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EDITORIAL

OBSAH
VáÏení ãtenáﬁi,

v polovinû bﬁezna
probûhlo dal‰í zasedání zastupitelstva mûstské ãásti,
na kterém byly
schváleny dal‰í
dvû koncepce –
koncepce ‰kolství
a informaãní strategie (bliÏ‰í informace jsou uvnitﬁ
ãísla). Nyní nám
tak zb˘vá uÏ poslední citlivé téma
a tím je doprava
v klidu neboli parkování. âtyﬁi mûstské ãásti –
Praha 1, 2, 3, 7 zavedly zóny placeného stání
a dal‰í mûstské ãásti o tom intenzivnû pﬁem˘‰lí,
nás nevyjímaje. Zavedením tohoto opatﬁení
v Praze 2 nám pﬁibyla zaparkovaná auta v nûkolika pﬁilehl˘ch ulicích k hranicím „dvojky“.
Daleko vût‰í hrozbou pro nás je v‰ak uvaÏované zavedení placen˘ch zón v Praze 10.
Parkování v Praze 4 je jiÏ nyní v kritickém bodû. Kdo pﬁijede veãer uÏ stûÏí zaparkuje, ráno
se pak bojíme, jestli auto najdeme v poﬁádku,
pokud ho vÛbec najdeme. A to nemluvím
o zhor‰ující se bezpeãnosti v pﬁípadû poÏáru,
kdy nûkter˘mi ulicemi stûÏí projede poÏární
technika.
Ohlasy na zavedení placen˘ch zón jsou rÛzné. Na jedné stranû napﬁíklad zdraÏily sluÏby
pro místní rezidenty, kdy Ïivnostníci zaparkují
a poplatky za parkování úãtují ke své sluÏbû,
zdraÏuje se parkování pro náv‰tûvy pﬁíbuzn˘ch
ãi pﬁátel rezidentÛ. Na druhou stranu parkovací zóny k modernímu mûstu patﬁí, aã chceme ãi
ne a nûkteﬁí rezidenti si parkovací zóny chválí.
Ke kvalitû bydlení bezproblémová moÏnost
parkování nepochybnû patﬁí. Podle statistik
pﬁipadá na jeden automobil 1,9 obyvatele, coÏ
pro Prahu 4 znamená odhadem 70 tisíc parkovacích míst. Ty nyní samozﬁejmû nemáme.
Zavést modré zóny je relativnû jednoduch˘
krok, nelze jej v‰ak podle mého názoru realizovat ukvapenû bez potﬁebn˘ch souvislostí.
Parkování je tﬁeba ﬁe‰it komplexnû. ¤ádovû
zv˘‰it nabídku chránûného parkování v novû
vybudovan˘ch parkovacích domech, coÏ je finanãnû i realizaãnû nejnároãnûj‰í varianta,
zjednosmûrnûní komunikací, rozvoj a posílení
mûstské hromadné dopravy, intenzivnûj‰í odtahování vrakÛ atd. O tomto v‰em bychom mûli
diskutovat na jednání zastupitelstva v ãervnu
a záﬁí tohoto roku. Sama koncepce, kterou letos
doufám pﬁijmeme, v‰ak situaci ze dne na den
nezmûní a její uvedení do Ïivota nûjak˘ ãas zabere. Neopomeneme ani veﬁejnou diskusi, kterou v ãervnu na pankrácké pláni zorganizujeme.
Vedle práce a starostí je potﬁeba se i bavit.
Koncem dubna otevﬁou opût své brány Îluté
láznû v Podolí. Areál, kter˘ je stále oblíbenûj‰í.
Dostával jsem od vás dopisy, které si stûÏovaly
na v˘‰i vstupného. Zejména pro seniory, kteﬁí si
vy‰li na procházku se sv˘m vnukem ãi vnuãkou
bylo dostat se sem finanãnû nároãné a ke zvaÏování. Zaãal jsem tedy s vedením Îlut˘ch lázní jednat o zavedení bezplatného vstupu a zpﬁístupní tohoto areálu ‰iroké veﬁejnosti. V˘sledek
jednání budeme znát do doby otevﬁení lázní,
takÏe mi drÏte palce.
PAVEL HORÁLEK, STAROSTA
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Držitel Oscara
Karel Černý:
Bez dobrého
scénáře
nejde natočit
dobrý film.

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.
(Dokončení)
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KRÁTCE

AKTUALIT Y

Čtyřka rozdělila granty

Zastupitelstvo schválilo
první prodeje bytů ve vlně 4c

ûstská ãást Praha 4
rozdûlila pro leto‰ní
rok grantové programy do
pûti oblastí a souãasnû rozhodla, kteﬁí uchazeãi podporu získají. Nejvût‰í ãástku – dva miliony korun
ãtyﬁka rozdûlí 19 uchazeãÛm, kteﬁí nabízejí projekty
v sociální oblasti. „V na‰í
mûstské ãásti máme na ãtyﬁicet tisíc seniorÛ, a proto
jsou u nás sociální projekty
velmi dÛleÏité,“ uvedl zástupce starosty Václav Kri‰tof, do jehoÏ kompetence grantová politika patﬁí.
Granty v sociální sféﬁe získal napﬁíklad Domov Sue Ryder v Michli, Farní
charita Chodov ãi sdruÏení Greendoors ãi Baobab.
V oblasti kultury bylo uspokojeno 13 Ïádostí, a to ãástkou 1 704 000 korun. „Rozhodli jsme se jít podobnou cestou jako hlavní mûsto Praha, takÏe
jsme se rozhodli poskytnout na‰im „kamenn˘m“ divadlÛm stejnou ãástku na
podporu ãinnosti,“ ﬁíká zástupce starosty Kri‰tof. Jedná se o ãástku 350 000
korun pro Divadlo Na Fidlovaãce, Divadlo Na Jezerce a Divadlo Sklep
sídlící v Divadle Dobe‰ka. Podle zástupce starosty Václava Kri‰tofa byly
nicménû touto ãástkou poÏadavky tûchto kulturních institucí uspokojeny
jen zãásti.
V oblasti Ïivotního prostﬁedí Praha 4 vyhovûla dvûma uchazeãÛm, které
podpoﬁila ãástkou 183 000 Kã. s tím, Ïe v tomto okruhu zb˘vají je‰tû prostﬁedky pro druhé kolo grantového ﬁízení. V oblasti sportu a volného ãasu
bylo podpoﬁeno 51 Ïádostí, a to ãástkou ve v˘‰i pÛldruhého miliónu. Na
podporu projektÛ ve zdravotnictví vûnuje Mâ Praha 4 1 065 000 korun,
které si mezi sebou rozdûlí devût uchazeãÛ. Dal‰í ãást projektÛ mÛÏe získat
podporu radnice jin˘m zpÛsobem, napﬁíklad pﬁím˘m rozhodnutím, spolupoﬁadatelstvím ãi partnerstvím Mâ. Praha 4 vybírala letos granty podle
nov˘ch pravidel, a to tak, aby byla ve v˘sledku pokryta co nej‰ir‰í oblast
aktivit. Jedním z hlavních kritérií pro rozhodování byla dobrá zku‰enost
s prací uchazeãe z minula.

Z

M

Byla zřízena 4-Volnočasová
astupitelstvo Mâ Praha 4 se na svém bﬁeznovém zasedání rozhodlo
podpoﬁit pﬁedchozí zámûr na zﬁízení obecnû prospû‰né spoleãnosti
4-Volnoãasová, která by mûla od léta organizovat a poﬁádat kulturní
a sportovní akce na území mûstské ãásti. ZároveÀ s tím dojde ke zru‰ení
pﬁíspûvkové organizace Kulturní centrum Novodvorská. Zﬁízením obecnû
prospû‰né spoleãnosti namísto dﬁívûj‰í pﬁíspûvkové organizace bude umoÏnûno vícezdrojové financování volnoãasov˘ch aktivit. Obecnû prospû‰né
spoleãnosti totiÏ mohou Ïádat o granty a mohou také pﬁijímat sponzorské
dary. Kromû toho mohou provozovat doplÀkovou ãinnost a v˘nosy z ní
vûnovat na rozvoj ãinnosti hlavní. To by v pﬁípadû 4-Volnoãasové bylo
právû poﬁádání kulturních a sportovních akcí.
(rob)

Z

astupitelstvo Mâ Praha 4 schválilo na svém
bﬁeznovém zasedání zámûr na prodej bytov˘ch jednotek v privatizaãní vlnû 4c u prvních
obytn˘ch domÛ v katastrálních územích Nuslí
a Braníka. Vzhledem k tomu, Ïe vlna 4c znamená prodej jednotliv˘ch bytÛ a ve vyjímeãn˘ch
pﬁípadech i nebytov˘ch prostor, muselo zastupitelstvo vyjádﬁit souhlas s urãením prostorovû vymezen˘ch ãástí budov – tedy s rozdûlením obytn˘ch domÛ na jednotlivé jednotky a stanovením Zástupce starosty pro
jejich v˘mûry (tzv. prohlá‰ení vlastníka). Jedná oblast privatizace bytose o bytové domy ãp. 1044 a ãp. 1045 v katast- vého fondu, Petr Staník
rálním území Nusle a ãp. 967 v katastrálním
území Braník. Souãasnû zastupitelstvo rozhodlo pﬁeﬁadit obytn˘ o dÛm
ãp. 1278, ul. Na Dolinách 47 v katastrálním území Nusle ze 4b) vlny do 4c)
vlny privatizace bytového fondu, bude tedy prodávat jednotlivé bytové jednotky oprávnûn˘m nájemcÛm, namísto celého domu druÏstvu.
(red)

Čtyřka bojuje s autovraky
Z ulic mizí přes pět stovek vraků ročně
utomobily v rÛzném stadiu rozkladu, vût‰inou nepojízdné, odstavené
sv˘mi majiteli na rÛzn˘ch odlehl˘ch ulicích a prostranstvích jsou
problémem v‰ech velk˘ch mûst a na‰e mûstská ãást není v˘jimkou. PﬁestoÏe
radnice spolu s mûstskou policií a dal‰ími institucemi autovraky prÛbûÏnû
zji‰Èuje a odstraÀuje, je v souãasné dobû na území mûstské ãásti asi stovka
nepojízdn˘ch i pojízdn˘ch automobilÛ, které jsou kvalifikovány jako vraky
a ãekají ve správních lhÛtách na to, aÏ je odstraní buì jejich majitel, kter˘
na to má lhÛtu 60 dnÛ od vyvû‰ení v˘zvy na úﬁední desce, nebo aÏ budou
moci b˘t po uplynutí této lhÛty bûhem následujících 14 dnÛ odtaÏeny.
Celková doba od kvalifikace vozidla do kategorie vrakÛ k jeho odstranûní
z ulice by tak nemûla b˘t del‰í neÏ tﬁi mûsíce. „V letech 2006–2008 se
podaﬁilo odstranit z ulic na‰í mûstské ãásti pﬁes tisíc vozidel kvalifikovan˘ch
jako vraky,“ ﬁíká zástupce starosty Martin Hudec, do jehoÏ kompetence
patﬁí oblast dopravy. Vût‰inu vrakÛ odstraní po v˘zvû sami majitelé. „V pﬁípadû odtaÏení vozu a jeho následné likvidaci, hradí náklady s tím spojené
právû majitel, kter˘ je ve vût‰inû pﬁípadÛ zji‰tûn,“ dodává zástupce starosty
Hudec. Radnice se podle nûj obrací na obyvatele mûstské ãásti, aby
pomohli s vyhledáváním a vytipováváním nepouÏívan˘ch vozidel, která by
mohla b˘t oznaãena za vraky a pﬁípadnû, pokud se jich to t˘ká, aby
odstranili i vlastní odstavené vozy. „Podnûty shromaÏìuje referentka
odboru Ïivotního prostﬁedí a dopravy ÚMâ Hana Albrechtová na telefonním
ãísle 261 192 437. Je moÏné pouÏít také speciální e-mailovou adresu
vraky@praha4.cz,“ dodává zástupce starosty Martin Hudec.
(rob)

A

Identifikace odstaveného vozidla jako autovraku nemusí být vždy
zcela jednoznačná. Zvláště u aut, která stále mají státní poznávací
značku, to může být někdy obtížné. V zásadě platí, že pokud vozidlu
chybějí některé základní konstrukční nebo provozní součásti (nárazník,
blatník, dveře, kapota, výfuk, náprava, kolo, sklo, stěrače, zpětná
zrcátka, palubní deska, světlomety, volant sedadla či dveřní zámky)
nebo pokud je výrazně poškozeno (vozidlo po nehodě, po požáru, silně
zkorodované, poškozená elektroinstalace, vypuštěné pneumatiky nebo
zničený interiér vozu), lze je bezpečně považovat za odstavený vrak.
Aby bylo takové vozidlo označeno za nezpůsobilé provozu, stačí
splnění dvou a více závad či poškození z výše uvedených příkladů.

Vzniká nový územní plán

V

zhledem k tomu, Ïe v roce 2010 konãí platnost územního plánu pro
hl. m. Prahu, zaãaly jednotlivé mûstské ãásti shromaÏìovat podnûty návrhÛ zmûn, které by mûly b˘t zaneseny do nového dokumentu. Idea je taková, Ïe územní plán by se mûl zjednodu‰it, mûlo by dojít k roz‰íﬁení ploch pro
bydlení a zeleÀ na místo ploch v˘roby. Komise pro územní plán Prahy 4
zaãala pﬁipravovat zapracování podnûtÛ na zmûny územního plánu do materiálu, kter˘ bude schvalován dne 24. dubna 2008 zastupitelstvem Mâ Praha
4. Projednan˘ materiál s Usnesením Zastupitelstva mûstské ãásti bude pﬁedán Magistrátu hl.m. Prahy, poﬁizovateli nového územního plánu, jako podklad k zapracování. Obyvatelé Prahy 4 mohou své námûty a podnûty zasílat
do 10. dubna na adresu úﬁadu mûstské ãásti, k rukám Ing. Arch. Bohuslavy
Adamové.
(red)
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AKTUALIT Y

Zastupitelstvo schválilo rozvoj školství
Zastupitelstvo i rada čtvrté městské části schválili v březnu novou
koncepci rozvoje školství a dalších výchovně vzdělávacích činností
na svém území. Materiál definuje oblasti a problémy, které radnice
hodlá v budoucnu preferovat či jim věnovat zvýšenou pozornost.
de pﬁedev‰ím o rozvoj poãítaãov˘ch, jazykov˘ch ãi environmentálních znalostí a vûdomostí, o roz‰íﬁení kapacity mateﬁsk˘ch ‰kol
a dÛslednûj‰í a ‰ir‰í specializaci jednotliv˘ch
základních ‰kol.

J

Preferovan˘m tématem je v˘uka jazykÛ.

Od 1. 1. 2008 nastoupily spoleãnou cestu
dvû základní ‰koly Prahy 4, Z· s roz‰íﬁenou
v˘ukou jazykÛ Filosofská a Z· s roz‰íﬁenou
v˘ukou tûlesné v˘chovy Jitﬁní. Vznikla Z·
s Rvj a s RvTv Filosofská, která má po slouãení 828 ÏákÛ. Tﬁi mûsíce spoleãné práce naplnilo hodnocení a klasifikace za 1. pololetí
a mnoÏství akcí a soutûÏí, které obû ‰koly se
sv˘mi Ïáky a pedagogy plní na jedniãku.
Zaãátek kalendáﬁního roku 2008 byl ve znamení mnoha soutûÏí a olympiád. Probûhla napﬁ.
‰kolní kola olympiád z ãeského jazyka, zemûpisu, chemie a pﬁírodopisu. Jazykové znalosti
na velmi dobré úrovni pﬁedvedli Ïáci v soutûÏích anglické, francouzské a nûmecké konverzace.
Probíhá dûjepisná soutûÏ „Za tajemstvím
PraÏského hradu“, pﬁehlídka mlad‰ích i star‰ích
ÏákÛ v recitaci, 6. a 7. roãníky pro‰ly úspû‰nû
‰kolním kolem Pythagoriády. O tom, Ïe Ïáci

„Jde nám o roz‰íﬁení nabídky voliteln˘ch
i nevoliteln˘ch pﬁedmûtÛ vãetnû nabídky volnoãasov˘ch aktivit, které ‰koly sv˘m ÏákÛm budou
nabízet,“ uvedla zástupkynû starosty Michaela
Bartáková, do jejíÏ kompetence patﬁí mimo jiné
problematika ‰kolství. Radnice má podle ní zájem na intenzivnûj‰í podpoﬁe vzdûlání nadan˘ch
a talentovan˘ch ÏákÛ a také na prohloubení péãe
o Ïáky se zvlá‰tními vzdûlávacími potﬁebami.
Prioritu má také tvorba individuálních studijních
plánÛ. Mûstská koncepce se zab˘vá mimo jiné
poãtem ÏákÛ v pﬁí‰tích letech. „Podle statistick˘ch údajÛ pﬁedpokládáme, Ïe nám v pﬁí‰tím
‰kolním roce v základních ‰kolách ubude asi
170 ÏákÛ, naopak do mateﬁsk˘ch ‰kol nastoupí
asi o 140 dûtí více,“ ﬁekla zástupkynû starosty.
Praha 4 proto chce zv˘‰it kapacitu mateﬁsk˘ch
‰kol o pût tﬁíd. Prioritou v této oblasti je zv˘‰ení

Sloučení škol
na‰í ‰koly nejsou nadaní jen na jazyky a sport,
ale umí i napﬁíklad skvûle zpívat, svûdãí fakt, Ïe
se tﬁem z nich podaﬁilo postoupit do celostátního kola „Karlovarského skﬁivánka“.
Základní ‰kola Filosofská má za sebou
úspû‰n˘ zápis ÏákÛ do 1. tﬁíd, otvíráme ve ‰kolním roce tﬁi první tﬁídy. V dubnu se uskuteãní
pﬁijímací ﬁízení do 3. tﬁíd s roz‰íﬁenou v˘ukou
jazykÛ.
V souãasné dobû pracují pedagogové na
spoleãném ‰kolním vzdûlávacím programu, ve
kterém budou zachovány specializace obou
‰kol i projekt pro nadané Ïáky. Uãitelé i Ïáci
se potkávají na sportovních soutûÏích, uskuteãnili jsme lyÏaﬁské v˘cvikové kurzy a pokraãuje spolupráce se ·kolním sportovním
klubem.

dostupnosti mateﬁsk˘ch ‰kol s cílem
získat jazykovou
a návykovou vybavenost, a to zejména
s ohledem na dûti
s trval˘m pobytem
na území mûstské
ãásti.
Od ‰kolního roku
2009/2010 by mûla
b˘t v Praze 4 otevﬁena specializovaZástupkynû starosty pro
ná sportovní ‰kola.
oblast ‰kolství Michaela
Podle Bartákové se
Bartáková.
uvaÏuje o prostorách souãasné Základní ‰koly Jitﬁní. Praha 4 chce
také zmapovat, jak jsou ‰kolní budovy vyuÏívány, a pﬁípadné volné prostory pronajmout jin˘m
organizacím.
To se t˘ká napﬁíklad i objektu Z· Baarova,
kde sídlí soukromá ‰kola, kter˘ Mâ Praha 4 pro
rozvoj svého ‰kolství nepotﬁebuje, a proto se
uvaÏuje o jeho prodeji.
(rob)

V˘uka probíhá do ãervna 2008 v obou ‰kolsk˘ch objektech. Zmûny nastanou aÏ s plánovanou rekonstrukcí ‰kolského objektu v Jitﬁní
ulici od pﬁí‰tího ‰kolního roku.
Nároãné období má za sebou ekonomické
oddûlení ‰koly, neboÈ agenda se sluãováním
a zmûnou názvu ‰koly je pﬁi kaÏdodenním provozu nesmírnû ãasovû nároãná. Sluãování ‰kol
je proces dlouhodob˘, stojíme na jeho poãátku,
hledáme spoleãná ﬁe‰ení, která by byla pﬁínosem pro v˘chovu a vzdûlávání ÏákÛ, samozﬁejmû se neobejdeme bez pomoci a pochopení
rodiãÛ na‰ich ÏákÛ.
·kolská rada se se‰la v únoru 2008, v souãasné dobû má 12 ãlenÛ, tvoﬁí ji ãlenové
pÛvodních ‰kolsk˘ch rad obou ‰kol. SdruÏení
rodiãÛ ‰koly spolupracují se ‰kolou v rámci
sv˘ch programÛ podporujících ‰kolní akce
jednotliv˘ch ‰kolsk˘ch objektÛ.
V. MA·KOVÁ, Z· FILOSOFSKÁ

Stravování ve školách se změní
tvrtá mûstská ãást chce ve ‰kolních jídelnách
více dbát na kvalitu stravování a zavádût napﬁíklad i biopotraviny. „Biopotraviny je dnes uÏ
moÏné poﬁídit témûﬁ ve stejn˘ch cenov˘ch relacích,“ vysvûtlila zástupkynû starosty Prahy 4
MUDr. Michaela Bartáková, do jejíÏ kompetencí
patﬁí problematika ‰kolství a zdravotnictví.
Rodiãe pﬁitom mají podle zástupkynû starosty
Bartákové o zavádûní biopotravin velk˘ zájem.
Zatím by se mûlo jednat o nákup bio ovoce a zeleniny. Dohled nad kvalitou pokrmÛ podávan˘ch ve
‰kolních jídelnách je souãástí nové koncepce
rozvoje ‰kolství, kterou v bﬁeznu schválilo zastupitelstvo Prahy 4. Zámûru ale brání skuteãnost, Ïe
v nûkter˘ch ‰kolách nejsou samostatné kuchynû,

â

www.praha4.cz

ale pouze v˘dejny. Praha 4 proto uvaÏuje i o vzniku
centrální kuchynû, odkud by se jídla rozváÏela do
ostatních ‰kol. Obliba biopotravin v âesku uÏ nûkolik let roste. Na konci minulého roku bylo v zemi
253 v˘robcÛ biopotravin, o sto více neÏ v roce
2006. âe‰i za biopotraviny v loÀském roce utratili
podle odhadu 1,3 miliardy korun, pro leto‰ní rok
se poãítá s ãástkou aÏ dvojnásobnou. Podle nûkter˘ch odborníkÛ se ale biopotraviny staly módou
a problematiku vyváÏené skladby jídelníãku neﬁe‰í.
Podle Fóra zdravé v˘Ïivy dokonce lidé, kteﬁí
jedí biopotraviny, nedûlají pro své zdraví víc neÏ ti,
kteﬁí je nejedí. Základem zdraví je totiÏ pestrá vyváÏená strava a je jedno, zda obsahuje biopotraviny,
nebo ne.
(rob)

Ilustraãní foto.

