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EDITORIAL

aktuálně
Vybráno z rozpočtů
Rozpočty hlavního města Prahy i naší městské části Praha 4 byly schváleny v průběhu února. Koho zajímá jejich finální podoba a členění jednotlivých kapitol, najde dostatečné podklady ke studiu na internetových stránkách jednotlivých úřadů, kde jsou detailní podoby k dispozici. Já si dovolím upozornit na několik položek, přesně v duchu svého tvrzení z minulého Tučňáka, že každý si najde tu svou.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
i když nás zima v minulém týdnu přiměla vytáhnout z šatníků eskymácké
overaly a rtuť teploměru se schovala
téměř na samé dno stupnice, začal pomalu, ale jistě v ulicích městské části tzv.
úklid po zimě. Z chodníků tedy konečně
zmizí posypový štěrk a různé smetí, které
odkryl sníh.
Asi nejdůležitější zprávou je, že zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2011.
Stejně jako rozpočet celostátní, je i ten
náš zatížen vládní rozpočtovou odpovědností, a proto se snažíme šetřit kde se dá.
O to více si cením toho, že získal podporu
velké většiny zastupitelů (35 ze 42).
Osobně mám radost, že se navzdory
úsporám podařilo prosadit některé osvědčené projekty. Dobrou zprávou tak pro
naše seniory může být například schválená investice na výstavbu dalších dvou
seniorských hřišť. To první v Podolí získalo velkou popularitu a rádi bychom
proto aktivním spoluobčanům dopřáli pohyb i v dalších lokalitách, především
v Braníku, Hodkovičkách nebo v Krči.
Pokud tedy máte tip na místo, kde by
hřiště mohlo být vybudováno, dejte nám
o něm vědět. V našich informačních
centrech budou k dispozici anketní formuláře, kde snadno vyplníte svůj návrh
na vytipovanou lokalitu.
Na závěr mi dovolte popřát našim školákům vydařené jarní prázdniny a nám
všem po mrazivé zimě konečně více
hřejivého slunce.
PAVEL HORÁLEK (ODS),
STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

Z pohledu zastupitele MČ Praha 4 kvituji,
že v celopražském rozpočtu jsou vyčleněny
prostředky na přípravu budování protihlukových zábran na Spořilově a v ulici 5. května. Velká a velmi potřebná rekonstrukce čeká
Michelskou ulici, budou zahájeny práce na
budování zábavního parku U Ledáren (pracovně nazýván A-park) a za zmínku stojí
i aktivita magistrátu při kultivaci a úpravách
vltavských náplavek, které by v budoucnu
měly sloužit jako rekreační oddychové zóny
klidu a pohody.
Rozpočet MČ Praha 4 počítá v tomto roce
s prostředky na vybudování dětského hřiště
v Centrálním parku na Pankrácké pláni.
Nejen děti ocení využití prostředků nasměrovaných do Lékařského domu a mladým rodinám pomůže MČ Praha 4 tzv. startovacími
byty.
Představil jsem zde několik zajímavých po-

Rekonstrukce Michelské startuje
Jak jsme váš již informovali v minulém čísle Tučňáka, 1. března začíná dlouhodobá oprava komunikace Michelská.
Pracovníci
investora,
kterým je Technická správa komunikací hlavního
města Prahy, se v první fázi zaměří zejména na most
přes Botič a na opěrné zdi
u učiliště. Od 1. března
budou zahájeny v případě příznivých klimatických podmínek stavební práce v prostoru mostu, a to bez zásadního omezení
provozu. Nebude však možné využívat
prostor pro parkování vozidel po pravé
straně při vyústění ulice Michelská ve
směru do Nuslí (do centra). „Obyvatele
a podnikatele v Michelské ulici jsme buď

