška RNDr. Pavla Mrázka z cyklu „Pražské okolí“.

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

26
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SC-91185/1

inzerce
SERVIS PRAČEK
SC-91442/1

WHIRLPOOL - IGNIS - TATRAMAT
OPRAVY v bytě zákazníka
Tel: 272 761 234 602 366 328
SC-91256/2

SC-91448/1

SC-91424/1

Fa MILOSLAV JÁCHIM
• Malování a lakování • Nátěry oken a dveří • Štukování zdí •
• Práce i o so+ne • Vše kvalitně za rozumné ceny •

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

SC-90547/5

SC-91434/1

SC-91433/1

SC-91389/1

SC-90120/40

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

SC-91446/1

SC-81939/32

SC-91447/1

SC-91403/1

SC-91415/2

www.praha4.cz
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ekologie/dopisy
Dopisy
VáÏen˘ pane Horálku, váÏen˘ pane
Kováﬁíku, váÏená paní Adamová,
s radostí jsem pﬁijal informaci o podání pﬁipomínky mûstské ãásti Praha 4
ke konceptu územního plánu t˘kající se
ochrany zelenû v okolí Kaplické ulice.
Na‰e o.s. v tûchto dnech dokonãuje podpisovou akci obãanÛ, která je nutná pro
podání námitky zmocnûn˘m zástupcem.
Dovolte mi Vás informovat o vlastní
podobû námitky, kterou jsme zpracovali, vãetnû nutného grafického zakreslení pro pﬁesnûj‰í vymezení území, kde
ochranu obãané poÏadují.
Chtûl bych Vám jménem obãanÛ
i jménem sv˘m podûkovat, Ïe Mâ P4 zahrnula do sv˘ch pﬁipomínek tuto lokalitu, kde v nejbliÏ‰ím okolí Ïije asi 2000
obãanÛ. Velmi chci podûkovat také za to,
Ïe i v dne‰ní dobû slovo, dané v minulosti pﬁi vzájemn˘ch jednáních, nûco
znamená.
S úctou a pozdravem
Ing. Vítûzslav Dobiá‰,
pﬁedseda Pankrác Kaplická o.s.
VáÏení zastupitelé Mâ Praha 4,
dovolte nám tímto dopisem vyslovit
podûkování za Va‰i vstﬁícnost vÛãi zamûstnancÛm ‰kol Prahy 4 a zároveÀ
vyslovit pár postﬁehÛ a pﬁání.
Zmûny, které v oblasti ‰kolství probíhají, vytváﬁejí na Vás i na nás urãit˘
tlak. Je známo, Ïe tvoﬁit nûco nového dá
vÏdy vût‰í práci, neÏ nûco starého boﬁit.
Dovolte nám vyslovit i na‰e pﬁání, aby
komunikace v tûchto oblastech byla
ãastá, vûcná, konstruktivní, a tak vedla
k pozitivním v˘sledkÛm. Pﬁi této pﬁíleÏitosti bychom chtûli podûkovat panu starostovi Horálkovi a paní místostarostce
StaÀkové. Umûní naslouchat, získat dÛvûru a ﬁe‰it ãasté problémy za pochodu
neb˘vá samozﬁejmostí. Paní místostarostka si bûhem svého krátkého pÛsobení
mezi ﬁediteli získala respekt a uznání.
Chceme vûﬁit, Ïe i v následujících letech
budeme mít ãest s ní spolupracovat.
(red. kráceno)
Kolegium ﬁeditelÛ M· a Z· Praha 4

Zelená linka
životního prostředí
Nejste lhostejní ke svému okolí? Máte
podněty a postřehy k údržbě veřejné
zeleně, nebo k životnímu prostředí na
Praze 4? Pak zavolejte zdarma na
Zelenou linku životního prostředí
– 800 131 290.
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MČ Praha 4 – velkoobjemové kontejnery
LEDEN 2010