TUČŇÁK
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AKTUALIT Y

Kola pro čtyřku nově
rojekt pÛjãovny
jízdních kol, na
jejíÏ provozování vypsala radnice ãtvrtého praÏského obvodu
Ilustraãní foto.
pﬁed ãasem neúspû‰nou veﬁejnou soutûÏ, moÏná nakonec pﬁeci jen
dojde realizace. „SoutûÏ jsme museli zru‰it, protoÏe se pﬁihlásil pouze jeden zájemce, a ten navíc
nesplnil podmínky,“ vysvûtlil zástupce starosty
Václav Kri‰tof, do jehoÏ pravomocí patﬁí volnoãasové aktivity na území Mâ Praha 4.

P

„V souãasné dobû rada mûstské ãásti rozhodla
zahájit postup pro vypsání nové veﬁejné zakázky
projektu Kola pro ãtyﬁku,“ dodal zástupce starosty Kri‰tof. Podle nûj by se mûl do konkursu
pﬁihlásit uchazeã, kter˘ má s podobnou aktivitou
jiÏ urãité zku‰enosti, napﬁíklad tím, Ïe nûco podobného provozuje v jiném mûstû, a to v rámci
celé Evropské unie.
Efektivní by byla také spolupráce s praÏsk˘m
magistrátem nebo sousedními mûstsk˘mi ãástmi,
zejména s Mâ Praha 2, 10, 11 nebo 12. Radnice
podle Kri‰tofa souãasnû uvaÏuje o tom, Ïe by pﬁí-

padnému provozovateli poskytla stovku jízdních
kol, které pﬁed nûkolika lety kvÛli plánu zﬁídit
pÛjãovnu koupila. „Zastupitelstvo rozhodlo, Ïe
by tento majetek mohl b˘t vloÏen provozovateli
pÛjãovny jako urãitá forma veﬁejné podpory,“
vysvûtlil Václav Kri‰tof.
Projekt podle nûj komplikuje provozní nároãnost a nedostatek potﬁebné infrastruktury,
jako jsou stanovi‰tû pÛjãovny a podobnû. Václav
Kri‰tof ale pﬁesto doufá, Ïe by nová veﬁejná
soutûÏ mohla b˘t úspû‰nûj‰í a Ïe by pÛjãovna
kol mohla koneãnû vzniknout.
(red)
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AKTUALIT Y MĚSTSKÉ POLICIE

Pokračujeme v představování strážníků okrskářů Městské policie, kteří
působí na území Městské části Praha 4.

Městská policie představuje strážníky - okrskáře

Luboš Balej

Iveta Krynská

Strážník specialista
– okrskář

Strážník specialista
– okrskář

Okrsek ã. 3

Okrsek ã. 4

Telefonní záznamník: 261 192 622

Telefonní záznamník: 261 192 622

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

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

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:

Mapa
a hranice okrsku:

ul. U plynárny, Nuselská, Bûlehradská, hranice k. ú. Mâ
Prahy 2 a Prahy 10, U plynárny.

Nuselská, Michelská, Vyskoãilova, 5.kvûtna, SdruÏení, Na
Jezerce, Nuselská.

Silniční provoz není násobilka
ûstská policie hl. m. Praha, Útvar
prevence roz‰iﬁuje svoje sluÏby pro
‰irokou veﬁejnost. Jako provozní správce
a garant dopravní v˘chovy na Dûtském dopravním hﬁi‰ti pﬁi základní ‰kole U Krãského
lesa, Praha 4 Krã, Jáno‰íkova 1300, Vás
zveme do tzv. Kabinetu dopravní v˘chovy.

M

Co je to Kabinet dopravní výchovy?

Dopravní v˘chova je z dlouhodobého hlediska jeden ze základních pilíﬁÛ v˘chovného
pÛsobení v rodinû. KaÏdé dítû v motoristicky
vyspûlém státu, by s ohledem na svÛj
vûk mûlo ovládat základní pravidla silniãního provozu. Mnoho dospûl˘ch lidí se milnû
domnívá, Ïe aktivní pÛsobení v oblasti
bezpeãnosti silniãního provozu dûtí a mládeÏe je jen úkolem vzdûlávacích zaﬁízení.
Nejvût‰ím pﬁíkladem pro bezpeãn˘ pohyb
www.praha4.cz

v silniãním provozu jsou rodiãe, kteﬁí se
mnohdy i nevûdomky dopou‰tí chyb, které
dûti vnímají a ve vût‰inû pﬁípadÛ, berou
za správné. Pokud si nejste jisti, pﬁijìte se
poradit.
V kabinetu dopravní v˘chovy mají rodiãe moÏnost získat informace potﬁebné pro
dopravní v˘chovu dûtí v rodinû. ·kolení
stráÏníci Útvaru prevence Mûstské policie
hl. m. Prahy jsou pﬁipraveni odpovûdût
na jakoukoliv otázku z oblasti bezpeãnosti
silniãního provozu dûtí a mládeÏe. Jaká jsou
nová pravidla silniãního provozu, postupy
dopravní v˘chovy a moÏnosti vzdûlávání
dûtí a mládeÏe. V‰e co by mûly dûti pro
bezpeãn˘ pohyb v silniãním provozu znát
od nejzákladnûj‰ích pravidel aÏ po jednotlivé
krizové situace.
(red)

KDE NÁS NAJDETE:
Dětské dopravní hřiště
Areál základní školy
U krčského lesa,
Jánošíkova 1300, Praha 4, Krč

Vstup na DDH je situovaný
z ulice Pod Krčským lesem
naproti č. p. 36.

Kontakt:
Každou středu od 14.00 do 18.00 hod.

Telefon: 724 730 516
E-mail:
ddh.janosikova@gmail.com
TUČŇÁK
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Informační strategie
– na cestě k ePraze 4

Robert Blanda
Dne‰ní doba je dobou informaãních technologií.

Foto Zdenûk KﬁíÏ

Rada a zastupitelstvo MČ Praha 4 schválily informační strategii zaměřenou na rozvoj
a modernizaci informačních systémů úřadu, zejména těch, které umožní novou
komunikaci občanů s úřadem bez omezení úředními hodinami a poskytování tzv.
elektronických služeb občanům a firmám na území Prahy 4.
základním cílÛm dokumentu patﬁí pﬁedev‰ím zkvalitnûní komunikace s obãany, podnikateli a státními ãi samosprávn˘mi orgány
a zefektivnûní ﬁízení úﬁadu Mâ.
„Informaãní strategie je hlavním nástrojem
strategického ﬁízení informaãních technologií,

K

Kurzy poãítaãÛ pro seniory jsou velmi oblíbené.
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je klíãov˘m podkladem pro optimalizaci vyuÏití
tûchto nástrojÛ a pro podporu elektronick˘ch
sluÏeb obãana,“ charakterizuje dokument radní
a pﬁedseda komise pro elektronick˘ úﬁad Martin
Plí‰ek. „Strategie by mûla napomoci pﬁi plánování rozvoje mûstské ãásti a stát se jedním
z klíãov˘ch koncepãních materiálÛ navazujících
na celkovou strategii úﬁadu,“ dodává radní
Martin Plí‰ek.
Implementace nástrojÛ moderní informatiky
na obecní úrovni je dÛsledkem podobného procesu na vy‰‰ích územních úrovních i v celospoleãenském mûﬁítku. Hlavní mûsto Praha svou
strategií ovlivÀuje dal‰í rozvoj informaãních
systémÛ na celém území, tedy i na území
mûstsk˘ch ãástí. Logicky tedy platí, Ïe rozvoj
informatiky mûstské ãásti musí b˘t v souladu
s hlavními projekty MHMP. Naopak Praha 4
potﬁebuje Ïivotnû dÛleÏité informace vytváﬁené
centrem – napﬁ. o dopravû. V souãasném stavu
v‰ak není místní informaãní systém schopen
adekvátní reakce. Dynamick˘ rozvoj zaÏívá

rovnûÏ informatizace celého na‰eho státu
i Evropy.
Na‰e mûstská ãást musí b˘t na jedné stranû
otevﬁena potﬁebám magistrátního informaãního
systému (IS MHMP), ale souãasnû musí umût
bránit vlastní nárok na informace z centra
a „správné chování“ celopraÏského informaãního
systému, coÏ umoÏní právû jasná vize rozvoje
informatizace. Souãasnû je tﬁeba respektovat

Pro mládeÏ je cesta k poãítaãÛm snaz‰í.
www.praha4.cz
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Otevřená radnice
Projekt Otevřená radnice obsahuje základní komunikační principy, které
chce MČ podporovat. Dá se konstatovat, že klíčové postavení má síť informačních center, které se mají do budoucna stát základem přímé komunikace občana a úřadu. Tato centra vyžadují zpracování projektu komunikace
zejména v návaznosti na projekt CzechPoint.
Existuje i celá řadu dalších námětů, které by bylo možno v oblasti komunikace – projektu Otevřená radnice – použít. Jsou jimi zejména specifické
služby seniorům, propracování informačního servisu o kultuře a sportu,
školství, sociálních službách zdravotnictví nebo sekce informací o životním
prostředí. Velmi důležitým prvkem je kvalitní informační vazba na informace poskytované Magistrátem hlavního města Prahy. Těsnější provázání
s přesnější adresací by bylo velmi důležité k rychlému získání informací
potřebných pro řešení životních situací a problémů na MČ.
(red)

informaãní systémy centrálních úﬁadÛ státní
správy, které je nutno provozovat v místním
kontextu. Podobnû je nutno respektovat i informatiky sousedních mûstsk˘ch ãástí.

Desatero cílÛ
Ve schválené informaãní strategii na‰í mûstské
ãásti bylo definováno celkem deset cílÛ, které
chce vedení úﬁadu naplnit do konce roku 2010:
1. Kvalitní komunikace s obãany, podnikateli,
hospodáﬁskou komorou, MHMP a pomocí
moderních technologií tuto komunikaci zjednodu‰it.
2. Efektivní úﬁad – controlling chodu úﬁadu
a vnitﬁní správy, efektivní a v˘konn˘ úﬁad,
ﬁízení lidsk˘ch zdrojÛ, kompetencí a znalostí
úﬁadu.
3. Integrace správních sluÏeb úﬁadu s vazbou
na sjednocení databází a registrÛ.
4. Optimalizace provozních reÏimÛ (ﬁízení)
ICT vãetnû personální optimalizace.
5. Rozvoj vazeb na informaãní systém MHMP
– v oblastech GIS, Ïivotního prostﬁedí,
odpadového hospodáﬁství, dopravy a bezpeãnosti, evidence majetku, údrÏby komunikací,
kamerov˘ systém, navázání na projekty
MHMP.
6. Informaãní podpora ﬁízení projektÛ a akcí
(vãetnû investic) systém ﬁízení projektÛ a akcí. DÛsledná pﬁíprava rozpoãtu podle akcí
a projektÛ.
7. Katalogizace vûcn˘ch sluÏeb a modelování
sítí sluÏeb mezi které patﬁí ‰kolství, zdravotnictví, kultura, sport.
8. Informaãní podpora tvorby a realizace politik
a strategií klíãov˘ch oblastí hospodaﬁení,
revize a pasportizace metod ﬁízení, anal˘za
procesÛ strategického ﬁízení, integrace dat,
datov˘ sklad a manaÏersk˘ systém.
9. Optimalizace systému nakládání s majetkem mûstské ãásti, realitní informaãní
systém, správa majetku v celém Ïivotním
cyklu (provoz, údrÏba, investice, realizace
projektÛ). Systematická a dÛsledná tvorba
pasportizace majetku.
10. Optimalizace systému hospodaﬁení s finanãními zdroji, revize procesÛ ﬁízení financí
ve v‰ech fázích Ïivotního cyklu – strategie
rozvoje, získávání, evidování, správa, distribuce.
www.praha4.cz

„Realizace tûchto cílÛ bude vyÏadovat mnoho
zmûn uvnitﬁ úﬁadu, poãínaje zmûnou informaãních systémÛ, optimalizací poãtu zamûstnancÛ
úﬁadu, budováním informaãních center na území
Prahy 4 a konãe poÏadavkem na sniÏování
nárokÛ na rozpoãet úﬁadu,“ vysvûtluje starosta
Pavel Horálek.

center ãi informaãních kioskÛ, a to tak, aby to maximálnû vyhovovalo potﬁebám a schopnostem ‰irokého spektra veﬁejnosti.
K tomu je zapotﬁebí vyspûlého informaãního managementu, kter˘ bude
jednak poskytovat kvalitní sluÏby a jednak dbát na
zvy‰ování informaãní graRadní pro oblast
motnosti uÏivatelÛ.
informatiky Martin
Podmínkou pro naplnûPlí‰ek.
ní deklarovan˘ch cílÛ je
samozﬁejmû efektivní provoz informaãního
systému a s tím souvisejících aplikací. Provoz
musí b˘t jednak bezpeãn˘ a jednak maximálnû úsporn˘, navíc koncepãnû rozvíjen˘ dle nejlep‰ích
zku‰eností. Souãasnû bude uÏiteãné prozkoumat
moÏnosti efektivního vyuÏití spolupráce s informaãními systémy praÏského magistrátu i dal‰ích
mûstsk˘ch ãástí, a to zejména v oblasti jednotn˘ch datov˘ch základen, registrÛ a on-line slu-

Aby bylo moÏné realizovat tyto zámûry
v krátké dobû, mûla by se Praha 4 podle doporuãení autorÛ strategie vydat cestou tzv.
outsourcingu. Podstatou outsourcingu v informatice je zaji‰Èování vybran˘ch ãinností a sluÏeb externími dodavateli – tedy formou
externích sluÏeb.

Cíle a v˘chodiska rozvoje IS
Pﬁístup k veﬁejn˘m sluÏbám úﬁadu by mûly b˘t
zprostﬁedkováván s optimálním vyuÏitím v‰ech
sdûlovacích kanálÛ, teda za pomoci telefonÛ,
internetu, klasick˘ch podatelen, informaãních

Poãítaãové uãebny má dnes kaÏdá ‰kola.
Ïeb. Úãinné vyuÏívání mûstsk˘ch informací má
‰anci v˘znamnû pﬁispût k trvalému zlep‰ování
v˘konu a zvy‰ování kvality veﬁejn˘ch sluÏeb
úﬁadÛ a organizací mûstské správy.

Pracovi‰tû administrátora poãítãové sítû ÚMâ Praha 4.

TUČŇÁK
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4 bezdrátová
Součástí informační strategie Prahy
4 je také zřízení bezplatného nízkorychlostního připojení k internetu.
Tento projekt získal označení 4 bezdrátová. Nízkorychlost-ní, nekomerční
připojení by mělo sloužit zejména pro
základní komunikaci s úřady, a především těm lidem, kteří nemají k internetu přístup a komerční připojení by si
beztak nepořídili. Uživatelé budou mít
volný přístup na stránky institucí, omezený bude objem stahovaných dat.
Základní bezplatný přístup bude možné rozšířit přikoupením dalších informačních služeb městské části. Praha 4
musí nejprve vytvořit síť vysílačů na
budovách, které jí patří. Počítá s prvotní investicí od pěti do desíti milionů
korun. „Rádi bychom, aby následný
provoz byl co nejlevnější, proto jsme
ochotni dát více na základní investici,“
vysvětluje radní Martin Plíšek. Dodal,
že provoz by měl ročně stát asi tři až
čtyři miliony.
Radnice zatím ale nemá provozovatele služby. „Velké poskytovatele připojení tato nabídka nezajímá, je až
o stamiliony nižší, než jejich jiné zakázky,“ konstatuje radní Martin Plíšek.
Radnice přesto předpokládá, že služba
by mohla fungovat od letošního podzimu. Bezdrátové připojení k internetu
zdarma v Praze v současné době poskytují například Praha 8, 5 nebo 13.
(red)

správy. „Informaãní systém je nutné rozvíjet
v souladu s potﬁebami, systém nesmí b˘t odtrÏen
od reality a musí respektovat potﬁeby ﬁízení
a fungování úﬁadu,“ vysvûtluje radní Martin
Plí‰ek.
Soudob˘ informaãní systém, to nejsou jen
poãítaãe spojené do jedné sítû. Dne‰ním trendem
je sbliÏování informaãních a komunikaãních
technologií, vãetnû jejich pronikání do dal‰ích
oblastí jako je kanceláﬁská technika, autoprovoz,
ﬁízení pﬁístupu do budov, docházkové systémy
a podobnû. Dnes v‰echny tyto technologie jiÏ
bûÏnû vyuÏívají stejnou síÈovou infrastrukturu,
stejné komunikaãní protokoly a ãím dál ãastûji umûjí i plnohodnotnû komunikovat. Tento trend
v˘raznû podporuje realizaci projektÛ z oblasti
eGovernmentu jako jsou univerzální pﬁepáÏky
nebo elektronizace agend.

To není ‰atník, ale skﬁíÀ serveru na radnici
v Táborské ulici.

Mobilis in Mobili
Heslo kapitána Nema z Verneov˘ch 20 tisíc
mil pod moﬁem - Pohybliv˘ v pohyblivém Ïivlu
– by se mohlo stát i mottem dne‰ní doby zamûﬁené na rozvoj mobilní komunikace. Mobilní zaﬁízení jsou dnes bûÏnû roz‰íﬁen˘mi koncov˘mi zaﬁízeními a jejich technologie umoÏÀují pﬁistupovat k informaãním systémÛm víceménû
z libovolného místa. Zatím slabou stránkou je
stále nevyﬁe‰ená bezpeãnost a stále je‰tû technická nekompatibilita jednotliv˘ch zaﬁízení.
V posledních letech dochází ke sbliÏování
technologií mobilních telefonÛ, PDA zaﬁízení
a klasick˘ch poãítaãÛ, vedle toho vznikají nové
standardy. Roste v˘znam bezpeãnosti, která se
stává klíãov˘m tématem. Stále v‰ak existuje
pomûrnû vysoká nedÛvûra uÏivatelÛ v bezpeãnost IS/ICT, nebo dochází naopak k podceÀování
v˘znamu bezpeãnostních opatﬁení. V souãasné
dobû ale existuje ‰iroké spektrum technick˘ch
prostﬁedkÛ a ﬁe‰ení, které mohou zajistit vysokou míru bezpeãnosti informací. Bezpeãnost
v‰ak není moÏné zajistit pouze technologií, bez
aktivní úãasti uÏivatelÛ.

Poãítaãová gramotnost
Zvládnout poãítaã mÛÏe b˘t tûÏké, ale ne nemoÏné.
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ãlovûka – uÏivatele. A aãkoli IT gramotnost
– tedy schopnost uÏivatelÛ uÏívat informaãní
technologie – pomalu roste, stále není dostateãná
a stává se ãasto nejvût‰í brzdou jejich vyuÏití.
Stále se je‰tû nezmûnilo mnoho na tom, Ïe
do moderních technologií byly investovány obrovské ãástky, zatímco do pravidelného a úãinného vzdûlávání uÏivatelÛ pouze její zlomek.
V˘sledkem jsou pak informaãní systémy, které
uÏivatelé neumûjí pouÏívat. Není ov‰em
zapotﬁebí jen praktick˘ch znalostí a dovedností
– ovládání informaãního systému, ale pﬁedev‰ím
jasného vûdomí v ãem mi mÛÏe informaãní
systém pomoci a jak ho mohu co nejfektivnûji
vyuÏívat.
V souãasné dobû jsou na mnoha místech
nabízeny poãítaãové kurzy, aÈ uÏ specializované
(senioﬁi, matky na mateﬁské) nebo obecné,
rozdûlené podle stupnû pokroãilosti uÏivatelÛ.

Proč pronájem
(outsourcing)?