Bez kontroly to nejde
Milí spoluobčané Prahy 4, od ledna jsem nastoupil do funkce předsedy
kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 4. Postupně jsem se seznámil
se všemi členy výboru a společně začínáme s „hledáním spravedlnosti“.
Kontrolní výbor má ze zákona za úkol
kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva
a rady obce a dodržování právních předpisů
ostatními výbory a obecním úřadem na úseku
samostatné působnosti. Dále plní další úkoly,
kterými ho pověří zastupitelstvo obce.
Náplní naší práce je také vyřizování stížností občanů. Většina těchto stížností se týká
bydlení (opravy bytů, nájemné apod.). Jak
známo, člověk je tvor věčně nespokojený,
a tak stížností chodí celá řada. Je však
důležité mezi nimi odlišit ty oprávněné. Občas
mám pocit, že někteří lidé berou podávání

www.praha4.cz

ložek z mnoha set. Jistě, každý může namítnout, proč se investovalo do tamtoho a nikoli
do onoho a proč se na některé projekty vyčlenilo tak málo a na jiné tak moc? Je to prosté,
proti každým výdajům je třeba mít příjmy,
jinak by se dalo utrácet a budovat do nekonečna. A pokud jde o jednotlivé priority, jde
o dohodu zastupitelů, kteří rozpočet připravovali a následně schvalovali. Uznávám, není na
světě takový rozpočet, který by se líbil úplně
každému, ale s klidným svědomím mohu
konstatovat, že Praha i naše městská část
mají v rámci daných možností rozpočty velmi
dobré, o čemž se doufám v průběhu roku
sami osobně při běžném každodenním životě
i při realizaci jednotlivých projektů osobně
přesvědčíte.
RADEK LOHYNSKÝ (ODS),
ČLEN RADY HMP A ZASTUPITEL MČ PRAHA 4
radek.lohynsky@praha4.cz

stížností jako sportovní disciplínu, ve které vyhraje největší počet podání. Bohužel, tito
„sportovci“ zapomínají na obecná pravidla, že
totiž stížnost by se měla o něco opírat a být něčím podložená. Někdy je velmi těžké přesvědčit občany o tom, že vše má svá pravidla, podle kterých je nutné postupovat. Ovšem každý
máme svou představu o pravdě a spravedlnosti. Naším cílem je se co nejvíce přiblížit ideálu
oné slepé dámy s mečem a vahami. Jako kontrolní výbor se dále zabýváme také kontrolou
projektů připravovaných městskou částí
Praha 4.

osobně, nebo letáky do schránek upozornili na možné komplikace se zásobováním
a parkováním,“ říká zástupce starosty
Jiří Bodenlos (ČSSD). „Nicméně v březnu
neočekáváme závažné dopravní problémy.
Ty se zpočátku možná vyskytnou od
3. dubna, kdy se pro dopravu uzavře
úsek mezi ulicemi Prostřední a Ohradní.
Proto především řidiče prosím, aby věnovali pečlivou pozornost objízdným trasám,
které budou dobře značeny již ve značné vzdálenosti od uzavřené Michelské.
Vyvarují se tak dopravním zácpám.“
Aktuální informace najdete v dubnovém
(md)
Tučňáku a na www.praha4.cz.
Již naši předkové věděli, že bez kontroly
se moderní společnost neobejde a institucionální kontrola má u nás opravdu velkou
tradici. V našich zemích, které byly do roku
1918 součástí rakousko-uherské monarchie,
byla první kontrolní institucí Dvorská účetní
komora, jejíž založení se datuje již rokem
1761!
Všechny následné instituce měly trochu
odlišnou působnost, než má náš kontrolní výbor, avšak princip, na kterém fungovaly, byl
stejný. A i my se budeme snažit, aby se zbytečně neplýtvalo veřejnými prostředky, aby
vše probíhalo podle platných legislativních
zákonů a aby se náš občan v případě oprávněných nároků domohl svých práv. Máte-li podněty k práci kontrolního výboru, zašlete je na
e-mail: Ladislav.Kunert@praha4.cz.
LADISLAV KUNERT (TOP 09),
PŘEDSEDA KONTROLNÍHO VÝBORU
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aktuálně
Stále větší nevoli projevují
občané Spořilova k tranzitní
kamionové dopravě, která se
den co den valí Spořilovskou
ulicí. Potvrdili to vedení radnice i na veřejném shromáždění, které svolala městská
část do ZŠ Jižní.
Problémy jsou jasné
– hluk, smog, kolony
a podle některých občanů i jejich zhoršující se
zdraví. Ti nejvíce rozhněvaní dokonce již začínají
mluvit o blokádě komunikace. „Spořilovská je
opravdu naše noční můra, ačkoliv se
intenzivně snažíme tento nešťastný stav
změnit,“ říká starosta Pavel Horálek
(ODS). Pravomoci MČ Praha 4 jsou však
v této záležitosti omezené – ulice patří
magistrátní Technické správě komunikací a o přesunu trasy kamionů by
případně opět rozhodoval magistrátní odbor dopravy, tedy stejný orgán, který bez souhlasu MČ Praha 4 zakázal jízdu kamionů po Barrandovském
mostě.
„Od té doby se snažíme o změnu. Na
náklady naší městské části jsme nechali dopravní projektanty ze společnos-