MČ Praha 4 – velkoobjemové kontejnery
ÚNOR 2010

Stanovi‰tû
Zavezení dne
Jivenská x Adamovská
04
Ctiradova x Meãislavova
04
Zálesí x Sulická
04
Mezivr‰í x Nad ·álkovnou
04
Pod Terebkou x Petra Rezka
05
Pekárenská – pod svahem
05
Nad Pískovnou x Pﬁechodní
05
Vavﬁenova
05
Halasova x U StrÏe
06
K V˘zkumn˘m ústavÛm
06
Pod Dûkankou x Nad Spádem
06
Zelen˘ pruh x Za pruhy (u parkovi‰tû)
06
Mikulá‰e z Husi
06
U Pern‰tejnsk˘ch x DruÏstevní
07
Na Lysinách
07
Zapadlá x Zelen˘ pruh
07
Jeremenkova x Sitteho
07
Valtínovská x Hornokrãská
11
Pod Vi‰Àovkou
11
Vrbova (u garáÏí)
11
Pod Dálnicí ã. 1
11
DruÏstevní ochoz x Zdaﬁilá
12
V Zálomu x Na Jezerce
12
Murga‰ova
12
Lopatecká x Doudova
12
Na Vrstvách x Pod Pekaﬁkou
12
Michelská x U Michelského ml˘na
13
Îilinská
13
Kotorská (u jeslí)
13
Zachova x Nad Svahem
13
Korandova x Havlovického
13
Boleslavova x BoÏetûchova
14
Herálecká I x Pacovská
14
Nad Lesním divadlem x Nûmãická
14
Pod Krãsk˘m lesem x V Jehliãí
14
U Habrovky x U Krãské vodárny
14
Vzdu‰ná x Na Rovinách
18
Podolská x K Vysoké cestû
18
Plamínkové (u Z· nebo u polikl.)
18
Jiskrova x Na Mlejnku
18
Podolská x U Vápenné skály
18
Klánova x U Vodotoku
19
Kamenitá
19
Branická x K Ry‰ánce
19
Jílovská (u Údolní)
19
Na Kvûtnici x Pod Sokolovnou
20
SdruÏení x Nad Studánkou
20
Horáãkova x Bartákova
20
Sinkulova x Na Klikovce
20
Pod Vr‰ovickou vodárnou III
21
Baarova x Telãská
21
Luke‰ova x Bohrova
21
RuÏinovská x Kukuãínova
21
Na Zlatnici x Na Podkovce
25
V Hodkoviãkách x Jitﬁní
25
Pod Jalov˘m dvorem
25
Doudlebská
25
Nad Havlem x U Krãského nádraÏí
25
Bítovská
26
PsohlavcÛ x Vûkova
26
Sládkoviãova
26
Fillova x Rabasova
26
Mirotická x âimelická
26
Na Lí‰e x Na Novinû
27
Jihlavská (proti garáÏím)
27
Jihozápadní V x JiÏní IX
27
Na Chodovci (u sep. nádob)
27
JiÏní XVI
27
Choceradská x Senohrabská
28
Severov˘chodní IV x Severní IV
28
Viktorinova
28
Ohradní x Na Kﬁivinû
28
Podolská x Nedvûdovo nám.
28

Stanovi‰tû
Zavezení dne
Jivenská x Adamovská
01
Ctiradova x Meãislavova
01
Zálesí x Sulická
01
Mezivr‰í x Nad ·álkovnou
01
Pod Terebkou x Petra Rezka
02
Pekárenská – pod svahem
02
Nad Pískovnou x Pﬁechodní
02
Vavﬁenova
02
Halasova x U StrÏe
03
K V˘zkumn˘m ústavÛm
03
Pod Dûkankou x Nad Spádem
03
Zelen˘ pruh x Za pruhy (u parkovi‰tû)
03
Marie Cibulkové x U Jedliãkova ústavu
03
U Pern‰tejnsk˘ch x DruÏstevní
04
Na Lysinách
04
Zapadlá x Zelen˘ pruh
04
Jeremenkova x Sitteho
04
Valtínovská x Hornokrãská
08
Pod Vi‰Àovkou
08
Vrbova (u garáÏí)
08
Pod Dálnicí ã.1
08
DruÏstevní ochoz x Zdaﬁilá
09
V Zálomu x Na Jezerce
09
Murga‰ova
09
Lopatecká x Doudova
09
Na Vrstvách x Pod Pekaﬁkou
09
Michelská x U Michelského ml˘na
10
Îilinská
10
Kotorská (u jeslí)
10
Zachova x Nad Svahem
10
Korandova x Havlovického
10
Boleslavova x BoÏetûchova
11
Herálecká I x Pacovská
11
Nad Lesním divadlem x Nûmãická
11
Pod Krãsk˘m lesem x V Jehliãí
11
U Habrovky x U Krãské vodárny
11
Vzdu‰ná x Na Rovinách
15
Podolská x K Vysoké cestû
15
Plamínkové (u Z· nebo u polikliniky)
15
Jiskrova x Na Mlejnku
15
Podolská x U Vápenné skály
15
Klánova x U Vodotoku
16
Kamenitá
16
Branická x K Ry‰ánce
16
Jílovská (u Údolní)
16
Na Kvûtnici x Pod Sokolovnou
17
SdruÏení x Nad Studánkou
17
Horáãkova x Bartákova
17
Sinkulova x Na Klikovce
17
Pod Vr‰ovickou vodárnou III
18
Baarova x Telãská
18
Luke‰ova x Bohrova
18
RuÏinovská x Kukuãínova
18
Na Zlatnici x Na Podkovce
22
V Hodkoviãkách x Jitﬁní
22
Pod Jalov˘m dvorem
22
Doudlebská
22
Nad Havlem x U Krãského nádraÏí
22
Bítovská
23
PsohlavcÛ x Vûkova
23
Sládkoviãova
23
Fillova x Rabasova
23
Mirotická x âimelická
23
Na Lí‰e x Na Novinû
24
Jihlavská (proti garáÏím)
24
Jihozápadní V x JiÏní IX
24
Na Chodovci (u sep.nádob)
24
JiÏní XVI
24
Choceradská x Senohrabská
25
Severov˘chodní IV x Severní IV
25
Viktorinova
25
Ohradní x Na Kﬁivinû
25
Podolská x Nedvûdovo nám.
25
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inzerce