Co je to informaãní systém
Informaãní systém netvoﬁí jen jediná aplikace
– moderní informaãní systém je sloÏen z celé
ﬁady aplikací – v˘znamn˘ch i tûch ménû v˘znamn˘ch. Podobnû je tﬁeba chápat, Ïe informaãní systém nejsou pouze technické prostﬁedky
jako je software ãi hardware, ale je to systém
zahrnující rovnûÏ procesy, dokumentaci, legislativu, data a uÏivatele. Jedním z komplexních
pﬁístupÛ k rozvoji ãi posouzení informaãního
systému v komplexním pojetí je metodika
MMDIS pouÏívaná zejména v podnikové
informatice. Jin˘m pohledem je model QUICT,
kter˘ preferují autoﬁi strategie. Právû tento
model se nejãastûji vyuÏívá v oblasti veﬁejné

Webové stránky ÚMâ Praha 4 pro‰ly nedávno
zásadní promûnou

Rozvoj informaãních systémÛ a jejich efektivní vyuÏití v praxe ale není moÏné, bez
informovaného a poãítaãovû „gramotného“

Pro uskutečnění záměrů vyplývajících z informační strategie ÚMČ Praha
4 je výhodné zvolit v této době zvolit
formu outsourcingu, a to i z toho důvodu, že může po budoucím dodavateli požadovat modernizaci a integraci
celého informačního systému za finance dodavatele. Ten pak bude poskytovat služby moderního systému
a garantovat jejich funkčnost v definovaných parametrech pod sankcí po
dobu 5 let. Mezi nesporné výhody
tohoto řešení patří:
• Investici provádí soukromý subjekt
a rozkládá tak investiční náklady
úřadu do několika let a tím umožní
uvolnění personálních nebo finančních zdrojů pro jiné účely.
• Udržení kvalitativní úrovně poskytovaných služeb dodavatele, dodavatel totiž nemůže ztratit o zákazníka
zájem, v opačném případě by mohl
ohrozit vlastní investici.
• Transparentnost a profesionalita
poskytovaných služeb.
• Plné zaměření na svoje odborné
úkoly a flexibilita poskytovatele.
• Rychlejší uplatnění moderních technologií.
• Snížení celkových nákladů na provoz.
(red)
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TÉMA II

Rekonstrukce Branického dvora opět o krůček blíž
má návrh kulturního centra, pﬁípadnû nûjaké podoby
ústavu sociální péãe. Ov‰em absolutním vítûzem se
stal zájem o umístûní knihovny.

Branick˘ dvÛr zaujme kaÏdého svou dispozicí
i architekturou.
Ke konci minulého roku vyhlásila Praha 4
svÛj zámûr na rekonstrukci a oÏivení areálu
dvora v Braníku. AÏ do 20. února pﬁicházely
návrhy od obãanÛ a ÏivnostníkÛ, pﬁi‰lo i nûkolik nabídek od váÏn˘ch zájemcÛ o pronájem celého areálu. Ve stﬁedu 12. bﬁezna se opût
se‰la pracovní komise pro „DvÛr v Braníku“
na svém asi nejdÛleÏitûj‰ím zasedání – hodnotila v˘sledky anket a probírala i dal‰í otázky
t˘kající se tohoto tématu.
Hned na zaãátku se vrátila k odkládané otázce,
jak vlastnû celému objektu ﬁíkat.
Bûhem studia historick˘ch podkladÛ a dal‰ích materiálÛ se objevilo nûkolik rÛzn˘ch názvÛ. Ve star‰ích
úﬁedních listinách je to vût‰inou DvÛr, pﬁípadnû
Hospodáﬁsk˘ dvÛr. Nûkde je popisován jako Objekt
ã. p. 44. Asi nejãastûji se, obzvlá‰tû mezi obyvateli
Braníku, pouÏívá oznaãení Star˘ pivovar. Vedle tûchto vÏit˘ch tvarÛ se v posledních letech objevil i název
Dominikánsk˘ dvÛr, pﬁípadnû Dominikánsk˘ klá‰ter.
Komise se jednohlasnû shodla na tom, Ïe by bylo
dobré pouÏívat pouze jeden název a konstatovala, Ïe
v souãasném úﬁedním styku ãasto pouÏívan˘ tvar
Dominikánsk˘ dvÛr, je ponûkud zavádûjící, protoÏe
dominikánsk˘ ﬁád objekt nepostavil, ale získal jej
v r. 1556 a jiÏ pﬁed 100 lety jej prodal. DvÛr vystﬁídal
nûkolik majitelÛ a nebylo by ‰Èastné pouÏívat v názvu
jméno nûkterého z nich. Proto komise doporuãila
nadále pouÏívat název pouÏit˘ v nadpisu tohoto ãlánku, to jest Branick˘ dvÛr, kter˘ je neutrální a pﬁedev‰ím jasnû urãující, kde se zmínûn˘ dvÛr nachází.
Návrhy od obyvatel
Na adresu komise pﬁi‰lo nûkolik desítek tipÛ a názorÛ od lidí z Braníku i okolí. Pﬁicházely po internetu, jiné se shromaÏìovaly v informaãních centrech.
Mnohé nápady se opakovaly, bylo i dost takov˘ch,
jaké navrhoval jen jeden nebo dva lidé. Z tûch ménû
poãetn˘ch mÛÏeme pro zajímavost pﬁipomenout napﬁíklad cviãení maminek s dûtmi, pivní láznû, byty...
Kupodivu malou podporu získaly i jednotlivé obchody nebo nákupní centrum. O nûco více byl mezi
navrhovateli zájem o sluÏby, sportovní ãinnost, sluÏebnu policie, muzeum nebo galerii. Velikou podporu

17. století) jej pomûrnû hodnû ãlení – a to v‰e do jisté
míry omezuje moÏnosti vyuÏití. Velká ãást prostor je
úplnû bez nebo jen s omezenou moÏností pﬁímého
osvûtlení – to je také do znaãné míry urãující. Komise
poÏádala vedení Mûstské knihovny v Praze o vyjádﬁení k moÏnosti obnovit v Braníku poboãku. Reakce
je v‰ak odmítavá, poÏadavky na moderní poboãku se
nekryjí s moÏnostmi v Branickém dvoﬁe a pﬁedev‰ím
pouhé 3 aÏ 4 stanice vzdálená je napﬁíklad poboãka
na Novodvorské.

Zapojila se i blízká ‰kola
Doslova na dohled od Branického dvora stojí
základní ‰kola ·kolní, jejíÏ dûti se také velmi aktivnû
zapojily do na‰í ankety. V poãtu moÏn˘ch zpÛsobÛ
vyuÏití dokonce pﬁedãily dospûlé navrhovatele.
PﬁevaÏují tipy od ÏákÛ 1. stupnû. Napﬁíklad z 5.
A navrhuje Bára geologické muzeum, Martin
s Luká‰em prosazují „knihovnu – nízkou a skromnou,
aby zapadla do okolí“, Petr by „udûlal galerii umûní
a obrazÛ“. Naopak Igor usoudil, Ïe „obchody s ruãníky a tak podobnû se do této budovy nehodí“. Hodnû
návrhÛ pﬁi‰lo i ze ‰kolní druÏiny – od dûtí 1. a 2.
tﬁídy. Zde jsou nûkteré z nich: „muzeum hraãek nebo
veteránÛ, cirkus, taneãní parket, hvûzdárna, pizerie,

Co bude dál...
V˘sledky ankety a jednání se zájemci o pronájem
naznaãily moÏné cesty dal‰ího v˘voje. Komisi se
podaﬁilo shromáÏdit i rÛzné posudky, vyjádﬁení odborn˘ch institucí a dal‰í dokumenty, které vymezují
moÏnosti vyuÏití dvora. Je to po dlouhé dobû poprvé,
kdy se zájem napﬁíklad jednotliv˘ch ãlenÛ zastupitelstva shodnul se zájmem vedení radnice a úﬁadu
mûstské ãásti. Jsem pevnû pﬁesvûdãen o tom, Ïe toto
spojení povede v dohledné dobû k rozhodnutí, jak
bude s Branick˘m dvorem naloÏeno a tato krásná památka bude opravena a uvedena do stavu, kter˘ bude
dÛstojn˘ jejímu v˘znamu a stane se ozdobou Prahy 4.
Na závûr snad je‰tû jednu poznámku. Komise pﬁi
své práci nejednala pouze ãistû technicky, snaÏila se
i prom˘‰let detaily dal‰ího vyuÏití Branického dvora.
Proto jednohlasnû doporuãila Radû mûstské ãásti, aby
pﬁi dal‰ím jednání s investory bylo napﬁíklad pamatováno na umístûní roz‰íﬁené informaãní kanceláﬁe,
pﬁípadnû dal‰ích aktivit. Dále navrhla napﬁíklad, aby
vnitﬁní dvÛr byl alespoÀ ãásteãnû po rekonstrukci
pﬁístupn˘ veﬁejnosti, minimálnû pro seniory ze sousedícího Domu s peãovatelskou sluÏbou, aby historická
studna, která podle star˘ch plánÛ na dvoﬁe byla a která bude pﬁi pﬁedpokládaném archeologickém prÛzkumu vykopána, byla obnovena a bylo pﬁi projektování
poãítáno do budoucna s moÏností vyuÏít její vodu
jako technickou pro potﬁeby dvora, pﬁípadnû sousedního objektu DPS. V neposlední ﬁadû také komise
navrhla, aby bylo s budoucím provozovatelem dvora
jednáno o vyﬁe‰ení situace kolem neustále zneãi‰Èovaného a devastovaného parãíku mezi Branick˘m
dvorem, DPS a prodejnou.
TOMÁ· JELÍNEK, P¤EDSEDA KOMISE

Pﬁedstavy ÏákÛ Z· ·kolní o vyuÏití objektu.
disco klub, posilovna, zimní zahrada, tropick˘ skleník“. Absolutním vítûzem v originálnosti se v‰ak stal
návrh na zﬁízení „domu pro prezidenta“.
ZájemcÛ o pronájem je jen pár...
Na‰lo se celkem osm zájemcÛ o pronájem
Branického dvora. Z toho jeden od svého návrhu
odstoupil, jeden má zájem pouze o pﬁibliÏnû tﬁetinu
objektu a dal‰í jen o nûkolik místností. Z tûch zb˘vajících je jeden návrh dobﬁe zpracovaného postupu
získání investic, ale bez konkrétního investora, dal‰í
projekt sice pﬁedstavila silná a nad‰ená skupina, ale
jejich projekt zatím není detailnû propracován.
Projekty obsahující cel˘ areál navrhují vyuÏití
v oblastech ‰kolství, sociální péãe, hotelového a víceúãelového zaﬁízení.
Knihovna obnovena nebude
V tuto chvíli je na místû pﬁedev‰ím podûkovat
v‰em, kteﬁí se nûjak do diskuse zapojili. Velice si
váÏíme kaÏdého názoru, aÈ uÏ je provediteln˘ nebo
patﬁí spí‰e do oblasti snÛ. I sebelep‰í zámûr se mÛÏe
po zji‰tûní dan˘ch skuteãností nebo tﬁeba po pouhé
prohlídce Branického dvora ukázat jako nevhodn˘,
pﬁípadnû dokonce neuskuteãniteln˘ – viz napﬁíklad
odstoupiv‰í zájemce. Je v‰ak nutné napsat, Ïe dvÛr je
památkovû chránûn a historické zdi (nûkteré i ze

Pﬁedstavy ÏákÛ Z· ·kolní o vyuÏití objektu.
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ROZHOVOR

Filmový architekt, držitel Oscara za film Amadeus, Karel Černý říká:

Když je dobrý scénář, tak se dá natočit dobrý film
Robert Blanda
Akademický architekt Karel Černý,
držitel ceny Americké filmové akademie Oscar za rok 1984 za film Miloše
Formana Amadeus oslaví 7. dubna
své 86. narozeniny. Kromě Amadea
se podílel jako architekt na desítkách
dalších filmů, televizních filmů či televizních inscenací, včetně titulů:
Intimní osvětlení, Lásky jedné plavovlásky, Hoří, má panenko!, Černý
Petr, Hříšní lidé města Pražského,
Poslední propadne peklu a dalších.
Poslední film, řecko-českou koprodukci Podzimní návrat natočil v roce
2001.
Co obná‰í práce filmového architekta?
Ta obná‰í prakticky pﬁípravu celého filmu pro
reÏiséra. To znamená, Ïe na základû scénáﬁe je
tﬁeba i udûlat takov˘ pﬁehled v‰ech scén a prostﬁedí, kde se má film odehrávat. Pak se spolu
s reÏisérem a kameramanem dohodneme co a jak
budeme dûlat, nebo jak by se co dalo vyﬁe‰it.
TakÏe tu v˘slednou v˘tvarnou vizi filmu vytváﬁíte vy?
Ta v˘tvarná vize vychází ze scénáﬁe, protoÏe
scénáﬁ vám dá jakési osvûtlení ãi vyjasnûní dûje
filmu, kde se odehrává a vy se musíte tomu
pﬁizpÛsobit. A to s reÏisérem i s kameramanem.
Kdy do toho vstupuje v˘tvarník kost˘mÛ?
Obvykle zároveÀ s architektem a kameramanem. Pokud jde o nûjak˘ v˘pravn˘ film, tak
samozﬁejmû ta jeho pﬁíprava je stejnû nároãná.
Ten základní tvÛrãí kolektiv tedy tvoﬁí reÏisér,
kameraman, architekt a kost˘mní v˘tvarník.
Jinak to ani nejde dûlat. A na tom, na ãem se tito
ãtyﬁi lidé dohodnou se pak odvíjí v‰echny dal‰í
práce na filmu.
Dûlal jste filmy jak v ãeské, tak v zahraniãní
produkci. âím se li‰í ãeská a tﬁeba americká
produkce?
Americká… No podívejte se, oni to dûlají
v‰echno úplnû jinak. To se nedá srovnat.
U AmeriãanÛ musí b˘t v‰echno propoãítané
podle scénáﬁe dopﬁedu, americk˘ produkãní musí do nejmen‰ích podrobností vûdût pﬁedem, co
v‰echno se bude dûlat, kolik to bude stát a tak.
Kolik bude stát kter˘ zábûr, kolik dekorace,
rekvizity… u AmeriãanÛ je prostû ta pﬁedprodukãní pﬁíprava mnohem preciznûj‰í a podrobnûj‰í. V‰ichni tu naprosto pﬁesnû vûdí, co budou
dûlat a kdy.
Jak to bylo v pﬁípadû filmu Amadeus, za
kter˘ jste dostal v roce 1984 cenu americké
filmové akademie? Byla to americk˘ produkce, ale v ãeskoslovenské koprodukci, s ãesk˘m
reÏisérem Milo‰e Formanem…
Spí‰ s americk˘m reÏisérem ãeského pÛvodu… Ne, to byla naprosto americká záleÏitost
a dokonce i Forman se musel hodnû pﬁizpÛsobovat tûm poÏadavkÛm americké produkce.
A va‰í nátuﬁe kter˘ pﬁístup vyhovuje víc?
Na velk˘ film, jako byl tﬁeba Amadeus je
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Karel âern˘, drÏitel Oscara za film Amadeus
samozﬁejmû nezbytn˘ ten precizní a pﬁesn˘ postup. Ale na bûÏné filmy, které toãíme tady u nás,
tak to staãí dûlat tak nûjak, jak se ﬁíká „od boku“.
Ale samozﬁejmû, Ïe tom musí b˘t také pﬁipravené. ProtoÏe samozﬁejmû i v na‰em filmu se
sestavuje rozpoãet a ten urãuje kde se to bude
toãit a jak. Tﬁeba na jakém zámku nebo na jaké
ﬁece a tak podobnû. Ná‰ produkãní samozﬁejmû
tohle v‰echno také potﬁebuje vûdût, ale pﬁeci
jenom ne tak dÛslednû jako v Americe.
Pracoval jste na civilních filmech ze souãasnosti i na historick˘ch snímcích. Co vás
bavilo víc?
VÏdycky spí‰ záleÏí na scénáﬁi, také na tom
jaké poÏadavky bude mít kameraman. Jinak dûlat
tﬁeba historick˘ film je opravdu zajímavé, ale
souãasné filmy mají také nûco do sebe, protoÏe
se dají dûlat tak nûjak citovû. Historické filmy je
potﬁeba „víc vymyslet“.
To Ïe se bude Amadeus toãit v Praze se rozhodlo kdy a jak?
PÛvodnû jsme to mûli toãit v Budape‰ti a ve
Vídni a Forman to pochopitelnû chtûl toãit
v Praze. Ale se musela toãit jako Ïe je to VídeÀ
nebo Salzburg coÏ také nebylo úplnû jednoduché. Ale myslím, Ïe se to nakonec podaﬁilo
dobﬁe.
Byly pﬁi tom nûjaké politické potíÏe, jako Ïe
vás tﬁeba více hlídali?
To víte, Ïe ano, Ïe nás víc hlídali. Tﬁeba
jsme toãili v takové malé uliãce u arcibiskupského paláce a pﬁes ni vedl nûjak˘ drát, no a mÛj
asistent ho tedy pﬁestﬁihl, a z toho byl velk˘
‰upec, velk˘ malér, protoÏe to byl nûjak˘ kabel,
kter˘ vedl z Hradu na policii nebo kam…
Ale jinak se dalo toãit v‰ude.
âím to podle vás je, Ïe se Amadeus tak
povedl?

No je to scénáﬁ. Tam to zaãíná uÏ tím námûtem, kter˘ se pak dotváﬁí filmovû, ale v tom
scénáﬁi je základ. ZáleÏí na scénáﬁi. KdyÏ je
dobr˘ scénáﬁ, tak se dá udûlat dobr˘ film, ale bez
scénáﬁe?
Sledujete souãasnou kinematografii?
No ano, sleduji, ale radûji k tomu nebudu
moc ﬁíkat.
Proã?
To víte jsem uÏ star˘ a mám na film úplnû
jiné poÏadavky neÏ bych asi dneska mûl mít…
A moÏná, Ïe jsou ty moje poÏadavky pﬁehnané.
A nûkteré ty dne‰ní filmy nejsou vytváﬁeny tak,
jak by mûly b˘t.
Myslíte, Ïe tﬁeba jejich v˘tvarná stránka není
tak v˘razná?
To bych nemohl ﬁíct, spí‰ je to o látce, o tématu, které zpracovávají, aby na to lidi chodili.
Teì, kdyÏ umﬁel pan Lukavsk˘, tak jsem vzpomínal na film Král ·umavy, kter˘ jsem s ním
dûlal. To byl moc zajímav˘ film, navíc jeden
z tûch, které byly do detailu pﬁipraveny. Navíc
tam hráli v˘teãní herci a setkat se s herci je také
moc zajímavé.
Pokud má architekt ãas a mÛÏe si s herci dost
ãasto popovídat a poznat se s nimi, tak mu to
mÛÏe nûkdy pﬁinést i nûjak˘ nov˘ nápad, jak
tﬁeba nûco udûlat jinak.
Dﬁív se dekorace hodnû stavûly, dnes se pouÏívají více trikové zábûry, digitální montáÏe…
Tohle já jsem nezaÏil, ale je pravda, Ïe dnes se
asi hodnû vûcí dá udûlat jednodu‰eji. Dnes je
v‰echno v poãítaãích a to je ohromná v˘hoda.
MÛÏete mít tﬁeba ve svém vlastním poãítaãi databázi v‰ech moÏn˘ch exteriérÛ a lokací, takÏe si
mÛÏete hned jak dostane scénáﬁ udûlat pﬁedstavu,
kde by se to dalo toãit. Dﬁív jsme tohle v‰echno
museli objíÏdût a hledat.
■
www.praha4.cz
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K U LT U R A

Filmové postavy
Rudolfa Hrušínského
Unikátní výstava fotografií s názvem Filmové
postavy Rudolfa Hrušínského probíhá od
12. března do 31. října 2008 ve foyeru pražského
Divadla Na Jezerce. Umělecké snímky, zachycující legendárního herce při natáčení filmů,
pocházejí z archivu jeho syna Jana Hrušínského.

¤editel Divadla Na Jezerce Jan Hru‰ínsk˘ zahajuje v˘stavu filmov˘ch fotografií svého otce
Rudolfa.
Foto Jana Pertáková
˘stava je souãástí cyklu PamûÈ divadla a filmu,
kterou pro DNJ pﬁipravuje vedoucí divadelního
oddûlení Mûstské knihovny Marie Valtrová.
Rudolf Hru‰ínsk˘ vytvoﬁil více neÏ sto nezapomenuteln˘ch filmov˘ch postav a lidé ho vÏdycky obdivovali
pro jeho osobitost. Stejnû osobit˘ je i na fotografiích.
Herec Jan Tﬁíska nazval Rudolfa Hru‰ínského géniem
jednoduchosti, protoÏe jeho umûní spoãívalo v pﬁímoãarosti bez zbyteãn˘ch ozdob. „Mlãet mÛÏeme, hlavnû
kdyÏ máme o ãem,“ ﬁíkával Rudolf Hru‰ínsk˘. A pak se
obvykle usmál a dlouze vyfoukl kouﬁ z cigarety. Umûl
váÏit slova na jazyku jako na lékárensk˘ch váÏkách
a ‰etﬁit s nimi jako se ‰afránem. Stejnû jako s gesty, pohybem ãi v˘razem ve tváﬁi.
Více neÏ ústy promlouval oãima, které byly pomnûnkovû modré a prÛzraãné, ale dovedly náhle
potemnût jako nebe pﬁed bouﬁí nebo ztvrdnout jako
kámen. A do v‰ech sv˘ch rolí dával od okamÏiku, kdy
se jako sedmnáctilet˘ poprvé objevil na filmovém
plátnû, vÏdycky srdce.