N o č n í m ů ra
jménem Spořilovská
ti CityPlan vypracovat alternativní cesty,
z nichž ta s pořadovým číslem
čtyři, při které by kamiony sjížděly
u Zbraslavi na Strakonickou a najížděly
opět na Jižní spojku ve směru na Hradec
Králové, se jevila jako nejoptimálnější.
Sklidila však velkou nevoli obyvatel
Braníka a Podolí a rovněž na magistrátu
jí nejsou nakloněni,“ informuje starosta.
Důvodem je fakt, že po „odklizení“ kamionů z Jižní spojky se tuto spojnici
naučilo nově používat na 30 000 automobilů denně, které jinak kličkovaly
ulicemi Prahy.
„Problém Spořilova vyřeší dostavba
pražského okruhu, ale to je bohužel
záležitost několika let a momentálně

Nový lékařský dům
v Jílovské

chybějících financí ve státním rozpočtu.
Nechceme spořilovské nechat tak dlouho
trápit, proto vedení radnice MČ Praha 4
nově diskutuje s dopravními experty
o páté variantě. Na únorovém zasedání magistrátního zastupitelstva jsem
rovněž interpeloval náměstka Březinu,
aby byla v rozpočtu Prahy jasně vyčleněna položka na rozpočtové práce na
protihluková opatření po obou stranách Spořilovské. Počítáme s tím, že
nejpozději příští rok budou obě stěny
postaveny,“ přiblížil další kroky radnice
Pavel Horálek, který spořilovským
občanům přislíbil, že další veřejné
jednání proběhne během letošního
června.
(md)

vstříc lékařům, kteří obdrželi výpověď
z objektů patřícím soukromým majitelům. Věřím, že dostupná lékařská péče
ve zdejší oblasti přinese občanům nejen
kýžené zdraví, ale i úsporu tolik drahocenného času, který by jinak ztratili dojížděním k jiným specialistům,“ uzavírá
starosta.
(md)

Bezplatná
právní poradna

Městská část se musí nejen pečlivě starat o svůj majetek, ale také
jej efektivně využívat. Proto se občané v okolí Jílovské mohou těšit
na deset nových lékařských ordinací, které vzniknou přebudováním
nevyužitých vnitřních částí místního výměníku tepla.
Lékařský dům Jílovská měl být v provozu již minulý rok, ale Úřad pro hospodářskou soutěž zrušil výběrové řízení
na dodavatele stavby a nařídil nové.
„Výběrové řízení proběhlo a nyní se
výměník rekonstruuje. Nejpozději v září
by mohli občané začít navštěvovat prak-
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tické lékaře,“ sdělil starosta Pavel
Horálek (ODS). V současné době probíhají výběrová řízení na obsazení ordinací, kdy přednost dostávají žádaní
praktici – zubař, gynekolog, pediatr, ORL
a další.
„Lékařským domem jsme rovněž vyšli