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

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

SC-91390/1

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

SC-91365/1

SC-91428/1

Ing. JAN MELŠ

SC-91352/1

SC-90890/4

SC-90863/4

SC-91135/1

SC-81807/13

SC-91363/1

SC-81785/12

SC-91037/7

SC-90878/4

SC-91267/2

SC-91262/2

SC-90983/6

Vážení obchodní přátelé,
děkuji Vám za dosavadní spolupráci,
přeji šťastné a pohodové Vánoce

SC-91138/1

a úspěšný nový rok 2010
Renáta Čížková

SC-90920/4

SC-91432/1

SC-91369/1

www.praha4.cz
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zábava/kontakty
SoutûÏ o 5 knih
„Slavné stavby Prahy 4“
Zajímá vás historie? Pak by
ve vaší knihovničce určitě
neměla chybět kniha
„Slavné stavby Prahy 4“,
kterou nyní můžete díky
Tučňáku vyhrát.
SoutûÏní otázka:
Kolik závodníkÛ
se sjelo do Podolí
na 6. mistrovství
Evropy Masters
v plavání a skocích do vody?
Své tipy zasílejte do 10. ledna 2010 buì
na email: dudek@ceskydomov.cz, (do
pﬁedmûtu emailu napi‰te heslo SOUTùÎ),
nebo písemnû na adresu: TuãÀák, Na
Poﬁíãí 8, 110 00 Praha 1. Pût nejrychlej‰ích a souãasnû nejpﬁesnûj‰ích autorÛ
odpovûdí se mÛÏe tû‰it na kniÏní dárek.
(md)

SUDOKU
TAJENKA 1 … se snûhová nadílka, záclony TAJENKA 2 … a vanilka. Vánoãní koledy zpívají
andûlé, uÏ jsou tu Vánoce ‰Èastné a veselé.

Pro začátečníky
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KﬁíÏovka: TAJENKA 1 Za oknem sype • TAJENKA 2 provoní an˘z

Stránka vznikla ve
spolupráci s časopisy

Šéfredaktor:

Inzertní manažer:

Martin Dudek

Renáta Čížková

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

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

Řešení
Stížnosti a podněty k distribuci:

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

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

www.nasepraha4.cz
Připomínky, názory a podněty: Tučňák, Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1

Uzávěrka inzerce pro další vydání Tučňáka je 15. ledna 2010.
od vydavatelství
VIP adresa, s. r. o.
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KONTROLA DISTRIBUCE ČASOPISU: v rámci pravidelné kontroly distribuce si Vás, čtenářky a čtenáře Tučňáka, dovolujeme
požádat o spolupráci. V případě, že neobdržíte časopis, oznamte tuto skutečnost buď e-mailem na adresu: noviny@praha4.cz,
nebo telefonicky na číslo 261 192 199. Nezapomeňte vždy uvést ulici a číslo Vašeho domu.
Děkujeme.

www.praha4.cz
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www.praha4.cz

BUSHIDOKAI – PRAHA
MODERNÍ JU-JITSU / JUDO / SEBEOBRANA / FIGHTING / KARATE

NÁBOR NOV¯CH âLENÒ
ZAâÁTEK TRÉNINKÒ
dûti (5–10 let) – stﬁeda od 16.15 do 17.45 hod.
dorost (10–15) – po a ãt od 16.30 do 18 hod., dospûlí – po a ãt od 18 do 20 hod.

Mezinárodní semináﬁe, závody celosvûtovû uznávané zkou‰ky aj.
TJ SOKOL PRAHA KRâ / Za Obecním úﬁadem 7, Praha 4
Kontakt: prof. Joachim Spiegler, 6. dan Ju-Jitsu, tel.: 603 462 642
www.ju-jitsu.cz
SC-81958/6

SC-90957/6

www.nasepraha4.cz

Chtûli byste zkusit nov˘ sport a dûlat nûco jiného neÏ ostatní? Je vám 9 aÏ
17 let? Pﬁijìte veslovat do Blesku!
U nás najdete nejen skvûlé zázemí klubu, kter˘ letos po
páté v ﬁadû vyhrál Mistovství âeské republiky druÏstev,
ale i v˘bornou partu a neopakovatelné záÏitky (napﬁ. v létû
jedeme po Labi aÏ do Hamburku, bereme s sebou i kola,
v zimû jezdíme na hory), ale pﬁedev‰ím zdrav˘ sport, kter˘
rozvíjí celé tûlo.
Zkuste si s námi zatrénovat,
nebo se pﬁijìte jen podívat
kaÏd˘ v‰ední den odpoledne od
4 hodin do lodûnice, která se
nachází na Veslaﬁském ostrovû
62 (naproti bazénu v Podolí, je
to druhá budova od mostu
spojujícího nábﬁeÏí s Veslaﬁsk˘m ostrovem). Více informací najdete na www.vkblesk.cz,
tel. ã.: 723 457 749, e-mail:
katka.kolisova@seznam.cz.
(kk)

info/inzerce

SC-91264/1

Kluci i holky,
zkuste
veslování!
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SC-91370/1
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