Ojedinûlou v˘stavu fotografií zahajil spolu s filmov˘m publicistou PhDr. Janem Follem ne náhodou
reÏisér Juraj Herz, kter˘ s Rudolfem Hru‰ínsk˘m
nûkolikrát úspû‰nû spolupracoval. Juraj Herz patﬁí také
k reÏisérskému t˘mu Divadla Na Jezerce, kde nastu-

Rudolf Hru‰ínsk˘ v roce
1947. Foto z archívu Jana
Hru‰ínského

doval napﬁíklad Petrolejové lampy a nyní novû také
dal‰í inscenaci, hru Neila Simona Sklenka sherry
(The Gingerbread Lady), jejíÏ premiéra se uskuteãní
27. bﬁezna. V˘stava je otevﬁena v‰em náv‰tûvníkÛm
Divadla Na Jezerce.

V

Více na www.divadlonajezerce.cz

SC72191/1
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K U LT U R A

Louis Nowra: Noc bláznů
ûlat divadlo není nikdy sranda, i kdyÏ srandu pﬁi
tom mÛÏete zaÏít. ReÏírovat coby zaãáteãník není
snadné, pﬁesto ten úkol snadno podceníte.
A zkou‰et hru lidovû ﬁeãeno „s blázny“? Musíte si
dát pozor, abyste jako blázen nevypadal vy sám…
Tak nûjak by mohly znít rady divadelníkovi, kter˘
by se chtûl pokusit o inscenaci s pacienty psychiatrické
léãebny – tak jako hrdina na‰í nové hry Noc bláznÛ.

ReÏisér Lewis nemá práci, proto neodmítne experiment: divadlo za zdmi léãebny. V tu chvíli je‰tû netu‰í,
Ïe bude reÏírovat dokonce operní námût: nic lehãího
neÏ slavnou Mozartovu Cosi fan tutte. Jak nazkou‰et operu, kdyÏ máte jen ‰est hercÛ a jednoho muzikanta?
A co se stane, kdyÏ mlad˘ intelektuál opustí své umûlecké ideály a ambice a rozhodne se na nûjak˘ ãas vyhovût potﬁebám a touhám lidí, kteﬁí na první pohled nejsou právû rozumní?

Jejím autorem je australsk˘ dramatik Louis Nowra.
A pokud vám ná‰ lehce nastínûn˘ dûj nûco pﬁipomene, nebude to náhodou. Hra se totiÏ doãkala i své
slavné filmové verze.

Kdo koho víc ovlivní a kdo komu pomÛÏe?
Z na‰eho jevi‰tû zazní odpovûdi pﬁekvapivé jako Ïivot sám – alespoÀ Ïivot takov˘ch lidí, o kter˘ch stojí za
to hrát.

D

Divadlo Na Fidlovačce uvede hru Noc bláznů
poprvé 24. dubna v překladu Dáši Bláhové a v režii Juraje Deáka.
Dramaturgie: T. Syrovátka, scéna a kostýmy: M. David, hudba: D. Fikejz.
Hrají: D. Ratajský, A. Remková, J. Racek, M. Kužel, Ot. Brousek ml., P. Rychlý,
S. Pogodová, A. Minajev, Z. Vejvodová, M. Randová a L. Pečenka.
Divadlo Na Fidlovačce – premiéra 24. dubna 2008

Výstava o filmu
v Braníku pokračuje
e filmové galerii
v Branické 71 pokraãuje v˘stava vûnované hereãce Vûﬁe Ferbasové a herci Antonínu Novotnému.
KaÏdou stﬁedu od 12 do 18
hodin rovnûÏ nákup a prodej fotoaparátÛ, kamer, promítaãek, knih, plakátÛ a fotografií. V‰e o filmu.
V˘stava je realizována za finanãní podpory mûstské Mûstské ãásti Praha 4. Kontakt: 606 112 000.
(red)

V

Za historií do Krče
Mûstská knihovna v Praze, poboãka Krã, zve
v‰echny zájemce na besedu s PhDr. Jiﬁím Bartonûm,
renomovan˘m autorem publikací o historii jednotliv˘ch obcí na území dne‰ní Prahy 4, 11, 12 ãi 15.
Chcete-li si poslechnout pﬁedná‰ku s názvem Z dávn˘ch dûjÛ Krãe a dozvûdût se zajímavosti, t˘kající se
jejích ãástí – Horní a Dolní, nav‰tivte knihovnu ve
·túrovû ulici ã. 64 v úter˘ 8. dubna 2008 v 16 h.
Beseda bude doplnûna ukázkou historick˘ch fotografií zmiÀovan˘ch míst. Nahlédnout mÛÏete také do
sbírky pragensijní literatury ve studovnû nebo vyuÏít
dal‰ích sluÏeb knihovny.
IVA KARÁSKOVÁ, MKP-POBOâKA KRâ,
·TÚROVA 64, PRAHA 4, TEL. 241 713 274

Please The Trees
V dubnu bychom Vás rádi pozvali do divadla
Dobe‰ka na dva zajímavé koncerty.
V úter˘ 15. dubna od 20 hodin vystoupí
skupina Please The Trees s frontmanem Václavem
Havelkou. Projekt Please The Trees se zrodil bûhem
roku 2006 pﬁi setkání jedné z kmenov˘ch skupin povûstné táborské rockové scény, kytarov˘ch snivcÛ
a léãitelÛ Some Other Place a originálního písniãkáﬁe Václava Havelky, vystupujícího jiÏ od roku 1999
pod jménem selFbrush.
Druh˘ koncert, na kterém se pﬁedstaví skupina
Eggnoise s americkou písniãkáﬁkou Samanthou
Twigg Johnson, se uskuteãní 24. dubna ve 20 hodin.
Eggnoise je originální kapela, kombinující ve své
hudbû témûﬁ v‰echny Ïánry, poãínaje jazzem a konãe
v˘lety do barokní polyfonie.
Inteligentní hudba, která v sobû spojuje tradiãní
písniãkáﬁství se swingem, funkem i dravostí rockové
party umí zaujmout, pobavit i roztanãit.
(db)

SC-80432/1

SC-72096/1
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OBČANSKÁ SPOLEČNOST

Občanské sdružení Green Doors
je nestátní, nezisková organizace, která se zab˘vá pracovní a sociální rehabilitací lidí, kteﬁí onemocnûli schizofrenií. Zamûﬁujeme se pﬁedev‰ím na práci s mlad˘mi, krátkodobû nemocn˘mi klienty, které
podporujeme v úsilí pﬁekonat krizi zpÛsobenou nemocí a zaﬁadit se co nejrychleji do bûÏného Ïivota.

CAFÉ NA PŮL CESTY
avárna „Na pÛl cesty“ je první tréninkovou
kavárnou sdruÏení (zaloÏena v roce 1997).
Nachází se v Praze 4 v Centrálním parku Pankrác.
Kavárnu nav‰tûvuje hodnû lidí a je proto zamûﬁena
spí‰e na intenzivní trénink pracovních dovedností
a nácvik zvládání pracovní zátûÏe srovnatelné se
zamûstnáním v bûÏn˘ch podmínkách. Je urãena
pﬁedev‰ím pro mladé lidi v ranné fázi onemocnûní,
po prvních atakách psychózy, kteﬁí jsou motivováni
vrátit se do bûÏného zamûstnání ãi do ‰koly.
Zejména je pak urãena pro ty, kteﬁí si chtûjí vyzkou‰et, zda jiÏ zvládnou nároãnûj‰í práci s vy‰‰í
mírou zátûÏe. Klienti si zde mohou ovûﬁit své
moÏnosti a limity v pracovním zatíÏení, nauãit se
zvládat i obtíÏné a stresové situace, posílit svoji
odolnost a fyzickou zdatnost.

K

Pﬁi kavárnû funguje dílna zamûﬁená na úklidové
práce (úklid parkÛ a úklid kanceláﬁí). Tato dílna
je zamûﬁena na základní pracovní trénink (nácvik
základního pracovního reÏimu a jednoduch˘ch
pracovních dovedností). Je urãena pﬁedev‰ím pro
mladé déle nemocné klienty, kteﬁí potﬁebují ménû
nároãn˘ pracovní trénink. Nûkteﬁí klienti vyuÏívají
tato pracovní místa jako dlouhodobé chránûné zamûstnání (bez tréninkového cíle).
Nejãastûji se v kavárnû konají koncerty.

kavárny. Du‰evnû nemocní tak mají moÏnost se
aktivnû zapojit do kulturního Ïivota komunity.
Na druhé stranû veﬁejnost, která je o rehabilitaãním
zamûﬁení kavárny informována z médií, má pﬁi
tûchto akcích pﬁíleÏitost poznávat a uãit se tolerovat
handicapované spoluobãany.
Cel˘ projekt kavárny „Na pÛl cesty“ vãetnû
kulturních a spoleãensk˘ch akcí je podporován
Mûstskou ãástí Praha 4.
(rob)

Ke kulturním poﬁadÛm patﬁí vernisáÏe.

Kavárna Na pÛl cesty láká k posezení.

Kavárna „Na půl cesty“
Centrální park Pankrác, Praha 4
(mezi ulicemi Milevská a Pujmanové)
Tel: 261 215 322, 777 913 053
Vedoucí projektu:
Mgr. Světlana Vrablecová
E-mail: svetlana@greendoors.cz
Tel: 261 136 517, 777 913 059
Spojení: BUS 188, 193, 148
směr Kavčí hory
Vstup do Café je bezbariérový. Každé úterý
a čtvrtek v kavárně probíhá koncert od
20.00 hodin. První úterý v měsíci se koná
vernisáž ve spolupráci s arteterapeutickým
ateliérem o.s. Baobab.

16
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Od kvûtna 1997, kdy byla kavárna zaloÏena,
pro‰lo rehabilitací celkem 131 klientÛ. Vût‰ina
klientÛ je ve vûkovém rozmezí 18–30 let a z bûÏ-ného pracovního Ïivota (práce ãi studium) nejsou vyﬁazeni déle neÏ 3 roky.
Z klientÛ, kteﬁí rehabilitaci ukonãili (117 klientÛ), jich 39 % pracuje nebo studuje, 16 % klientÛ
si hledá práci, 12 % pﬁe‰lo do jiné chránûné dílny
a 32 % potﬁebuje trvalou lékaﬁskou péãi nebo si
bûhem rehabilitace v kavárnû ovûﬁili, Ïe trvale
pracovat nechtûjí ãi nejsou schopni.
Rehabilitací v úklidové dílnû dosud pro‰lo 35
klientÛ, vût‰ina klientÛ je ve vûku 26–40 let a je jiÏ
del‰í dobu (déle neÏ 3 roky) v invalidním dÛchodu.
Z klientÛ, kteﬁí jiÏ rehabilitaci ukonãili (30 klientÛ),
jich 40 % pracuje nebo studuje, 3 % hledají práci,
23 % pﬁe‰lo do jiné chránûné dílny, 23 % potﬁebuje
trvalou lékaﬁskou péãi.
Kromû pracovní a sociální rehabilitace du‰evnû
nemocn˘ch se na‰e sdruÏení zab˘vá také poﬁádáním integraãních kulturních a spoleãensk˘ch akcí.
Na pﬁípravû a realizaci v‰ech tûchto akcí se
podílejí spoleãnû zdraví a nemocní zamûstnanci

Projekty Green Doors
Sdružení vytváří především takové projekty, kde se spojuje pracovní trénink
se službami pro širokou veřejnost – kavárny, kluby, obchůdky. Klienti jsou tak
při rehabilitaci v každodenním kontaktu
s veřejností a běžným tržním prostředím.
Hlavními projekty sdružení Green Doors
jsou:
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Café Na půl cesty
Klub V. Kolona
Klub v Jelení
Program osobního pracovního
rozvoje
Tréninková skupina sociálních
dovedností
Trénink kognitivních funkcí
Terénní sociální práce
Sociální poradna
Job Club - kurs přípravy
na zaměstnání
Práce s problémovými dětmi:
Projekt Mladí a neklidní
www.praha4.cz
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SENIOŘI

Jízda historickou tramvají
v leto‰ním roce pﬁipravila Mâ Praha 4 pro své seniory
oblíbenou projíÏìku historickou tramvají, která se uskuteãní
6. kvûtna 2008 od 13.00 hodin. Tramvaj vyjede z areálu
Stﬁe‰ovické vozovny DP hl. m. Prahy po trase: Hradãanská,
Strossmayerovo námûstí, Námûstí Republiky, Václavské
námûstí, Národní divadlo, Staromûstská, Malostranská,
PraÏsk˘ Hrad. Jízdu jarní Prahou vám zpﬁíjemní hudebníci
hrající na akordeon. Pro úãastníky projíÏìky je zaji‰tûno
malé obãerstvení, které bude podáváno v areálu Stﬁe‰ovické

I

vozovny v restauraci U MHD. Pozvánky na projíÏìku, které
jsou zároveÀ vstupenkou budou za poplatek ve v˘‰i 40,- Kã
k vyzvednutí od 2. dubna 2008 u paní Mary‰kové na odboru
sociálním, kanceláﬁ ã. 03 pﬁízemí, Táborská 378/44, Praha 4.
Zájemce o jízdu historickou tramvají si dovolujeme upozornit
na omezen˘ poãet vstupenek na tuto akci. S ohledem na zku‰enosti z uplynul˘ch let a zájem, kter˘ o tuto akci byl, je celkov˘ poãet vstupenek 120 ks, t.j. 2 jízdy historické tramvaje
(red)
s vleãn˘m vozem, jejít kapacita je 60 osob.

Nečekaný zájem o plavání seniorů
ak jste si jiÏ v‰imli, roz‰íﬁili jsme nabídku akcí pro na‰e seniory. Z dﬁívûj‰í
jediné akce, vánoãní besídky, jsme zpestﬁili nabídku o kulturní a taneãní setkání
na Novodvorské, jízdu historickou tramvají, divadelní pﬁedstavení v Branickém
divadle, v˘lety a nyní jsme zajistili i v˘hodné plavenky do Plaveckého stadionu
Podolí. ProtoÏe se tato akce konala prvnû, objednali jsme lístky v obdobném mnoÏství jako na kulturní akce. Zájem v‰ak byl tak obrovsk˘, Ïe jiÏ první den byly
v‰echny lístky rozebrány a mnoho seniorÛ nebylo uspokojeno. Proto jsme ten
sam˘ den zakoupily dal‰í lístky, aby i dal‰í senioﬁi mohli vyuÏít této nabídky.
Vzhledem k tomu, Ïe tento neãekan˘ nápor doprovázelo i rozhoﬁãení neuspokojen˘ch obãanÛ, povaÏujeme za nutné doplnit informace o akcích pro seniory.

J

lub seniorů Ústavu sociálních služeb v Praze 4,
Branická 43–55 pořádá pro zájemce dne 15. května výlet na Kuks a Betlém. Cena zájezdu je 280 Kč.
Závazné přihlášky s úhradou zájezdu přijímáme
v klubu od 2. do 30. dubna každou středu od 14.00
do 15.30 hod. Příměstskou dopravou se vydáme na
Říp dne 29. května autobusem linka 381 z nádraží
Holešovice, odjezd v 9.30 hodin. Další zájezd pořádáme 5. června na zámek Plasy, Krásný Dvůr a meditační zahradu v Plzni. Cena je 280,- Kč závazné
přihlášky spolu s úhradou opět přijímáme v klubu
během měsíce května.
Kontakt: 721 602 607

K

V‰echny akce, tudíÏ i lístky na plavání jsou v omezeném mnoÏství a jsou urãeny
v˘hradnû pro seniory z Prahy 4. Jedná se o urãit˘ bonus pro seniory z Prahy 4,
ale vzhledem k omezené kapacitû nelze poãítat s tím, Ïe bude obdarován kaÏd˘.
Z velkého zájmu o lístky na plavání jsme si vzali pouãení pro podzimní mûsíce,
kdy se tato akce bude opakovat.
V‰echny ãinnosti, které se v prÛbûhu roku konají jsou financovány z pﬁesnû
plánovaného rozpoãtu, kter˘ se vztahuje i na programy pro seniory, a kter˘ je
limitován. Abychom mohli uspokojit vû‰í poãet zájemcÛ o plavání zajistíme
na podzim více lístkÛ, av‰ak s vy‰‰í spoluúãastí plavajícího. Vûﬁím, Ïe toto
vysvûtlení je dostaãující, a Ïe v prÛbûhu roku budou v‰ichni zájemci o plavání
uspokojeni. Jen pro jistotu uvádíme, Ïe lístek je urãen v˘hradnû seniorÛm, osoby
mlad‰í jej nemohou pouÏít.
(red)

INZERCE

s.r.o.

Výroba plastových oken a dveří
Kde nás najdete:
Trojanova 335
274 01 Slaný

J. Kociána 1095
272 001 Kladno

Nádražní 313
Praha-Mnichovice

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

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

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

ZASKLENÍ LODŽIE

Salon Dana

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

nabízí cvičení na rekondičních stolech

NEJVĚTŠÍ VÝROBCE V ČR!

10 hodin za 990,- Kč

Zaskleno více než
5 0 0 0 0 balkonů

SC-71848/1

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

18 let zkušeností, zařazení do vyhlášky MŠMT
Kurzy angličtiny od 7. 4.
zahájení každých 6 týdnů
výuka 5x, 3x, 2x, 1x týdně

Pomaturitní studium AJ
Prázdninové kurzy
červenec, srpen

Studium v zahraničí

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

SC-80412/1

www.elvis.cz

SC-80421/1

T-Mobile: 731 570 807, elvis@elvis.cz,

SC-71888/2

UČEBNY U METRA FLORENC a VYŠEHRAD

Tel./fax: 241 405 628, tel.: 241 409 001, O2: 602 350 632

SC-80258/1

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

lze kombinovat s NJ, FJ, ŠJ

Jazyková škola Elvis, Žateckých 12, Praha 4

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

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.

ANGLIČTINA, ŠPANĚLŠTINA

Firemní a individuální výuka

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-80135/1

OPTIMI, spol. s r.o.

Dubečská 4/74, 100 00 Praha 10

ZDARMA VOLEJTE 800 101 005

www.eurogaraze.cz • info@eurogaraze.cz

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

MONTÁŽE PROVÁDÍME PO CELÝ ROK!

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

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

SC-80134/1

ZELENÁ LINKA – 800 261 919 – VOLEJTE ZDARMA

SC-72182/1

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

SC-71846/1

Poskytujeme kompletní servis včetně montáže, demontáže, likvidace a zednických prací.

SC-80099/2

POBOČKY: Louny, Plzeň, Sokolov, Cheb,
Roudnice n/L, Ředhošť, Ústí n/L a Žatec

www.praha4.cz
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ŠKOLST VÍ A MLÁDEŽ

Výsledky literární Přijímací řízení do 3. tříd
D
soutěže ZŠ
e stﬁedu 13. 2. 2008 se v Paláci knih Neoluxor na
Václavském námûstí konalo slavnostní vyhlá‰ení v˘sledkÛ
literární soutûÏe. Îáci, kteﬁí se umístili na prvních místech
v jednotliv˘ch kategoriích, zde mûli moÏnost své práce pﬁeãíst
pﬁed dosti poãetn˘m publikem. Navíc si kaÏd˘ z nich spolu
s ocenûn˘mi na druhém a tﬁetím místû odnesl diplom, sborník
vítûzn˘ch prací a pûknou cenu v podobû zajímavé knihy nebo
kniÏní poukázky.
Vítûzové pocházeli ze Z· Táborská a Z· Jesenice. Byli to
Tomá‰ Jirou‰ek v kategirii 2. a 3. tﬁíd (Z· Jesenice), Krist˘na
Machartová v kategorii 4. a 5. tﬁíd (Z· Táborská), Luká‰ Buk
v kategorii 6. a 7. tﬁíd (Z· Jesenice) a Vendula Tlustá v kategorii
8. a 9. tﬁíd (Z· Táborská).
MGR. V. PALUSOVÁ, Z· TÁBORSKÁ

V

Malí spisovatelé pﬁebírají ceny.