Bezplatná právní poradna je určena výhradně pro občany Prahy 4 s trvalým bydlištěm na
území MČ Praha 4, a to každou sudou středu
v měsíci od 15 do 17 hodin na radnici
v Nuslích. Skutečnost trvalého pobytu na území MČ Praha 4 je povinen zájemce o poskytnutí právní porady prokázat pracovníkovi v recepci v přízemí budovy č. 350, kde se v místnosti č. 174 právní poradna koná. Poté obdrží
lístek s pořadovým číslem, který následně
odevzdá advokátce ve chvíli, kdy na něj dojde
řada.
Pořadové lístky se vydávají v den konání poradny nejdříve ve 14.30 hodin, vydávání lístků
s pořadovým číslem bude pracovníkem recepce ukončeno v den konání poradny po vydání
maximálně 25 lístků s pořadovými čísly.
Při jedné návštěvě právní poradny je možno
řešit pouze jeden právní problém.

www.praha4.cz
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Dva pruhy na magistrále
jsou nesmysl!
Nová dopravní „iniciativa“ vedení radnice Prahy 2 je opět kontroverzní a znovu může mít neblahé dopady na motoristy v Praze 4.
Řeč je o nápadu zúžit Legerovu ulici na dva jízdní pruhy…
Nejprve se v roce 2009 komunikace
zúžila ze čtyř pruhů na tři, prý kvůli
místním obyvatelům. „Těm to moc nepomohlo, podle některých měření se dokonce ovzduší v ulici nárazově zhoršilo.
Spíše se tím vyřešila otázka zásobování
a parkování než zdraví,“ říká starosta
MČ Praha 4 Pavel Horálek (ODS).
„Naopak na Nuselském mostě směrem
z naší městské části se tvoří kolony
a řidiči hledají všemožné objízdné trasy.
Tím se problém s exhalacemi rozši-

řuje i do ulic Prahy 4, což vidím jako
důsledek sobeckého jednání úředníků
z druhé městské části!“
Proto idea Legerovy ulice pouze o dvou
pruzích nenechává prvního muže naší
radnice chladným. „Nestačím se divit,
co všechno napadá vedení radnice Prahy 2, které tento nápad představilo. Je
to naprostý nesmysl! Proč rovnou nenavrhnou, aby se zboural Nuselský most?!
Je to rychlejší než neustálé zužování,“
uzavírá starosta Pavel Horálek.
(md)

Farmářský trh
s tartuje

Oblíbený farmářský trh se vrátí před obchodní centrum Arkády Pankrác již
30. března (8–18 hod.). „V nabídce opět budou čerstvá zelenina a ovoce, pečivo,
mléčné výrobky, bioprodukty, med, maso, sýry a další výrobky českých zemědělců,“ informuje zastupitelka Dana Křivánková-Klisáková (ODS). Předpokládané
ukončení trhu se plánuje na říjen, zájemci o stánkový prodej (trhovci) se mohou
hlásit na e-mail: dana.klisakova@email.cz.
(md)

Na údržbu zeleně dohlédne více správců
Od února došlo na území městské části Praha 4 v souvislosti se zefektivněním péče o pořádek, čistotu a údržbu městské zeleně k rozšíření počtu oblastí správců.
Dosavadních 5 celků bylo nově přerozděleno na 8 oblastí. „Pro každého
správce tak vznikl menší prostor, který
umožní častější kontrolu stavu veřejných prostranství,“ vysvětluje zástupce starosty pro
oblast životního
prostředí
Jiří Bodenlos
(ČSSD).
„Budeme tak
moci intenzivwww.praha4.cz

něji monitorovat nejen plochy a komunikace svěřené do údržby naší městské
části, ale i další veřejně přístupné
plochy ve vlastnictví nebo správě soukromých subjektů či osob.“
Vedoucím oddělení správců oblastí
odboru životního prostředí a dopravy
je David Záruba, agendu záborů veřejného prostranství má na starosti
Ing. Květuše Martilíková. Více informací na www.praha4.cz.
(mš)