Slet
č a ro d ě j n i c
v Horáčkově
úter˘ 29. 4. od 15 hodin se areál PJZ· Horáãkova zaplní ãarodûjnicemi v‰ech kategorií. OS Triangl
spoleãnû s OS Gaudolino jiÏ druh˘m rokem pﬁipravuje pro dûti a jejich rodiãe bohat˘ program,
na kterém nebude chybût – ãarodûjnická stezka, sportovní soutûÏe, hudba, obãerstvení – ìáblÛv gulá‰,
grilované maso a moÏná pﬁijde i kouzelník. Tû‰íme se nejen na na‰e Ïáky a jejich rodiãe, ale také na
budoucí prvÀáãky a hosty, kteﬁí si pﬁijdou spolu s na‰imi dûtmi uÏít toto odpoledne.
RNDR. IVANA âAPKOVÁ, PJZ· HORÁâKOVA

V

Karneval v MŠ Táborská
Ve vzduchu zaãalo vonût jaro a pﬁiblíÏil se
dlouho oãekávan˘ den. Jak˘? No pﬁece zaãarovan˘. Na‰e mateﬁská ‰kola Táborská v Praze 4-Nuslích se jakoby mávnutím kouzelného
proutku zmûnila v zaãarovanou ‰kolku, plnou
her, tvoﬁiv˘ch prací, veselého cviãení a spoustou
dal‰ích ãinností. Samozﬁejmû nechybûlo ani taneãní skotaãení, kdy králové Ïádali o tanec princezny,
tanãili spolu pejsek s koãiãkou, zajíãek i beru‰ka
a mnoho dal‰ích nádhern˘ch postaviãek. Následoval prÛvod masek s vyhla‰ováním tûch nejlep‰ích,
i kdyÏ krásné a nápadité byly v‰echny. Sladkosti
za odmûnu a polárkov˘ dort byly teãkou za dal‰ím
krásn˘m dnem proÏit˘m v na‰í mateﬁské ‰kole.
HANA LEGINOVÁ, M· TÁBORSKÁ

ne 23. 4. 2008 pořádá ZŠ s rozšířenou
výukou jazyků, Jeremenkova 1003 poslední přijímací řízení do 3. tříd s rozšířenou výukou cizích jazyků. Náhradní termín
bude 14. 5. 2008. Kdo jsme? Jsme škola
zaměřená na výuku cizích jazyků a informačních technologií, velmi dobře vybavená. Dosahujeme dlouhodobě vysoké úspěšnosti při přijímání žáků na střední školy
a víceletá gymnázia. Vysoká kvalita školy se
projevuje také při srovnávacích testech
projektů Scio a Kalibro. Máme několik jazykových učeben, dvě počítačové pracovny
a čtyři interaktivní tabule. Ke škole patří
areál tělocvičen, nafukovací hala a hřiště
s umělým povrchem. Velká zahrada poskytuje dostatek prostoru na hry dětí ve školní
družině. Výuku máme obohacenou o návštěvy Planetária, divadel a kin. Podílíme se
na několika projektech a starší žáci se snaží
zpříjemnit školní docházku svým mladším
kamarádům, pořádáním různých soutěží
a zábavných akcí. Naposledy to bylo v den
vydávání pololetního vysvědčení, kdy si
nejvíce užili prvňáčci a druháčci.
Více na www.zs-jeremenkova.cz, nebo
zavolejte na telefon 244 001 200.
Základní škola, Praha 4, Jílovská 1100
Škola s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, informatiky
a cizích jazyků otevírá ve školním roce
2008/2009 3. třídu s rozšířenou výukou
cizího jazyka. Přihlášky podávejte do pátku
11. dubna 2008 na adresu školy: Základní
škola Jílovská 1100, 142 00Praha 4-Braník.
Přijímací řízení se uskuteční 21. dubna 2008
od 8.30 hodin. Podrobnější Informace podáme na telefonu: 241 493 212

skola@zsjilovska.cz
www.zsjilovska.cz
Základní škola s rozšířenou výukou
jazyků a rozšířenou výukou tělesné
výchovy. Filosofská 3, Praha 4 pořádá dne
9. 4. 2008 Den otevřených dveří v objektu
Filosofská 3/1166, Praha 4-Braník. Přijímací
řízení do 3. tříd s rozšířenou výukou jazyků
se koná 23.4. 2008. Přihlášky podávejte
nejpozději do 15. 4. 2008.
Více na www.zsfilosofska.cz nebo na
telefonu: 241 493 926

Lyžování v březnu
yÏaﬁsk˘ v˘cvik má na na‰í ‰kole dlouhou a hlubokou tradici. V prÛbûhu let se podaﬁilo díky
pﬁíspûvkÛm SR· vybavit kabinet tûlesné v˘chovy

L

Îáci Z· Jílovská museli na lyÏe ãekat aÏ do bﬁezna.

v˘strojí na bûÏeck˘ v˘cvik, a tak kaÏdoroãnû na‰i
Ïáci 7. roãníkÛ projdou i bûÏeckou prÛpravou.
Poãáteãní obava z bûÏek rychle mizí a závûr lyÏaﬁského kurzu b˘vá ve znamení velmi úspû‰n˘ch
bûÏeck˘ch závodÛ.
V leto‰ním roce jsme peãlivû vybírali termín
i místo konání, neboÈ nedostatek snûhu v minul˘ch
letech je alarmující. Povedlo se, v nedûli 9. 3. zaãalo snûÏit a okolí ·pindlerova Ml˘na se i díky sluneãnímu a mrazivému poãasí zmûnilo v zimní pohádku. Vrcholem kurzu jsou sice závody, ale pro nás
to byl bûÏeck˘ v˘let na Horní Míseãky. Pro Ïáky je
lyÏaﬁsk˘ v˘cvik v˘znamn˘ nejen tím, Ïe si zlep‰ují
fyzickou kondici, ale Ïe se prohlubují i pﬁátelské
vztahy mezi tﬁídními kolektivy.
LIBU·E HAMPLOVÁ, Z· JÍLOVSKÁ 1100, PRAHA 4
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SPORT A VOLNÝ ČAS

Čtyřka vítala jaro
ãkoliv poãasí pﬁíchodu jara pﬁíli‰ nepﬁálo a paní Zimû se je‰tû chvílemi podaﬁilo i tro‰iãku
nasnûÏit, pﬁeci jen se oslavy Vítání jara ve stﬁedu 19.
bﬁezna v Praze Nuslích na Námûstí generála
Kutlva‰ra povedly. Pro v‰echny pﬁíchozí bez rozdílu vûku zde byl pﬁipraven pestr˘ program inspirovan˘ jarem a jarními svátky. Není pochyb Ïe se Zima
tûchto velk˘ch oslav doopravdy zalekla a co nevidût
jiÏ pﬁedá vládu Jaru.
Náv‰tûvníci slavnostního vítání mûli nejen moÏnost rozlouãit se symbolicky s právû konãící zimou
a pﬁivítat jaro, ale zároveÀ si tu v mírném pﬁedstihu
nacviãit oslavu Velikonoc. A jelikoÏ je devatenáct˘

A

Kuﬁe je tradiãnû jedním ze symbolÛ jara.

Kuﬁe mûlo co dûlat, aby ho dûti nedohonily.

bﬁezen svátek v‰ech JosefÛ, bylo i na nû pamatováno – kaÏd˘ pﬁíchozí Josef, Josífek, Pepa ãi Pepík
obdrÏel mal˘ dárek.
Pro dûti byl pﬁipraven bohat˘ kulturní program,
napﬁíklad divadélko, skákací hrad, rÛzné zábavné
soutûÏe nebo rÛzné vûdomostní hry. Îáci základních ‰kol ze ãtvrté praÏské ãásti pﬁedvádûli své dovednosti v nejrÛznûj‰ích disciplínách a soutûÏit se
Ïáky z ostatních ‰kol.
Toto setkání obãanÛ Prahy 4 a nejen této mûstské
ãásti, se tak stalo oslavou radosti ze Ïivota a jarního
probuzení pﬁírody.
(rob)

řed dokončením opravy střechy radnice uložil starosta
a jeho první zástupce do věžičky
pamětní schránku. V ní je vzorník
smluv úřadu, euro, symbolický
klíč od radnice, vyřazený mobilní
telefon, periodika včetně Mladé
fronty a Tučňáku, letošní kalendář
Prahy 4 a starostovo prohlášení
při jaké příležitosti tam schránka
(red)
byla vložena.

P

SC-80430/1

SC-80418/1

INZERCE

www.praha4.cz
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EKOLOGIE A ZDRAVÍ

Bezplatné štěpkování
v roce 2008
Na základě dobrých zkušeností z minulých let městská část Praha 4 zajistila pro občany žijící na jejím území
na konec března a začátek dubna
2008 bezplatné štěpkování dřevního
odpadu. Štěpkování dřevního odpadu
do průměru 13 cm (jako např.: větve
ze stromů či keřů bez drátků a provázků) se uskuteční dle následujícího
harmonogramu.
Oblast k.ú.Podolí
09.00 – 09.30
09.45 – 10.15
10.25 – 11.00
13.00 – 13.30
13.45 – 14.15
14.25 – 15.00

Oblast k.ú. Nusle a k.ú. Michle
09.00 – 09.20
09.30 – 09.50
10.00 – 10.20
13.00 – 13.20
13.30 – 13.50
14.00 – 14.20
14.30 – 14.50

10.00 – 10.20
10.30 – 11.00
11.40 – 12.00
13.00 – 13.20
13.30 – 13.50
14.00 – 14.20
14.30 – 14.50
15.00 – 15.20

13.00 – 13.20
13.30 – 13.50
14.00 – 14.20
14.30 – 14.50
15.00 – 15.20
15.30 – 15.50

12.dubna 2008

ul. Severov˘chodní VI. x Severní II.
ul. Roztylské námûst
(parkovi‰tû pod pomníkem)
ul. Severozápadní V – sokolovna
ul. Severní XI. (parkovi‰tû u autoservisu)
ul. JiÏní XVII. – u trafostanice
ul. Nad Sady (pod dûtsk˘m hﬁi‰tûm)
ul. JiÏní IX.
(nad schody ke stanici metra Roztyly)
ul. Jihov˘chodní IX. x JiÏní III.
ul. Jihov˘chodní IV. x JiÏní III.
ul. JiÏní IV. – pod Z·

Oblast k.ú. Hodkovičky, k.ú. Lhotka
09.00 – 09.20
09.30 – 09.50
10.00 – 10.20
10.30 – 11.00
11.40 – 12.00

5.dubna 2008

ul. Na Staré vinici x Toãitá
ul. Dolnokrãská x Nad Obcí I.
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. Záběhlice
09.00 – 09.20
09.30 – 09.50

5. dubna 2008

ul. U Krãské vodárny x Pecharova
ul. U Krãské vodárny x U Habrovky
ul. Nad Pískovnou x Pﬁechodní
ul. Nad Havlem x Vi‰Àová
ul. Zálesí x K Novému dvoru
ul. Slepá II. u ã. p. 248 (parãík)
ul. Slepá I. u ã. p. 192 (parãík)

Oblast k.ú. Krč a k.ú. Braník
09.00 – 09.30
09.40 – 10.10
10.20 – 10.50
13.00 – 13.30
13.40 – 14.10
14.20 – 14.50
15.00 – 15.30

29. března 2008

ul. Nad Nuslemi x V Luhu
ul. U DruÏstva Repo
ul. DruÏstevní ochoz (u mateﬁské ‰kolky)
ul. Psárská x Hadovitá (u garáÏí)
ul. Pekárenská x Poboãná (pod svahem)
ul. Na Kaãerovû x Kaãerovská
ul. Na Záhonech x Na Lí‰e

Oblast k.ú. Krč a k.ú. Lhotka
09.00 – 09.30
09.40 – 10.10
10.20 – 10.50
13.00 – 13.30
13.40 – 14.10
14.20 – 14.50
15.00 – 15.30

29. března 2008

ul. V kﬁovinách – Srázná
ul. V Ondﬁejovû – Na vrstvách
ul. Doudova – Na Lysinû
(u podolského hﬁbitova)
ul. Pod Dûkankou (u garáÏí)
ul. Na Zlatnici – Na Podkovce
ul. U Vápenné skály – U Kublova

12.dubna 2008

ul. Ve Lhotce (u sbûrny)
ul. U Vodotoku x Klánova
ul. Na V˘spû x Polední
ul. Údolní (parkovi‰tû)
ul. Nad údolím x Nad lesem
(u ã. p. 162 a 214)
ul. V Luãinách x Na Dlouhé mezi
ul. V Mokﬁinách x V Dubinách
ul. Nad Lesem ã. p. 119 a 129
(námûstíãko)
ul. Ohnivcova x PsohlavcÛ
ul. PsohlavcÛ x Vûkova
ul. Ve Studeném x Vostrého

Prosíme, nenoste vûtve na stanovi‰tû po uvedeném termínu, pﬁedejdete tak zbyteãnû neekonomicky vynaloÏen˘m nákladÛm na jejich
odstranûní.
(OÎPAD)
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MČ Praha 4 – velkoobjemové kontejnery
duben 2008
Stanovi‰tû
Zavezení dne
Jivenská x Adamovská
01
Ctiradova x Meãislavova
01
Mezilesní x V Pláni
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
Na Lysinû x Doudova
03
Zelen˘ pruh x Za pruhy (u parkovi‰tû)
03
Mikulá‰e z Husi
03
U Pern‰tejnsk˘ch x DruÏstevní
07
Na Lysinách
07
Zapadlá x Zelen˘ pruh
07
Jeremenkova x Sitteho
07
Rodvinovská x Budûjovická
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
14
Humpolecká x Bystﬁická
14
Nad lesním div.x Nûmãická
14
Pod Krã.lesem x V Jehliãí
14
U Habrovky x U Krãské vodárny
14
Vzdu‰ná x Na Rovinách
15
Podolská x K Vysoké cestû
15
Plamínkové (u Z· nebo u polikl.)
15
Jiskrova x Na Mlejnku
15
Podolská x U Kublova
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.
21
Baarova x Telãská
21
Luke‰ova x Bohrova
21
RuÏinovská x Kukuãínova
21
Na Zlatnici x Na Podkovce
22
V Hodkoviãkách x Jitﬁní
22
Pod Jalov˘m dvorem
22
Doudlebská
22
Bítovská
23
PsohlavcÛ x Vûkova
23
Fillova x Rabasova
23
Mirotická x âimelická
23
Nad Havlem x U Krãského nádraÏí
24
Sládkoviãova
24
Jihozápadní V. x JiÏní IX.
24
Choceradská x Senohrabská
24
Na Lí‰e x Na Novinû
28
Jihlavská (proti garáÏím)
28
Na Chodovci (u septick˘ch nádob)
28
JiÏní XVI.
28
Severov˘chodní IV. X Severní IV.
29
Viktorínova
29
Ohradní x Na Kﬁivinû
29
Podolská x Nedvûdovo nám.
29

Harmonogram
mobilního sběru
nebezpečného odpadu
na území městské části
Praha 4
TRASA A
st
st
st
st
st

19. 03..
30. 04.
18. 06.
30. 07.
17. 09.

kﬁiÏovatka ul. âestmírova – Meãislavova
kﬁiÏovatka ul. Jívenská – Adamovská
ul. DruÏstevní ochoz (u ã. 11)
ul. Baarova (u ‰koly)
kﬁiÏovatka ul. Na záhonech – Mezipolí
(u potravin)
st 29. 10. Roztylské nám. (u ã. 33)
JiÏní nám.
ul. Hlavní (u pivnice U ¤ezníkÛ)

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

TRASA B
ãt 20. 03. Nedvûdovo nám. (u ‰koly)
ãt 01. 05. kﬁiÏovatka ul. Na Klaudiánce
- U podolského hﬁbitova
ãt 19. 06. kﬁiÏovatka ul. Na vrstvách – V rovinách
ãt 31. 07. kﬁiÏovatka ul. Dvorecká – Jeremenkova
(parkovi‰tû)
ãt 18. 09. kﬁiÏovatka ul. Milevská – Pujmanové
(parkovi‰tû u prodejny)
ãt 30. 10. kﬁiÏovatka ul. Plamínkové
– Dûkanská vinice II
kﬁiÏovatka ul. Za Zelenou li‰kou
– SenoÏatská
ul. Jihlavská (parkovi‰tû u prod. MED)

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.30–17.50
18.00–18.20
18.30–18.50

TRASA C
ãt 10. 04. kﬁiÏovatka ul. Za skalkou – Kovriginova
st 21. 05. ul. Zelen˘ pruh (u prodejny Vaspro)
ãt 10. 07. ul. Ke Krãi
(u Dominikánského dvora – Discont Plus)
st 20. 08. kﬁiÏovatka ul. Na Zemance – Na usedlosti
ãt 09. 10. kﬁiÏovatka ul. Dolnokrãská – Na st. vinici
st 19. 11. kﬁiÏovatka ul. Krãská – Tilschova
(u restaurace Pokrok)
kﬁiÏovatka ul.
U krãské vodárny – U Habrovky
kﬁiÏovatka ul. Hornokrãská – Rodvinovská
(u parãíku)

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.30–17.50
18.00–18.20
18.30–18.50

TRASA D
ãt 10. 04.. ul. Jitﬁní (u ‰koly)
ãt 22. 05. kﬁiÏovatka ul. Havlovického – Vítovcova
(u garáÏí)
ãt 10. 07. kﬁiÏovatka ul. Mikuleckého – Vostrého
ãt 21. 08. ul. Novodvorská
(parkovi‰tû u ã. 145 – Albert)
ãt 09. 10. kﬁiÏovatka ul. Na Vûtrovû – U lesa
ãt 20. 11. kﬁiÏovatka ul. Vi‰Àová – Nad Havlem
ul. ·túrova
(parkovi‰tû u Tempa – V ·tíhlách)
ul. Pasteurova (u potravin)

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.30–17.50
18.00–18.20
18.30–18.50

TRASA E
st 21. 05. Roztylské nám. (u ã. 33)
st 20. 08. ul. Baarova (u ‰koly)
st 19. 11. kﬁiÏovatka ul. Na vrstvách – V rovinách
kﬁiÏovatka ul. Krãská – Tilschova
(u restaurace Pokrok)
ul. ·túrova
(parkovi‰tû u Tempa – V ·tíhlách)
ul. Jitﬁní (u ‰koly)

8.00–8.20
8.40–9.00
9.30– 9.50
10.10–10.30
10.50–11.10
11.30–11.50

www.praha4.cz
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EKOLOGIE A ZDRAVÍ

Brontosauři uklízejí na Podolském profilu
Robert Blanda
O rozmanitosti přírodního bohatství
čtvrté pražské městské části svědčí
i to, že se na jejím území nachází
jedna z nejvýznamnějších pražských
přírodních památek vůbec – skalní
útvar Podolský profil.
edávno se zde uskuteãnil komplexní pﬁírodovûdn˘
prÛzkum, kter˘ potvrdil v˘skyt vzácn˘ch druhÛ
rostlin i ÏivoãichÛ. Dobrovolníci z hnutí Brontosaurus
zde navíc v únoru provedli úklid poházeného odpadu.
Byl mezi nimi i radní hl. m. Prahy pro Ïivotní prostﬁedí a zastupitel Prahy 4 Petr ·tûpánek.

N

Okrotice bílá

Podolsk˘ profil je pozoruhodnou krajinnou scenérií.

Podolsk˘ profil leÏí v tûsné blízkosti plaveckého
areálu v Podolí.
„Tyto úklidové práce probíhají na základû v˘bûrového ﬁízení Odboru ochrany prostﬁedí Magistrátu
hl. m. Prahy, které na akci pﬁispûlo ãástkou 70 000 korun,“ vysvûtluje okolnosti organizace úklidu radní
Petr ·tûpánek. „Cílem celého projektu je vyãistit toto
území od rozházeného odpadu, kter˘ tu zejména
zÛstává po bezdomovcích a po lidech co se tu rekreují,“ dodává. Podle ·tûpánka sváÏejí na toto místo odpad i obãané z okolí, a to i pﬁes to, Ïe si vlastnû platí legální likvidaci odpadu prostﬁednictvím sbûrn˘ch nádob
na odpad ãi sbûrn˘ch dvorÛ. Podolsk˘ profil na Praze 4
je od roku 1988 chránûn˘m pﬁírodním v˘tvorem. Má
rozlohu 2,75 ha a rozkládá se na území katastru Podolí.
Jde o stûny b˘valého lomu okolo plaveckého stadionu,
které jsou unikátní paleontologick˘mi nálezy.
Nedávno uskuteãnûn˘ prÛzkum zaznamenal v˘skyt
okrotice bílé. Tato rostlina, patﬁící mezi orchideje, je
zaﬁazena mezi zvlá‰tû chránûné druhy rostlin. Je chrásobotu 8. bﬁezna 2008 dobrovolní hasiãi ze
Stﬁíbrné Lhoty (Mní‰ek pod Brdy) doãistili
prostor pﬁírodní památky Podolsk˘ profil a pﬁilehl˘
v˘znamn˘ krajinn˘ prvek Skalní útvar u Podolského
profilu.

V

Nasbíran˘ odpad pﬁipraven˘ k likvidaci.

www.praha4.cz

nûná zákonem jako ohroÏená a je zahrnuta, tak jako
v‰echny orchideje, v mezinárodní úmluvû CITES.
Rostlina je ohroÏena pﬁedev‰ím destrukcí pﬁirozen˘ch
stanovi‰È - kácením lesÛ a následnou zmûnou pÛvodní
dﬁevinné skladby, stavbami komunikací, budováním
kamenolomÛ.
RovnûÏ se zde vyskytuje ﬁada vzácn˘ch druhÛ bezobratl˘ch, jeden druh je dokonce pro âeskou republiku
úplnû nov˘. Nejv˘znamnûj‰í nálezy byly uãinûny mezi
blanokﬁídl˘mi – kriticky ohroÏené druhy – hrabalka
Auplopus rectus a kutilka Belomicrus italicus, a dále
nov˘ druh pro âeskou republiku – kutilka Pemphredon
podagrica. Potvrdilo se tak, Ïe tato pﬁírodní památka
a její nejbliÏ‰í okolí patﬁí mezi ﬁadu dal‰ích území

Divoãina v srdci Prahy 4.
Vedle „tradiãního“ odpadu jako jsou PET láhve,
papíry, obaly tetrapak, zde bylo „uloÏeno“ nûkolik
stovek lahví od tvrdého alkoholu a odûvy, co zde
ponechali bezdomovci, kteﬁí v lokalitû nûkolik let
pob˘vali. Velmi nepﬁíjemn˘ byl sbûr jejich v˘kalÛ,
které bezdomovci balili do novin a házeli ze stránû.
Nezﬁídka v lokalitû byly nalezeny i injekãní stﬁíkaãky.
Na práci hasiãÛ a Hnutí Brontosaurus, respektive na
aktivitu hl.m. Prahy velmi pozitivnû reagovala i ‰iroká
veﬁejnost. Mnozí obãané, kteﬁí v sobotu kolem procházeli, hasiãÛm podûkovali za práci, Ïe se uÏ nemusejí dívat na hromady odpadÛ za plotem.
V souãasné dobû na Podolském profilu probíhají
práce zamûﬁené na zprÛchodnûní pÛvodních cest
a pû‰in z ulice Bﬁidliãná k terasám nad plaveck˘m
stadionem. PﬁeváÏnû se jedná o zmlazení kﬁovin,
které zarÛstají do cest. Smyslem tûchto prací je, aby
lokalita byla pro bûÏné obãany pﬁívûtivá, nevyvolá-

v Praze, která jsou z hlediska biodiverzity nesmírnû
cenná. „Z místa bylo dosud vybráno asi 10 m3 odpadu,
pﬁeváÏnû PET lahví, mnoho sklenûn˘ch lahví od vodky
a dal‰ího tvrdého alkoholu, ãetné matrace, zbytky
skﬁíní apod. Je to ale zatím necel˘ch 20 % z pﬁedpokládaného mnoÏství odpadu kter˘ je v lokalitû roztrou‰en.
Pﬁí‰tí úklid se proto uskuteãní v dal‰ích bﬁeznov˘ch
víkendech tak, aby byl komplexnû odpad odstranûn do
31. bﬁezna 2008,“ ﬁíká radní ·tûpánek.
Podolsk˘ profil je tvoﬁen svahy ostrohu mezi údolím
Vltavy a postranním údolím od Pankráce (ulice
Jeremenkova). Navazující náhorní planina byla v nedávné minulosti prakticky odpﬁírodnûna. I sledované
svahy jsou na vût‰inû území silnû negativnû ovlivnûny
nevhodn˘mi v˘sadbami rÛzn˘ch cizích dﬁevin (napﬁ.
akátu, borovice ãerné, rÛzn˘ch keﬁÛ). Pﬁes tyto negace
se zde zachovaly men‰í plochy jako pozÛstatky kdysi
pestr˘ch pﬁírodních spoleãenstev vázan˘ch na vápencové skály a stránû.
Celá monitorovaná plocha byla v minulosti ﬁadu
staletí bezlesím. Svahy byly spásány ovcemi a kozami,
na nûkolika místech byly rÛznû veliké lomy. Poslední
plochy, kde se je‰tû v 50. letech 20. století páslo a které jsou díky tomu v souãasné dobû nejménû zarostlé,
jsou právû tûmi cenn˘mi lokalitami se stepními trávníky, kde se nacházejí vzácné druhy rostlin a bezobratl˘ch ÏivoãichÛ.
vala u nich pocit nebezpeãí. V následn˘ch mûsích
budou probíhat dal‰í jednání zamûﬁena na otevﬁení
prostoru pro odpoãinek lidí za podmínky respektování
potﬁeb ochrany této v centru Prahy zajímavé pﬁírodní
lokality.
(red)

To v‰e bylo pﬁi úklidu nalezeno.
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120. výrocí založení Sokola Nusle
V leto‰ním roce oslavuje jednota
Sokol Nusle jiÏ 120. v˘roãí svého vzniku
(pokraãování)
o zru‰ení Sokola v r. 1951 se ze Sokola Nusle stává TJ
Slovan Orbis. Budova sokolovny mu vytváﬁí stabilní
a dostateãnû kvalitní podmínky pro plné rozvinutí ãinnosti, která byla z hlediska sportovního nanejv˘‰ úspû‰ná.
K obnovû sokolské organizace v na‰í jednotû dochází
na valné hromadû konané v záﬁí 1990, kdy se z TJ Slovan
Orbis, kter˘ se vÏdy povaÏoval za pokraãovatele pÛvodního Sokola Nusle (pﬁesvûdãiv˘m dÛkazem toho je dÛstojná oslava 100. v˘roãí zaloÏení, pﬁi níÏ Slovan Orbis
demonstroval svoji kontinuitu s touto jednotou) stává opût
TJ Sokol Nusle.
Zatímco tûlocviãná a sportovní ãinnost navázaly vcelku plynule na ãinnost Slovanu Orbis, zcela novû musela
b˘t pojímána vlastnická péãe o rozsáhl˘ objekt sokolovny a sokolsk˘ majetek. Finanãní zdroje na tuto ãinnost
získává jednota pﬁedev‰ím z dotací a pﬁíspûvkÛ (âOS,
M·MT, magistrát, obec) a z pronájmÛ prostor. Za období
obnoveného sokolského vlastnictví probûhla v objektu ﬁada dílãích rekonstrukcí a úprav ﬁe‰ících jak rÛzné havarijní stavy, tak i potﬁeby jednotliv˘ch oddílÛ na kvalitnûj‰í
zabezpeãení jejich ãinnosti. Lze ﬁíci, Ïe pﬁes neustále rostoucí náklady se daﬁí udrÏovat cel˘ areál sokolovny v solidním provozním stavu.
Vlastní tûlocviãná a sportovní ãinnost probíhá
v odborech sokolské v‰estrannosti a v˘konnostního sportu. Odbor v‰estrannosti zahrnuje ve‰kerou tûlocviãnou
a sportovní ãinnost neregistrovanou v celorepublikov˘ch
komisích sportovních soutûÏí. V na‰í jednotû je aktivních
11 oddílÛ, do kter˘ch jsou zapojeny v‰echny vûkové kategorie (od rodiãÛ a dûtí aÏ po seniory). Sv˘mi jednotliv˘mi ãleny mûla jednota zastoupení na v‰ech tﬁech porevoluãních v‰esokolsk˘ch sletech, sletech zahraniãního
Sokola (PaﬁíÏ 1990, Toronto 1992, Chicago 1993) i svûtov˘ch gymnaestrádách (Berlín 1995, Dornbirn 2007).
V Ïákovsk˘ch kategoriích má prakticky kaÏdoroãnû zastoupení ve sportovních soutûÏích, ãlenové odboru vyuÏí-

P

Nuselská sokolovna je monumentální stavba.
vají ‰kolící a vzdûlavatelské akce organizované âOS nebo Ïupou a v jednotliv˘ch volebních obdobích se aktivnû
zapojují do ãinnosti Ïupních komisí i komisí âOS (v porevoluãním období byl ná‰ ãlen zvolen i do exponovan˘ch funkcí místonáãelníka âOS a následnû jednatele
âOS).
Z v˘konnostních oddílÛ pokraãovaly v ãinnosti v porevoluãním období oddíly házené, stolního tenisu, volejbalu, basketbalu a lyÏování. Z nich v prÛbûhu let postupnû

zcela zanikl oddíl házené, zb˘vající oddíly jsou v‰ak
i v nov˘ch podmínkách úspû‰né, kromû oddílu stolního
tenisu a lyÏování se v‰ak jedná pouze o Ïenské kategorie.
Pro ilustraci uveìme alespoÀ nûkteré z dosaÏen˘ch úspû-

Cviãení dorostenek v Nuslích v roce 1928.

Cviãení dorostenek v Nuslích v roce 1928.
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chÛ jednotlivcÛ ãi druÏstev sportovních oddílÛ – ﬁada titulÛ mistrÛ âR a bûÏnû i dal‰í medailová umístûní na
mistrovstvích republiky, medailová úãast na mistrovství
Evropy juniorÛ a v roce 1992 dokonce titul mistra Evropy
v mixu na MEJ v kategorii kadetÛ v oddíle stolního tenisu, vítûzství druÏstva Ïen v národní lize, nûkolikanásobné
vítûzství v pﬁeboru âOS v kategorii dorostenek v oddíle
volejbalu, zisk titulu pﬁeborníka âR v kategorii mlad‰ích
dorostenek v oddíle basketbalu, titul universiádního mistra svûta a vítûze finále svûtového poháru ve snowboardcrossu v oddíle lyÏování.
ALOIS SOPPE, NÁâELNÍK JEDNOTY
www.praha4.cz
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INZERCE

Objednávky inzerce:
Renáta Čížková

VETERINÁRNÍ ORDINACE

Telefon: 777 114 473
Tel./fax: 222 980 260

Otevírací doba
Po–Pá:
So:

9.00-12.00
9.00-12.00

15.00-20.00

SC-80419/1

SC-80411/1

SC-80431/1

web: www.ceskydomov.cz

SC-80257/1

SC-80422/1

Pod Pramenem 6, 140 00 Praha 4
Tel./fax: 241 400 996 - Mobil: 776 839 742 (pohotovost)
Bus 188, 150, 182, 124, 106, zastávka Kloboučnická.
Tram 11, zastávka Pod Jezerkou.

E-mail: cizkova@ceskydomov.cz

SC-80433/1
SC-80407/1

SC-80413/1

SC-80408/1
SC-80355/2

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Firma ŠIML
Lakýrnické práce lze provést i v dílně
Praha 4, Nad Lesním divadlem 1354
Tel.: 241 493 633, 603 501 166

SC-80376/1

MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ VČ. ÚKLIDU

ÚKLIDOVÉ PRÁCE

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

SC-80284/1
SC-80416/1

SC-80102/1

Tel.: 721 386 777

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

STŘÍHÁNÍ PSŮ
SC-72154/1

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

SC-80414/1

SC-80410/1

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

SC-80376/2

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

SC-72175/2

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

SC-80108/1

Ing. JAN MELŠ
MALÍ¤I, LAK¯RNÍCI, ÚKLID

ÚKLID

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

SC-80415/1

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

SC-80282/1

SC-72230/1

SC-80420/1

SC-80262/1

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

SC-72192/1

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

www.praha4.cz

Jarní nábor právě probíhá

www.tallent.cz • Tel.: 224 815 871, 603 527 172
TUČŇÁK

SC-80446/1

SC-80424/1

K U R Z Y T E N I S U pro kluky a holky od 5 do 18 let – Tenisová škola T A L L E N T
ZŠ Jeremenkova, ZŠ k Milíčovu, ZŠ Pošepného nám. + další střediska Prahy 1–10
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NÁZORY

Doc. PhDr. Jaromír Hořec, CSc., říká:
Celé naše dějiny jsou bojem za svobodu
Letos dne 28. října oslavíme významné jubileum – 90. výročí vzniku Československé republiky. Které historické události bychom
si měli připomenout, zejména my, spořilovští občané?
rvním pﬁedsedou
âeskoslovenské obce legionáﬁské na
Spoﬁilovû byl bratr
MUDr. Karel Kulhánek, znám˘ zubní lékaﬁ
a Sokol bydlící na rohu
Doc. PhDr. Jaromír Hoﬁec, CSc. Roztylského námûstí.
Na sklonku tﬁicát˘ch let
jej ve funkci pﬁedsedy vystﬁídal mÛj otec Karel
Halbhuber. Zaãátkem ãtyﬁicát˘ch let pﬁed zákazem ãinnosti se pﬁedsedou stal bratr Karel Babka, úãastník bitvy
u Zborova a autor sochy Hrdiny od Zborova, kter˘ se ocitl ve svízelné sociální situaci. Pamatuji se, Ïe ãasto se zastavil u nás pro podporu, a vÏdy si odná‰el nûjakou tu
Korunku na pﬁilep‰ení. Za Protektorátu v roce 1941 zakázal ¤í‰sk˘ zmocnûnec Karl Hemann Frank dal‰í ãinnost
âeskoslovenské obce legionáﬁské, obdobnû jako jin˘ch
vlasteneck˘ch spolkÛ – Sokola, Skautu, âeského svazu
turistÛ a dal‰ích organizací. Zaãátek druhého odboje spadá do roku 1939, kdy po zﬁízení Protektorátu âechy
a Morava lidé v Praze a v nûkter˘ch velk˘ch mûstech vystupovali na veﬁejn˘ch manifestacích v duchu
Masarykov˘ch idejí demokracie a svobody. Na Spoﬁilovû
vznikla první známá protifa‰istická skupina „V boj“, coÏ
byl také název ilegálního ãasopisu. Jeho tvÛrci byli grafik
a malíﬁ Vojtûch Preissig a jeho dcera Inka Berná‰ková,
kteﬁí zaji‰Èovali vysokou, grafickou a umûleckou úroveÀ
a tisk ãasopisu v cyklostylovém provedení, a starali se
o jeho ‰íﬁení mezi ãesk˘mi vlastenci nejenom na
Spoﬁilovû, ale i v celé Praze a jejím okolí. Po jejich odhalení nacisty byli odvezeni do koncentraãního tábora a odsouzení k trestu smrti. Jejich památka je uctûna pamûtní
deskou na domû, kde na Spoﬁilovû v Jihov˘chodní VIII
bydleli. V té dobû se stal Spoﬁilov v˘znamn˘m stﬁediskem
protifa‰istického odboje. Dal‰í hrdinsk˘ ãin vykonal pozdûj‰í poslanec za âeskoslovenskou stranu lidovou po
roce 1945 Jan Smudek. Jednoho dne zne‰kodnil na
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Kladnû pﬁíslu‰níka gestapa, utekl do Prahy na Spoﬁilov,
kde se nûkolik hodin skr˘val u svého známého Ladislava
Vojtûcha bydlícího na Roztylském námûstí. Pﬁed nûmeckou hlídkou se mu podaﬁilo zmizet do Krãského lesa.
Nakonec se dostal aÏ do Velké Británie a tam se stal pﬁíslu‰níkem âeskoslovenské armády v zahraniãí. Jan
Smudek byl jeden z prvních hrdinÛ odboje na Spoﬁilovû.
Které události rozhodly o vytvoﬁení prvního ãeskoslovenského vojska a tím pﬁispûly k uznání práva na
samostatnost?
Na vytvoﬁení samostatné âeskoslovenské republiky
mûly velk˘ vliv ãeskoslovenské legie pod vedením profesora T. G. Masaryka. V poslední dobû v nûkter˘ch
ãláncích i veﬁejn˘ch projevech se objevily zrÛdné názory,
Ïe âe‰i a Slováci vlastnû nikdy nebojovali za svoji
svobodu. Celé na‰e dûjiny svûdãí o pravém opaku.
Obnova samostatného státu v ﬁíjnu 1918 byla vyvrcholením staletého boje za svobodu a nezávislost nového státu,
o ãemÏ svûdãí obûti první svûtové války. CoÏ nebyli
hrdiny statisíce obûtí ãesk˘ch a slovensk˘ch bojovníkÛ
za svobodu na boji‰tích za obou svûtov˘ch válek, v koncentraãních táborech, v Ïaláﬁích a na popravi‰tích?
V ãem spatﬁujete hlavní v˘znam obnovy památníku
HrdinÛm od Zborova na Spoﬁilovû?
Dne 29. ãervna roku 1937 byla odhalena na
Roztylském námûstí na Spoﬁilovû socha HrdinÛm od
Zborova na poãest 20. v˘roãí památné bitvy u Zborova
dne 2. ãervence 1917. Tento pomník vznikl pod zá‰titou
âeskoslovenské obce legionáﬁské, Sokola, junáka,
Ministerstva národní obrany, rÛzn˘ch mecená‰Û i sbírkou
prost˘ch obyvatel Spoﬁilova. Odhalení pomníku byl
pﬁítomen hrdina od Zborova rusk˘ legionáﬁ generál
âeãek a ministr obchodu Nosál. Pomník byl odstranûn za
nacistické okupace v roce 1940 a odvezen na neznámé
místo na Zbraslav. Po skonãení druhé svûtové války ani
po únorov˘ch událostech roku 1948 nebyla obnova po-

Problémy dopravy
aÏdého, kdo se ráno snaÏí dostat
do pﬁeplnûné tramvaje, metra ãi
autobusu a nebo krokem popojíÏdí
Jan Kolda
v nekoneãné frontû aut jistû napadne,
kdy uÏ to v‰e koneãnû skonãí a ta doprava se zlep‰í.
Nebo si dﬁíve zvykneme?
Nepotû‰ím Vás milí ãtenáﬁi. Lépe uÏ bylo a dle názoru dopravních expertÛ doprava v Praze moÏná do
dvou let zkolabuje úplnû, pokud se nepﬁijmou zásadní
opatﬁení. DÛvod tûchto ãern˘ch prognóz je zﬁejm˘.
V Praze prudce stoupá poãet automobilÛ, kdy majetnûj‰í rodiny vlastní nûkolik automobilÛ. StupeÀ motorizace v Praze, jiÏ pﬁekroãil 1,6 (poãet obyvatel/poãet
aut), ãímÏ jsme pﬁedstihli mûsta jako VídeÀ, Mnichov
a dal‰í.
Kolem Prahy pak jak houby po de‰ti rostou satelitní
mûsteãka, zejména jiÏním smûrem. Drtivá vût‰ina je-
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jich obyvatel pracuje ãi studuje v Praze a jezdí sem autem. Také pﬁímo v Praze pﬁib˘vají byty, ale hlavnû se
zde staví kanceláﬁe, které sice mají v podzemí pro své
zamûstnance velká parkovi‰tû, ale nûkudy ta auta prostû musí pﬁijet a zase odjet. JenÏe silnice nejsou nafukovací.
V‰echna velká mûsta dávno ﬁe‰ila své dopravní problémy v˘stavbou okruÏních komunikací, rozsáhlou sítí
metra a tramvají, vãetnû zapojení Ïelezniãní sítû do
systému tzv. integrované dopravy. A jaká je situace
v Praze? JiÏ v r. 1972 byl vypracován a schválen ZÁKOS – základní komunikaãní systém, kter˘ ﬁe‰il silniãní dopravu v Praze pomocí tﬁí okruhÛ (vnitﬁního,
stﬁední a vnûj‰ího) a 8 radiál, které je propojovaly. V r.
1990 byly okruhy zredukovány na dva, mûstsk˘(stﬁední) a silniãní(vnûj‰í). Dodnes ale nemáme bohuÏel dokonãen ani jeden. A tak se nám tranzitní doprava sever-

Doc. PhDr. Jaromír Hořec, CSc.,
je členem předsednictva Masarykova
demokratického hnutí, synem ruského
legionáře Karla Halbhubera (*1888),
předsedy Místní jednoty Československé
obce legionářské na Spořilově.
mníku legionáﬁÛm na Spoﬁilovû moÏná. V roce 2001 na
v˘zvu starosty Mûstské ãásti Praha 4 Dr. Hovorky
v TuãÀáku se podaﬁilo objevit cenné dokumenty o historii
pomníku Zborováka. Po záplavách, které v létû 2002 postihly tûÏce území Prahy 4, bylo nutno pﬁípravu odloÏit.
Pﬁed dvaceti lety jste zakládal Masarykovo demokratické hnutí krátce po sametové revoluci a pÛsobil jako
‰éfredaktor ãasopisu âAS. Jakou úlohu sehrává MDH
pﬁi svûdectví o díle T.G. Masaryka, pûstování národních tradic a úcty k hrdinÛm na‰ich dûjin, zejména pﬁi
práci s mladou generací?
Na jaﬁe roku 2007 se zástupci Sokola a jejich pﬁíznivci
na Spoﬁilovû, Asociace nositelÛ legionáﬁsk˘ch tradic
ANLET a Masarykova demokratického hnutí obrátili na
starostu Mûstské ãásti Praha 4 Ing. Pavla Horálka. Díky
jeho pochopení se podaﬁilo zahájit pﬁípravné práce pro
obnovu pomníku. Vznikla architektonická studie prostorového uspoﬁádání pietního místa v horní ãásti
Roztylského námûstí, kde jsou uloÏeny ostatky bojovníkÛ
PraÏského povstání z roku 1945. Vzhledem k v˘‰i celkov˘ch nákladÛ na obnovu pomníku pﬁedpokládám, Ïe bude
vypsána celostátní veﬁejná sbírka, pﬁi níÏ se nám podaﬁí
dosáhnout potﬁebn˘ch prostﬁedkÛ téÏ díky nav˘‰ení
o ãástku 500 000,- Kã, kterou zastupitelé Prahy 4 uvolnili v rozpoãtu na rok 2008. Obnovou památníku odboje
bude odstranûn dlouholet˘ dluh v˘znamnému období
na‰í minulosti u pﬁíleÏitosti 90. v˘roãí památné bitvy
u Zborova a zaloÏení svobodného âeskoslovenska. Bude
pﬁipomínat v˘znamn˘ podíl Tomá‰e Garrigue Masaryka,
legionáﬁÛ i v‰ech dal‰ích bojovníkÛ za svobodu, zejména
pro mladou generaci na‰eho národa.
VLADIMÍR PRCHLÍK,
AUTOR JE P¤EDSEDA KLUBU TGM
MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ V PRAZE 4-ZÁBùHLICÍCH

jih doslova pasíruje pﬁímo pﬁes „Václavák“ se v‰emi
následky z toho plynoucími. Na rozsáhlej‰í v˘stavbu
metra nejsou peníze. Bude zprovoznûn jen krátk˘ úsek
a v˘stavba tolik potﬁebné trasy „D“ je zatím odloÏena.
Dal‰í velk˘ problém je doprava v klidu, neboli ‰ance zaparkovat tam kam jedu ãi kde bydlím. Zejména na
sídli‰tích jde o nebetyãn˘ problém. ¤ada mûstsk˘ch
ãástí se tento problém snaÏila vyﬁe‰it vytvoﬁením parkovacích zón. Zaãala s tím Praha 1 a 2, teì se pﬁidala
Praha 3 a 7 a uÏ se stejné projekty pﬁipravují i v dal‰ích
mûstsk˘ch ãástech. Bude se to ‰íﬁit lavinovitû. DÛvod
je prost˘, pokud tento systém zavede nûkterá mûstská
ãást, okamÏitû tím zpÛsobí pﬁetlak v ulicích sousedících mûstsk˘ch ãástí. Lidé z okrajov˘ch ãástí prostû
zaãnou parkovat v sousedním obvodû. A radnici postiÏené ãásti pak nezbude neÏ tento sytém zavést také.
Náprava nebude jednoduchá ani levná a tûm kdo
o tom rozhodují, není urãitû co závidût, protoÏe musí
napravovat chyby sv˘ch pﬁedchÛdcÛ..
JAN KOLDA, ZASTUPITEL Mâ PRAHA 4

www.praha4.cz
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DOPISY
Dobr˘ den,
nevím, na koho se mám obrátit, ale chtûla bych
podûkovat, Ïe jste na radnici zaﬁídili novou restauraci U rodinného krbu. Koneãnû do ní mÛÏeme chodit i my obyãejní lidé, protoÏe tam uÏ mají lep‰í ceny, neÏ tam byly dﬁív.
BLAÎENA LORENCOVÁ, NUSLE
VáÏená redakce,
líbí se nám, Ïe se TuãÀák vûnuje i dÛchodcÛm.
Rádi Vás ãteme. Chodíme na obûdy do restaurace Domova Sue Ryder, kde vaﬁí pro seniory i diety Ïluãníkovou a diabetickou. Tuto informaci by
jistû uvítalo více seniorÛ. Pro seniory je to sv˘m
zpÛsobem spoleãenská událost, kdyÏ si jdou na
obûd sednout do pﬁíjemné restaurace s obsluhou
a hudbou. To mûli zﬁejmû na pamûti i zakladatelé tohoto domova.
âTENÁ¤KA Z PRAHY 4

Odpovûì: Dûkujeme za hezk˘ dopis i zajímavou
informaci. V nûkterém z pﬁí‰tích ãísel se opût zamûﬁíme na pﬁehled restaurací a jídelen vhodn˘ch
pro stravování seniorÛ, vãetnû nabídky dietních
jídel.
REDAKCE
NeprÛchozí chodníky
V ulici K Novému dvoru ve Lhotce si majitelé
luxusních vil, zejména ã. 31 zabrali chodník
a vysázeli na nûm hust˘ pás plan˘ch rÛÏí.
Podobnû i ãást protilehlého chodníku pﬁed domy
ã. 38 a 40 je zãásti osázena a zãásti zarostlá
hust˘m kﬁovím. Jak dokládá mÛj snímek z loÀského roku, právû tato radnicí tolerovaná zeleÀ
znemoÏÀuje pû‰ím chodit po chodníku a nutí je
kráãet po vozovce mezi projíÏdûjícími automobily.
JAN HÁLA, PRAHA 4

Jen, co jsme se narodili,
do parku jsme vyrazili.
Ná‰ tatínek s maminkou
vozili nás pû‰inkou.