aktuálně
Deratizace
ochrání před škůdci

Jako každoročně i v letošním roce bude na
jaře a na podzim tohoto roku provedena deratizace objektů, přilehlých prostranství, veřejných a zelených ploch ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Ochrannou dezinfekcí, dezinsekcí a deratizací se směřuje k ochraně zdraví fyzických osob
a k ochraně životních a pracovních podmínek,
a to před původci a přenašeči infekčních onemocnění – škodlivými a epidemiologicky významnými
členovci, hlodavci a dalšími živočichy. Ze zákona
je za deratizaci zodpovědný vlastník objektu (případně vlastník veřejného prostranství). Pro mnohé vlastníky soukromých objektů je překvapením,
že i oni zodpovídají, v rámci vlastnictví objektu či prostranství, za deratizaci. Stačí kontaktovat Hygienickou stanici hl. m. Prahy (tel. č.:
296 336 798, 296 336 763), kde vlastník objektu
obdrží informace, jak postupovat.
Samostatnou kapitolou je kanalizační systém.
Zde provádí deratizaci Pražské vodovody a kanalizace, a. s. (tel. 606 608 616, 220 414 377,
zdenka.lainerova@pvk.cz;). Protože myšovití hlodavci (potkani) neznají hranic a aby deratizace
byla účinná, je velice důležité, aby se plošné deratizace, kterou hradí hl. m. Praha ze svého rozpočtu,
zúčastnili na své finanční náklady i vlastníci
soukromých objektů. Další informace na tel. č.:
261 192 264 nebo na eva.simkova@praha4.cz.
(eš)
Foto: doc. RNDr. Pavel Rödl, CSc.

Zahájena výstava
o hercích

K výročí narození herců Zory Janů
a Jaroslava Marvana připravil filmový
historik Milan Wolf (vpravo) za finanční
podpory MČ Praha 4 výstavu ve Filmové
galerii v Branické ul. č. 71. Slavnostní
vernisáže se zúčastnili i zastupitelé
Václav Krištof a Věra Příhodová (oba
ODS).
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aktuálně
Základní informace
ke sčítání lidu
Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší
velké množství
cenných údajů,
které nelze
jiným způsobem efektivně zjistit.
Nejbližší sčítání je v březnu – rozhodným okamžikem bude půlnoc
z 25. na 26. března 2011.
Od 26. února začnou sčítací komisaři roznášet domácnostem do schránek informační letáky o blížícím se sčítání. Zároveň s letákem vhodí komisař do schránky lísteček s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti přinese sčítací
formuláře. Každá domácnost najde ve schránce letáček nejpozději 6. března.
Od 7. března sčítací komisaři začínají
navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře.
Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST
OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou
navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci
domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška
formulářů končí 25. března 2011.
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným
okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné
v tento rozhodný okamžik. V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře.
Existují tři základní cesty: Internet, předání
sčítacímu komisaři, odeslání poštou v obálce
nebo odevzdání na kterékoliv poště.
Do 14. dubna mají všichni podle zákona
odevzdat formuláře – ať už je budou odesílat
přes internet, poštou v obálce nebo osobně
předávat sčítacímu komisaři.

Jak poznám sčítacího komisaře?
Sčítací komisař (SK) se bude prokazovat
speciálním průkazem SK, který bude předkládat při návštěvě v každé domácnosti společně
s občanským průkazem. Správnost jména a příjmení SK si lze ověřit na bezplatné infolince
800 879 702. Zároveň bude mít přes rameno
modrou tašku s velkým žlutým logem České
pošty. Osoba starší 15 let může převzít sčítací
formuláře pro všechny členy domácnosti.
Formuláře vám komisaři předají osobně proti
podpisu. Občan není povinen vpouštět SK do
svého bytu či domu a může požádat o návštěvu SK v termínu, kdy s ním bude v bytě další
osoba.
Podrobnosti najdete na www.scitani.cz,
(md)
e-mail: info@scitani.cz.
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Nabídka pronájmu
obecních bytů a nebytových prostor
MČ Praha 4 zveřejňuje záměr pronajmout byty v 3. kole roku 2011
pořadové číslo bytu: VŘ 22/11 – VŘ 24/11
Pořad. číslo
výběr. řízení

Adresa bytu

VŘ 22/11

Velikost

Výměra

Patro

Privatizace

V Horkách 1406/17, k. ú. Nusle

0+1

36,76 m2

5.