INZERCE

NeprÛchozí chodníky v ulici K novému dvoru.
Ústav sociálních služeb v Praze 4,
příspěvková organizace se sídlem
Podolská 31, 147 00 Praha 4-Podolí

PŘIJME
Všeobecnou sestru
v přímé obslužné péči
pro vedení ošetřovatelského týmu
v domově seniorů
Hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou. Pracovní úvazek
40 hodin týdně. Čistý trestní rejstřík. Nástup podle dohody.

Požadujeme:
VŠZ nebo SŠZ s maturitou a absolvování
pomaturiního studia pro zdravotní sestry.
SC-80163/1

KAMARÁDI

Kontakt:
Jiřina Čižinská
Tel.: 241 433 582 • E-mail: adm@uss4.cz

Jak ubûhla 2, 3 léta,
po koãárku byla veta.
Po parku jsme bûhali,
na srneãku sedali.
Dnes chodíme do ‰koly
máme mnohé úlohy.
KdyÏ je v‰echny splníme
po parku se honíme.
Na kole ãi na saních,
to kdyÏ napadne nám sníh.
Teì tu zírám vsedû, vstoje,
co to vidí oãi moje?
Na podstavec hledím,
srneãku nevidím!
Proã mû pálí oãiãka?
Krade se tam slziãka!
A mÛj brá‰ka stojíc v snách
roní slzy jako hrách.
Volá na‰e srdéãko,
kde jsi milá srneãko?
Jako my i jiné dûti
Smutnû pláãí, volají
a srneãku hledají.
Srneãka a její dûcko,
ty jsou pro nás dûti v‰ecko.
Ve v‰ední den, v nedûli,
nûÏnû na nás hledûli.
My je máme moc, moc rádi,
vÏdyÈ jsou na‰i kamarádi.
Kolou‰ku a srneãko,
vraÈte se k nám brziãko.
V‰ichni na vás ãekáme,
slziãky si stíráme.
ELI·KA HOLLANOVÁ, PRAHA 4

www.praha4.cz
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OBČANSKÝ SERVIS

§

Právní poradna

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

Dotaz: Jsem vdaná osmnáct let, máme ‰estnáctiletou
dceru. Posledních nûkolik let sama obstarávám v‰echny
záleÏitosti na‰í rodiny, starám se o domácnost a dceru,
téÏ o nemocné rodiãe. ManÏel se poﬁád vymlouval na
pracovní vytíÏení a nedostatek ãasu, nyní pﬁiznal, Ïe má
pﬁítelkyni, se kterou oãekávají narození dítûte. Dospûli
jsme k závûru, Ïe dal‰í prodluÏování na‰eho nefunkãního
manÏelství nemá jiÏ smysl, neboÈ manÏel chce s pﬁítelkyní zÛstat a Ïádá mne o souhlas s rozvodem. Dcera nese
tuto situaci dost ‰patnû, neboÈ otce má velice ráda,
vyjádﬁila se v‰ak, Ïe chce zÛstat se mnou. Ráda bych
zejména s ohledem na dceru vûc urychlila a s rozvodem
souhlasila, abychom se roze‰li slu‰nû, ale máme spoleãn˘
majetek (byt s garáÏí v Praze, byt na horách a rekreaãní
chatu, v‰e úplnû vybavené a zaﬁízené, osobní automobil,
atd.), kter˘ si musíme po rozvodu rozdûlit. KdyÏ vyjdu
manÏelovi vstﬁíc souhlasem s rozvodem, chci mít jasno
téÏ o na‰em majetku, abych se potom nemusela léta
„handrkovat“ nebo dokonce o majetek soudit. Jak˘m
zpÛsobem lze tuto vûc nejlépe vyﬁe‰it?
Odpovûì: V pﬁípadû, Ïe jiÏ nelze oãekávat obnovení va‰eho
manÏelského souÏití a na rozvodu jste schopni se dohodnout,
právní úprava v zákonû o rodinû umoÏÀuje komplexnû si
upravit rozvod manÏelství a souãasnû v‰echny jeho právní
následky t˘kající se dûtí, budoucích majetkov˘ch a bytov˘ch
vztahÛ dohodou, ãímÏ omezíte na nejmen‰í moÏnou míru
konfliktní situace, které by mohly nastat a to zejména, kdyÏ
jste zároveÀ rodiãi nezletilého dítûte.
Jedná se o zvlá‰tní druh rozvodu po vzájemné dohodû
obou manÏelÛ, oznaãovan˘ jako dohodnut˘ nebo smluven˘

rozvod. I v tomto pﬁípadû zÛstává zachován objektivní
princip rozvodu, tj. rozvrat manÏelství jako trval˘ a hlubok˘
nesoulad mezi manÏeli, kdy jiÏ nelze oãekávat obnovení
jejich souÏití. Pro dohodnut˘ rozvod platí nûkolik zákonn˘ch
podmínek a to, Ïe manÏelství trvalo alespoÀ jeden rok, Ïe
manÏelé spolu nejménû ‰est mûsícÛ neÏijí (nemusí fakticky
bydlet v oddûleném bydli‰ti, ale po tuto dobu spoleãnû
nehospodaﬁí, intimnû se nest˘kají apod.) a Ïe druh˘ manÏel
se k návrhu na rozvod pﬁipojí.
Pokud jsou tyto základní podmínky splnûny, platí zákonná
domnûnka a to, Ïe existuje tzv. kvalifikovan˘ rozvrat manÏelství a soud jiÏ nezji‰Èuje pﬁíãiny rozvratu manÏelství. Toto
zji‰Èování b˘vá ãasto pro rozvádûjící se manÏele nepﬁíjemné
aÏ traumatizující. Soud manÏelství rozvede, pokud jsou
souãasnû splnûny i dal‰í zákonné podmínky a to konkrétnû,
Ïe manÏelé soudu pﬁedloÏí tyto listiny: písemné smlouvy
ﬁe‰ící vypoﬁádání vzájemn˘ch porozvodov˘ch vztahÛ k majetku a spoleãnému bytu, na nichÏ jsou jejich podpisy úﬁednû
ovûﬁeny a dále pravomocné rozhodnutí soudu péãe o nezletilé, kter˘m byla schválena dohoda rodiãÛ o úpravû pomûrÛ
k nezletil˘m dûtem pro dobu po rozvodu. Smlouva o vypoﬁádání majetkov˘ch vztahÛ by mûla obsahovat vypoﬁádání celého spoleãného jmûní manÏelÛ vãetnû vyplacení finanãního
vyrovnávacího podílu v pﬁípadû, Ïe majetkové podíly jsou nerovnomûrné a manÏelé se na tom dohodnou. Obsah smlouvy
o vypoﬁádání spoleãného bydlení se bude li‰it podle toho,
jak˘ byt manÏelé uÏívali (je rozdíl, zda jde o byt v osobním
ãi druÏstevním vlastnictví, zda o byt sluÏební, obecní, v domû
soukromého majitele, apod.). Dohoda o úpravû pomûrÛ
k nezletil˘m dûtem musí obsahovat v˘‰i a zpÛsob placení

Občanské průkazy na Jílovské
Na konci loÀského roku skonãila platnost OP pﬁedposlední skupinû obãanÛ, kteﬁí vlastnili tento prÛkaz bez strojovû
ãitelné zóny. Za poslední ãtvrtletí v roce 2007 bylo vymûnûno cca 2800 obãansk˘ch prÛkazÛ, kter˘m by skonãila platnost k 31. 12. 2007 (tzn. OP vydané do roku 1998).
Pﬁesto k únoru 2008 stále zb˘valo vymûnit asi 2400
tûchto obãansk˘ch prÛkazÛ, které mûly b˘t vymûnûny do
konce roku 2007. V roce 2008 dále probíhá v˘mûna poslední skupiny obãansk˘ch prÛkazÛ bez strojovû ãiteln˘ch údajÛ
vydan˘ch do roku 2003, které musí b˘t vymûnûny nejpozdûji do 31. 12. 2008. V˘mûna se net˘ká obãansk˘ch prÛkazÛ se
strojovû ãiteln˘mi údaji, u tûchto typÛ obãansk˘ch prÛkazÛ
je doba platnosti vyznaãena na obãanském prÛkazu.
V˘‰e uvedené údaje jsou zpracovány v pﬁehledné tabulce:

Odbor správních agend vydává obãanÛm Prahy 4 obãanské prÛkazy vût‰inou dﬁíve neÏ ve 30ti denní lhÛtû dané zákonem. Novû lze zjistit zda je obãansk˘ prÛkaz pﬁipraven
k pﬁevzetí také na webov˘ch stránkách Prahy 4
(www.praha4.cz v aktualitách) – staãí si pouze zapamatovat datum podání Ïádosti. Takto uvedené termíny pro
pﬁevzetí neplatí v níÏe uveden˘ch pﬁípadech:
• Îádost o OP byla podána na jiném úﬁadû neÏ na Úﬁadu Mâ
Praha 4 (pracovi‰tû Jílovská 1148/14).
• Obãan nemá trval˘ pobyt na území Prahy 4 a OP
zadává do v˘roby jin˘ úﬁad.
• Pﬁi nutném ovûﬁení totoÏnosti obãana prostﬁednictvím archívu Magistrátu hl. m. Prahy – v tomto pﬁípadû platí termín vyhotovení OP ve lhÛtû 30 dnÛ od podání Ïádosti.
Datum podání Ïádosti je uvedené i na kartiãce,

v˘Ïivného a urãení, komu bude dítû po rozvodu svûﬁeno do
v˘chovy, nebo úpravu stﬁídavé ãi spoleãné v˘chovy. Soud
pﬁedloÏené smlouvy o vypoﬁádání majetku a bytu ani neschvaluje, ani nekontroluje jejich obsah, úplnost ãi správnost,
pouze zji‰Èuje formální náleÏitosti a konstatuje, Ïe takové
smlouvy úãastníci pro úãely rozvodového ﬁízení uzavﬁeli
a v rozvodovém ﬁízení pﬁedloÏili. V pﬁípadû, Ïe v‰echny
uvedené podmínky byly splnûny, soud manÏelství rozvede.
Zde podot˘kám, Ïe úãinnost v‰ech smluv a také rozsudku
soudu péãe o nezletilé dûti, kter˘m byla schválena dohoda
rodiãÛ o úpravû pomûrÛ nezletil˘ch dûtí, nastává aÏ po
nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
V souvislosti s dohodnut˘m rozvodem mÛÏe b˘t uzavﬁena
také smlouva o úpravû vyÏivovací povinnosti jednoho z manÏelÛ, pro kterou téÏ platí odkládací podmínka pro dobu po
rozvodu. Uzavﬁení této smlouvy není zákonnou podmínkou
dohodnutého rozvodu. Pokud v‰ak máte nárok na v˘Ïivné,
doporuãuji smlouvu uzavﬁít, v˘Ïivné mÛÏe b˘t dohodnuto
v pravideln˘ch mûsíãních splátkách nebo jednorázov˘m
zaplacením dohodnuté ãástky.
Vzhledem k tomu, Ïe soud smlouvy manÏelÛ neschvaluje,
není zaruãena jejich vûcná správnost a vyãerpávající obsah.
ProtoÏe máte ve spoleãném jmûní manÏelÛ nemovitosti,
osobní automobil a dal‰í majetek vy‰‰í hodnoty, je nutné
sepsání smluv vûnovat mimoﬁádnou pozornost. Nejpraktiãtûj‰í je obrátit se na advokátní kanceláﬁ, která se touto
problematikou profesnû zab˘vá a celou záleÏitost vám komplexnû zpracuje. V takovém pﬁípadû nûkteré soudy jiÏ vydávají rozvodové rozsudky dokonce bez nutnosti va‰í osobní
úãasti. Odborné zpracování smluv má zejména v˘znam
a oceníte jej, kdyÏ ﬁe‰íte vypoﬁádání nemovitostí, neboÈ
smlouvu bude nutné následnû po rozvodu pﬁedloÏit pﬁíslu‰nému katastrálnímu úﬁadu k provedení vkladu práva. Pﬁedností
dohodnutého rozvodu není jen diskrétnost soudního ﬁízení,
kdyÏ se nerozebírají va‰e osobní, ãasto intimní, detaily manÏelství, ale téÏ vyﬁe‰ení majetkov˘ch a bytov˘ch záleÏitostí
a vyﬁe‰ení úpravy pomûrÛ k dûtem bez zbyteãn˘ch emocí,
to v‰e slu‰nû a dÛstojnû, bez prodlev a ãasto letit˘ch sporÛ za
v˘znamného u‰etﬁení finanãních nákladÛ.
JUDR. TATIANA POUPOVÁ
kterou dostane Ïadatel pﬁi podání Ïádosti. Na ní jsou i dal‰í
informace jako telefonní kontakty, pﬁedpokládan˘ datum
v˘deje, ãíslo vyvolávacího systému apod.
Îádost o nov˘ OP mÛÏete podat na pracovi‰ti odboru
správních agend ÚMâ Praha 4. Sídlo oddûlení OP je na
adrese: Praha 4-Braník, Jílovská 1148/14 vedle „Kulturního
centra Novodvorská“, (bus 106, 170, 197, 198, 199, 203; st.
„Sídli‰tû Novodvorská“). K v˘mûnû je tﬁeba pﬁedloÏit dosavadní obãansk˘ prÛkaz, vyplnûnou Ïádost o OP (pﬁípadnû
doloÏit zmûnûné údaje) a 1x souãasnou fotografii (fotograf
je v objektu). PÛvodní OP, pokud je platn˘ a není po‰kozen˘, Vám bude ponechán aÏ do v˘deje nového. Îádosti
o nové prÛkazy podávejte v úﬁedních hodinách pro obãany:
pondûlí a stﬁeda 8:00–17:30, úter˘ a ãtvrtek 8:00–12:00
Informace za tabulkou se ve stejné míﬁe t˘kají i cestovních dokladÛ.
TOMÁ· SMRâEK, VEDOUCÍ ODBORU OSA

PLATNOST OBâANSK¯CH PRÒKAZÒ
bez strojovû ãitelné zóny
Datum vydání
*) do 31. 12. 1994
*) do 31. 12. 1996
*) do 31. 12. 1998
do 31. 12. 2003

Datum platnosti
do 31. 12. 2005
do 31. 12. 2006
do 31. 12. 2007
do 31. 12. 2008

Datum podání Ïádosti
nejpozdûji do 30. 11. 2005
nejpozdûji do 30. 11. 2006
nejpozdûji do 30. 11. 2007
nejpozdûji do 30. 11. 2008

*) neplatné obãanské prÛkazy
V˘jimku tvoﬁí obãanské prÛkazy obãanÛ narozen˘ch pﬁed
1. lednem 1936, pokud je v nich vyznaãeno, Ïe doba jejich platnosti je „BEZ OMEZENÍ“ – tyto OP zÛstávají nadále v platnosti
a povinnost jejich v˘mûny za nov˘ se na nû nevztahuje! V OP
typu „kníÏka“ musÍ b˘t navíc vyznaãeno „OBâANSTVÍ âR“.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vítáme své občánky
Na pﬁelomu února a bﬁezna se na radnici
v Táborské ulici konala série tradiãních vítání nov˘ch
obãánkÛ na‰í mûstské ãásti. Novorozence vítali
zastupitelé Pavel Caldr, Vûra Pﬁíhodová a zástupce
starosty Martin Hudec. S pﬁípravou slavnostních
aktÛ pomáhali Ïáci a Ïákynû Zdravotní ‰koly
5. kvûtna pod vedením paní profesorky Brádkové.
***
Pﬁivítáni byli tito obãánkové Mâ Praha 4:
Linda KuÏelová, AlÏbûta Trãková, David Bílek, Lada
·imánková, Adéla Dorazilová, Matûj Drbal, Matûj
Swientek, Anna Emlerová, Marie Ernyeiová, Michael
Malachi, Eli‰ka Jirotková, Eli‰ka Nûmcová, Tomá‰
Novák, Jan Fanta, Filip Farkas, Eli‰ka Fichtlová, Karel

Fliegel, Milan Flutka, Matou‰ Friedberger, Daniel Fritz,
Michaela Gajdová, Sofie Gregorová, Matyá‰ Pávek,
Miriam Sais, Jakub Sluneãko, Tim Haffner, Franti‰ek
Hájek, Luká‰ Halenãák, Daniel Hanzík, Dominik Havel,
Bohumil a Matûj Hedvikovi, Tomá‰ Helcl, Petr Heltzel,
Just˘na Hlou‰ková, Lucie Hodíková, Václav Hofhansl,
Daniel Holeãek, Matyá‰ Holu‰a,Tomá‰ Hol˘, David
Horváth, Anna Hradcová, Krist˘na Hrdliãková, Anna
Poláãková, Mathias Hütter, Magdaléna Chejlavová, Eli‰ka
Chrpová, Ondﬁej Janou‰ek, Maxim Janou‰kovec, David
Jansk˘, Matûj Chramosta, Krist˘na Jaro‰ová, Jáchym
Jelínek, Jakub Jelínek, Nella JeÏková, Anna Jílková,
Krist˘na Kahounová, Tereza Kahounová, Zdenûk Kala‰,
Barbora Kárníková, Matyá‰ Kindl, Martin Chládek,

Anika Kirschnerová, Lucie
KÀourková, Michal Kocián,
Jakub Kocman, Julie Kopﬁivová, Tadeá‰ Kolditz, Karla Hejslerová, Jiﬁí Kaplan,
Berenika Kramlová, Terezie Krejãíková, Adéla Krsková,
Martina Kruli‰ová, Nikola Krupka, Agáta Krupová,
Veronika Kﬁemenová, Matûj Kﬁovák, Tomá‰ Kypta, Adam
Michael Lapinlampi, Lucie Laviãková, Robert Lebeda,
Luká‰ Lhota, Eli‰ka Lohynská, Anna LouÏecká, Nicol
Macasová, Edmond Magomedov, Cecílie Machartová
a Dominik Malík.
Radnice dûkuje v‰em, kdo se na pﬁípravû slavnostních
obﬁadÛ podíleli.
(L¤)

SC-80130/2

SC-80096/1

INZERCE

www.praha4.cz
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ZÁBAVA

Hry
na hrdiny

hráãi. Tematicky tûÏí vût‰ina her na hrdiny z dnes populárního Ïánru fantasy, jehoÏ základ poloÏili brit‰tí romanopisci v ãele s J. R. R. Tolkienem. Dal‰í hry pak tûÏí ze
Ïánru sci-fi nebo z rÛzn˘ch období dûjin.

Stolní RPG hry
Hráãi popisují chování a akce postav a ﬁídící hráã jim
vrací odezvy svûta. Postavy obvykle proÏívají dobrodruÏství a získávají nové schopnosti. Nejznámnûj‰í
ãeskou fantasy RPG hrou na hrdiny je Draãí doupû.
Nejroz‰íﬁenûj‰í svûtovû hranou RPG hrou na hrdiny pak
je Dungeons & Dragons. Dal‰í velmi zajímavou alternativu nabízí hororovû zamûﬁené hry od americké firmy
Whitewolf pﬁedstavující Svût temnoty jako hrozivûj‰í
alternativu na‰eho svûta. V souãasné dobû se zejména
mezi zku‰enûj‰ími hráãi prosazují „málopravidlové“ hry
zamûﬁené na pﬁíbûh, roleplaying a atmosféru, jak˘mi jsou
napﬁ. Fate nebo The Window.

Dungeons & Dragons
Poãítaãové hry na hrdiny umoÏÀují hrát samostatnû
i po internetu.
ra na hrdiny – RPG (zkratka z angl. Role playing
game, ãesky nejãastûji pﬁekládané jako hra na hrdiny) je druh hry, kde hráãi zaujímají role fiktivních postav
(role-playing – hraní v roli), které si podle dan˘ch pravidel vytvoﬁí a za které v samotné hﬁe jednají. V jádru jsou
tyto hry formou interaktivní zábavy zaloÏené na v˘pravnosti pﬁíbûhu, kter˘ lze ovlivnit a na kterém lze mít svou
fiktivní rolí autentick˘ podíl a také moÏnost odnést si
reáln˘ záÏitek, plynoucí z procesu transformace vlastní
libovÛle do fiktivního charakteru fiktivního svûta.

H

Mnohostûnné kostky urãují v˘sledky bojÛ.
Hráã takov˘ svût svou fiktivní rolí tedy odvíjí a na základû sobû vlastní libovÛle do jisté míry spoluvytváﬁí. Svût
sám a zákonitosti takového svûta jsou obvykle definovány
v pravidlech, která mÛÏou b˘t aÏ velice komplikovaná
a rozsáhlá a neustále dotváﬁená a roz‰iﬁovaná. Nad svûtem
RPG hry proto musí „bdít“ inteligentní prvek (ãlovûk, program), kter˘ nemÛÏe b˘t omezen niãím jin˘m neÏ pravidly a kter˘ dohlíÏí nad pohybem charakterÛ a jejich ãiny
a dále rozhoduje (na základû zákonitostí definovaného
univerzálního zákona nûjakého svûta) o následcích konkrétních ãinÛ vykonan˘ch hráãi. Takov˘ mocn˘ ãinitel je
tedy jak˘si pán svûta (game master, dungeon master – pán
hry, pán jeskynû), kter˘ právû pohyb a dynamiku prostﬁedí neustále dovytváﬁí, usmûrÀuje a kontroluje a rovnûÏ
pﬁejímá zodpovûdnost za postavy, které do svûta sám vkládá, jako protivníky nebo pﬁátele hrdinÛm ovládan˘mi
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Dungeons & Dragons je fantasy hra na hrdiny vydané spoleãností Wizards of the Coast. PÛvodní
Dungeons & Dragons, vytvoﬁené Garym Gygaxem and
Davem Arnesonem, byla poprvé vydána v roce 1974
Gygaxovou firmou Tactical Studies Rules (TSR). JelikoÏ
je pÛvodnû odvozeno ze stolních her, je publikace D&D
obecnû povaÏována za poãátek moderních her na hrdiny
a v ‰ir‰ím smyslu poãátek celého RPG a MMORPG
prÛmyslu.
Hráãi D&D si vytváﬁejí fiktivní postavy, které se úãastní imaginárních dobrodruÏství a bojují s rozliãn˘mi druhy
fiktivních nestÛvr, sbírají poklady, jednají jeden druh˘m
a získávají zku‰enosti, ãímÏ se v prÛbûhu hry stávají stále
mocnûj‰ími. D&D se od tradiãních figurkov˘ch váleãn˘ch
her odli‰uje v tom ohledu, Ïe pﬁidûluje
kaÏdému hráãi ve hﬁe konkrétní postavu nikoliv celé legie nebo armády.
D&D také pﬁiná‰í koncept dûjmistra
(v orig. Dungeon Master, zkracováno
DM), coÏ je vypravûã a rozhodãí zodpovûdní za tvorbu fiktivního
prostﬁedí hry, usmûrÀování
hráãsk˘ch postav a ztvárnûní podpÛrn˘ elementÛ cizích (nehráãsk˘ch) postav apod.
Hra obvykle se obvykle
vyvíjí v prÛbûhu ﬁady setkání
hráãÛ a v kterémÏto pﬁípadû se
naz˘vá taÏením nebo kampaní.
Obvykle hraje hráã jen jednu postavu, byÈ nûkteré hry umoÏÀují
jich ztvárnit najednou i více.
Hráãi a DM sledují v˘voj ãinnosti postavy, její charakteristiky a majetky s pouÏitím papíru a tuÏky pﬁípadnû jejich
elektronického
ekvivalentu.
Vydaná pravidla hry vysvûtlují, jak
vytvoﬁit a vybavit postavu, jak
fungují její síly a schopnosti, jak
probíhají rÛzná jednání a boj
a stejnû tak i magické pﬁedmûty
a kouzla pro tento Ïánr typická.
Leã pravidla také vyz˘vají DMa,
aby je upravil tak, aby vyhovovali
jak prostﬁedí tak i skupinû hráãÛ
s nimiÏ hraje. Hra byla inspirací
pro ﬁadu dal‰ích her podobného typu, v âeské republice napﬁíklad inspirovala tvÛrce hry Draãí doupû.

Ve hrách na hrdiny se poﬁádají i turnaje.

Draãí doupû
Draãí doupû patﬁí mezi klasické hry na hrdiny (roleplaying games). Jeden z úãastníkÛ, tzv. Pán jeskynû (PJ),
pﬁed hrou pﬁipraví úvodní pﬁíbûh, mapy apod. Ostatní hráãi se poté tohoto pﬁíbûhu zúãastní – kaÏd˘ z hráãÛ pﬁedstavuje jednu postavu fantasy svûta (váleãníka, kouzelníka apod.), celá druÏina pak dohromady putuje svûtem
vytvoﬁen˘m PJ s cílem splnit zadané úkoly, získat peníze
a slávu. Obecnû neexistují limity, co hráãi mohou a nemohou, o následcích jejich ãinÛ rozhoduje PJ, nûkteré bûÏné
herní situace (boj, sesílání kouzel, vyuÏívání zvlá‰tních
schopností apod.) se ﬁe‰í na základû ãíseln˘ch tabulek
uveden˘ch v pravidlech a hodÛ kostkami (pouÏívají se
klasické ‰estistûnné a o nûco netradiãnûj‰í desetistûnné).

Poãítaãové RPG hry
V poãítaãov˘ch hrách na principu RPG hráãi ovládají
akce postav na základû tzv. herního enginu, kter˘ ﬁídí
poãítaã. I zde postavy obvykle proÏívají dobrodruÏství
a získávají nové schopnosti. Odli‰ností od stolních RPG
her je tedy zpÛsob zpracování virtuálního svûta a ﬁídící
element. Poãítaãové hry nicménû nabízejí moÏnost hry
jednoho hráãe i více hráãÛ zároveÀ (Multiplayer),
pﬁiãemÏ dal‰í postavy, které pﬁímo zasahují do hry podobn˘m zpÛsobem jako hráã, mÛÏe ovládat i poãítaã.
V˘znaãn˘m specifikem poãítaãov˘ch RPG her je pak
moÏnost hraní po internetu tzv. MUD (Multi-User
Dungeon) a MMORPG (Massively-Multiplayer Online
Role-Playing Game).

LARP
Dal‰ím druhem je LARP, pﬁi které hráãi pﬁedstavují své
akce pﬁímo ãiny. Mnohdy taková hra vypadá jako divadlo
ve volné pﬁírodû. Hry b˘vají peãlivû pﬁipravené, ãasto
skupiny hráãÛ plánují dûj a pﬁipravují kost˘my dlouho
pﬁedem

Warhammer 40 000 a Warhammer
Warhammer je fiktivní svût vytvoﬁen˘ jako pﬁíbûhové
pozadí pro stolní váleãnou hru nesoucí stejné jméno vyrábûnou britskou spoleãností
Games Workshop. Îánrovû balancuje na pomezí science-fiction
a fantasy. Spolu s tímto svûtem
koexistuje také Warhammer, jeho
stﬁedovûká fantasy verze. Jedním
z hlavních rozdílÛ je téÏ skuteãnost, Ïe pouze Warhammer
40 000 obsahuje odkazy na ná‰
reáln˘ svût. Na rozdíl od jin˘ch
RPG her je warhammer orientován spí‰e na strategické vedení
velkolep˘ch bitev neÏ na rozvoj
postavy.
(rob)
www.praha4.cz
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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!

1. 4. 19:00 Ví‰ pﬁece, Ïe nesly‰ím,
kdyÏ teãe voda
5. 4. 16:00 Pﬁíbûh Coco Chanel
7. 4. 19:00 Lucerna aneb Boj o lípu
8. 4. 19:00 Den na zkou‰ku
10. 4. 19:00 S Tvojí dcerou ne
14. 4. 19:00 UÏ troubûjí
15. 4. 19:00 âochtan vypravuje
16. 4. 19:00 Otevﬁené manÏelství
17. 4. 19:00 KdyÏ ty, tak já taky, miláãku
20. 4. 19:00 Pﬁíli‰ drahá Mathilda
21. 4. 19:00 Zdrav˘ nemocn˘
22. 4. 19:00 âtyﬁi pokoje do zahrady
23. 4. 19:00 Na správné adrese
24. 4. 19:00 Koncert Leony Machálkové
27. 4. 19:00 Smí‰ené (po)city
28. 4. 19:00 Klíãe na nedûli
29. 4. 19:00 To byl teda Silvestr!

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

1. 4.
2. 4.
3. 4.
4. 4.
6. 4.
7. 4.
8. 4.
9. 4.
10. 4.

19:00
19.00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00

13. 4.
14. 4.
15. 4.
17. 4.
21. 4.
22. 4.
23. 4.
24. 4.
25. 4.
26. 4.
27. 4.
28. 4.
29. 4.

19:00
19:00
19.00
19.00
19:00
19:00
19:00
19:00
10.30
19:00
19:00
19.00
19.00

PETROLEJOVÉ LAMPY
LÁSKY PANÍ KATTY
KAVIÁR NEBO âOâKA
NA DOTEK
SKLENKA SHERRY
SKLENKA SHERRY
TAKOV¯ ÎERTÍK
NA DOTEK
PROKLETÍ NEFRITOVÉHO
·KORPIÓNA
KUM·T
LÁSKY PANÍ KATTY
MANDRAGORA
KUM·T
KUM·T
SKLENKA SHERRY
SKLENKA SHERRY
KAVIÁR NEBO âOâKA
ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
KUM·T
PETROLEJOVÉ LAMPY
KUM·T
LÁSKY PANÍ KATTY

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

1. 4. 19:30 Konzervatoﬁ Jaroslava JeÏka
2. 4. 19:30 Filmov˘ klub Persepolis
3. 4. 19:30 Literární veãer s Davidem
Zábransk˘m
5. 4. 18:00 Pop - folk - jazz - rock
Akce: Braník! Piczo!
Veãer spﬁíznûn˘ch du‰í
Jana Branického
6. 4. 15:00 Bûtu‰ka a Kleofá‰ek
7. 4. 19:00 ZU· Modﬁany
8. 4. 19:00 Pﬁedná‰ka o architektuﬁe
s Davidem Vávrou
9. 4. 19:30 Filmov˘ klub
Îelvy mohou létat /Projekt 100/
13. 4. 15:00 Dvû Maryãky
14. 4. 18:00 VernisáÏ Jan Bultas - ·Èastn˘
Jemen - v˘stava fotografií
15. 4. 20:00 Please The Trees
16. 4. 19:30 Filmov˘ klub
Ty, kter˘ Ïije‰ /Projekt 100/
18. 4. 19:30 Generálka
Jiﬁí Hubaã, Divadlo Rity Jasinské
21. 4. 19:30 Ozvûny Besídek
Divado Sklep
22. 4. 19:30 Konzervatoﬁ Jaroslava JeÏka
23. 4. 19:30 Filmov˘ klub
Obrazy starého svûta /Projekt 100/
24. 4. 20:00 Eggnoise + Samantha Twigg
Johnson (USA)
25. 4. 20:00 Svatojiﬁská zábava s Karlem
Babuljakem a kapelou Snoo
29. 4. 19:30 Besídka 2008 Divadlo Sklep
30. 4. 19:30 Besídka 2008 Divadlo Sklep

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:
Zdenûk Pátek – Krajina
1. 4. 17.00 APRÍLOV¯ KONCERT
PùVECKÉHO SBORU KLÍâEK
2. 4. 17.00 KOLEM SVùTA ZA 33 DNÍ
4. 4. 17.30 PODVEâERNÍ STUDENTSKÉ
ZLOBENÍ S HUDBOU 20. STOLETÍ
9. 4. 17.00 MALÁ âESKÁ MUZIKA
JI¤ÍHO POSPÍ·ILA
– Pomlázka se ãepejﬁí
10. 4. 17.00 KO·Í¤E A MOTOL
10. 4. 15.00 MALÍ¤I MLADOBOLESLAVSKA
14. 4. 18.30 DùTSK¯ PùVECK¯ SBOR
NOCTUELLA
17. 4. 17.00 JIÎNÍ TYROLSKO
– DVOJJAZYâN¯ KRAJ
22. 4. 18.00 OD BACHA PO BRAHMSE
24. 4. 17.00 CO JE·Tù NEVÍTE O ZVONECH
29. 4. 18.00 KAVÁRNA POETIKA

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. 4. 19.30 POSLEDNÍ DOUTNÍK – B. Ahlfors
2. 4. 19.30 HÁDEJ, KDO P¤IJDE... – A. Kern
3. 4. 19.30 ·UMA¤ NA ST¤E·E – J. Stein,
J. Bock, S. Harnick
4. 4. 10.30 a 19.30 HOSTINEC U KAMENNÉHO
STOLU – K. Poláãek, O. Vávra,
P. ·imák
5. 4. 15.00 MUÎ Z LA MANCHY –
D. Wasserman, M. Leigh, J. Darion
7. 4. 19.30 NERU·IT, PROSÍM – R. Cooney
8. 4. 19.30 A JE TO V PYTLI! [Tom, Dick and
Harry] – Ray Cooney,
Michael Cooney
9. 4. 10.30 BALADA PRO BANDITU
– M. Uhde, M. ·tûdroÀ
10. 4. 19.30 âAJ U KRÁLOVNY –- E. Vilarová
11. 4. 19.30 KOUZLO DOMOVA
– W. S. Maugham
12. 4. 15.00 BLBOUN – G. Feydeau
14. 4. 19.30 HLEDÁ SE MUÎ. Zn: BOHAT¯!
D. Scanlan-R. Morris - J. Tesori
15. 4. 19.30 NERU·IT, PROSÍM
16. 4. 19.30 HÁDEJ, KDO P¤IJDE...
17. 4. 19.30 MALOVANÉ NA SKLE
– E. Bryll, K. Gärtnerová
18. 4. 19.30 HABAëÚRA – M. Cooney
19. 4. 19.30 HLEDÁ SE MUÎ. Zn: BOHAT¯!
20. 4. 15.00 DIVOTVORN¯ HRNEC J. Voskovec
+ J. Werich + B. Lane
21. 4. 19.30 MUÎ Z LA MANCHY
22. 4. 19.30 NERU·IT, PROSÍM
23. 4. 10.30 NOC BLÁZNÒ veﬁejná generálka
19.30 âAJ U KRÁLOVNY
24. 4. 19.30 NOC BLÁZNÒ – L. Nowra premiéra
25. 4. 19.30 NOC BLÁZNÒ
26. 4. 15.00 BLBOUN
27. 4. 15.00 HOSTINEC U KAMENNÉHO STOLU
28. 4. 10.30 HOSTINEC U KAMENNÉHO STOLU
19.30 POSLEDNÍ DOUTNÍK
29. 4. 19.30 HLEDÁ SE MUÎ. Zn: BOHAT¯!
30. 4. 19.30 NOC BLÁZNÒ

KOMORNÍ FIDLOVAâKA

6. 4., 13. 4., 20. 4., 27. 4., 15.00 Taneãní
odpoledne DD COMBO Oldﬁicha DoleÏala
1. 4. 19.00 Parky západu USA
cestovatelská diashow – CK Nomád
3. 4. 19.30 HOP TROP – koncert
pro trampy, vodáky a romantiky
7. 4. 17.00 Stará láska nerezaví
Richard Adam a hereãka
Jaroslava Adamová
písniãky a melodie, kter˘m neublíÏil ãas
8. 4. 19.00 Sardinie na kole
cestovatelská diashow – Adventura
10. 4. 19.30 Lenka FILIPOVÁ
koncert vynikající zpûvaãky a kytaristky
15. 4. 19.00 Kalifornie
16. 4. 19.00 cestovatelská diashow Martina Loewa
17. 4. 19.30 BOTAFOGO a Jan JiráÀ
koncert pln˘ slunce, bossa novy
a humoru
22. 4. 19.00 Za pﬁírodou a lidmi âíny
cestovatelská diashow – Adventura
24. 4. 19.30 KAMELOT a Roman Hork˘
koncert folk a country skupiny
26. 4. 19.00 Jako za mlada – dal‰í pokraãování
série vzpomínkov˘ch diskoték
– Oldies
29. 4. 19.00 Kanada
cestovatelská diashow – Adventura

V˘stava
2.–29. 4. MANDALY IVANA STONJEKOVÁ
obrázky, které pohladí po du‰i
otevﬁeno dennû Studio Aréna 13.00–17.00
1.–29. 4. BARVY BRETANù BARBORA FABIÁNOVÁ
– FOTOGRAFIE
hala v patﬁe 9.00–18.00

DùTSK¯ PROGRAM v KC Novodvorská
6. 4. 14.00 Muzikantská pohádka
o malé ãarodûjce, která uãí zvíﬁátka
muzice
13. 4. 14.00 Hastrmánkovo jaro
veselá jarní pohádka s dobr˘m koncem
20. 4. 14.00 Jak na obra
úsmûvná hudební komedie
o vysvobození princezny
27. 4. 14.00 Zlatovláska
poetická loutková pohádka

Boleslavova 13a, Praha 4, 140 00

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

3. 4.
4. 4.
6. 4.
10. 4.
11. 4.
12. 4.
15. 4.
17. 4.
18. 4.
19. 4.
22. 4.
23. 4.
26. 4.

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

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

Subjekty čerpají podporu z grantového programu MČ Praha 4.
www.praha4.cz

Novodvorská 151, Praha 4, tel.: 241 494 341
www.kcn.cz

Hlavní 101, Praha 4-Spoﬁilov, tel. 241 494 341
www.kcn.cz

9. 4. 18.00

16. 4. 19.00
22. 4. 19.30

Toãte se pardálové
Hudební poﬁad pln˘ znám˘ch
staropraÏsk˘ch kabaretních písní
Hory âerné Hory
Cestovatelská beseda
Povídání s Petrou âernockou
komorní recitál se znám˘mi melodiemi

DùTSK¯ PROGRAM v KC Spoﬁilov
12. 4. 15.00 O dvou Maryãkách
O bohatství,chudobû a vítûzství
dobra nad zlem
19. 4. 15.00 O stateãném Jankovi
O lenosti,stateãnosti, zlém drakovi
a o lásce
26. 4. 15.00 O víle Modﬁence
krásná ãinoherní pohádka o lásce

TUČŇÁK
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FOTOREPORTÁŽ

Hosté přicházejí...

Ples zahájil starosta Pavel Horálek

4 takty Prahy 4
Reprezentační ples městské části Praha 4 se uskutečnil v sobotu 8. března
v Paláci Žofín. Jubilejní, již desátý ročník plesu nesl podtitul – 4 takty
Prahy 4. Program tvořily čtyři hudební bloky či styly, které návštěvníky plesu
provázely k tanci i poslechu. Další fotografie naleznete na www.Praha4.cz.

Radní hl.m. Prahy a zastupitel
Petr Štěpánek zářil spokojeností

Starosta Pavel Horálek
se svou zástupkyní Ivanou Staňkovou

Rockenrollové předtančení

30

TUČŇÁK

Hosty vítali stylově odění průvodci.

A také se pochopitelně tančilo

Jednou z atrakcí byla možnost nechat se
vyfotografovat se stylovými doplňky.

Krášlení krásných dam
www.praha4.cz
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FOTOREPORTÁŽ

Večerem provázel
populární moderátor
Leoš Mareš

Starosta Pavel Horálek (uprostřed) se svými zástupci Ivanou Staňkovou
a Václavem Krištofem (na krajích) a zastupiteli Lucií Michkovou
a Pavlem Caldrem.

Šaman Daniel Nekonečný

Zde si bylo možné vyzkoušet originální šperky

Zástupci starosty Petr Staník, Michaela Bartáková a Ivana Staňková
s hosty plesu.

Módní přehlídka zaujala dámy...
www.praha4.cz

...i pány

A „takt“ rockenrollový...
...nesmrtelný Elvis!

TUČŇÁK
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