4a) vlna

VŘ 23/11

Adamovská 727/5, k. ú. Michle

3+1

90,40 m2

5.

ne

VŘ 24/11

Pikrtova 1313/5, k. ú. Nusle

0+1

30,04 m

přízemí

ne

Záměr pronájmu volných nebytových prostor
formou výběrového řízení v rámci 7. kola roku
2011 je od 1. do 31. 3. 2011 zveřejněn na
úředních deskách Úřadu MČ Praha 4 a v informačních centrech a současně v elektronické
podobě na webových stránkách www.praha4.cz
(odkaz Úřední deska – pronájem nebytových
prostor).

2

Dále je možné tento seznam informací zakoupit v pokladně Úřadu MČ Praha 4 v Táborské
ul. 411/34 (pondělí a středa 8.00–18.00, úterý
a čtvrtek 8.00–16.00, pátek 8.00–13.00 hodin).
V záměru jsou uvedeny podrobné informace
o nabízených nebytových prostorách včetně
data prohlídky, aktuálních podmínek pro účast
v nabídkovém řízení a způsobu podání žádosti.

MČ Praha 4 zveřejňuje záměr pronajmout nebytové prostory v 7. kole roku 2011
pořadové číslo nebytové prostory: ZP NP 29/11 – 41/11
Pořadové číslo
výběrového
řízení

Adresa nebytové prostory

Výměra, patro

ZP NP 29/11
ZP NP 30/11
ZP NP 31/11
ZP NP 32/11

Vikova 1223/4, k. ú. Krč
5. května 1042/34, k. ú. Nusle
Dolní 1489/7, k. ú. Nusle
Kapitulská 408/10, k. ú. Michle

ZP NP 33/11
ZP NP 34/11
ZP NP 35/11

Sezimova 459/4, k. ú. Nusle
Čestmírova 365/3, k. ú. Nusle
Hvězdova 1594/19, k. ú. Nusle

ZP NP 36/11
ZP NP 37/11
až 39/11
ZP NP 40/11
ZP NP 41/11

Plamínkové, k. ú. Nusle
Na Strži 1683/40, k. ú. Krč

30,5 m2, přízemí
46 m2, přízemí
80,54 m2, suterén
105,40 m2,
přízemí a suterén
43,50 m2, suterén
42,31 m2, přízemí
380,30 m2,
přízemí a 1. patro
170,57 m2, přízemí
2. až 4. patro

Na Strži 1683/40, k. ú. Krč
Točitá bez čp./če., k. ú. Krč

201,60 m2, suterén
17,18 m2, přízemí

Kolaudovaný stav

sklad
prodejna
dílna, sklad
kanceláře
dílna
prodejna
kanceláře
kanceláře
kanceláře
s příslušenstvím
garážová stání
24 garážových stání

Dětské centrum při FTN v kritické situaci
Dětské centrum s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií
při Fakultní Thomayerově nemocnici (lidově „kojeňák“) čelí
vážné ekonomické situaci.
Provoz je financován zejména z dotace
poskytované ministerstvem zdravotnictví, která je pro letošní rok ve výši
35 milionů korun. Kromě ministerstva
zdravotnictví se snaží pomoci i Magistrát
hl. města Prahy. Ani jeho pětimilionová
dotace ale nezabrání pravděpodobnému
uzavírání další části Dětského centra.
Rozdíl mezi náklady a výnosy pak pokrývá FTN ze svých zdrojů, které jsou ale
určeny na akutní péči. Vzhledem k současné ekonomické situaci není reálné,
aby FTN dál hradila vzniklý deficit.
„Nečekáme jenom na pomoc státních
institucí, ale snažíme se pomoci si
sami prostřednictvím Nadačního fondu
Dětský úsměv,“ říká ředitelka Dětského
centra Jaroslava Lukešová. V únoru

proběhla ve spolupráci s MF Dnes charitativní dražba fotografií celebrit s dětmi, která zaznamenala velký úspěch
a vynesla 758 tisíc korun. Zároveň skifař Ondřej Synek vytočil na Kole štěstí
od Mountfieldu další 90 tisíc. Probíhá
i jednání o charitativních akcích v OC
Arkády Pankrác.
Pokud se chcete přidat k celebritám,
které již pomohly (Daniel Landa s manželkou Mirjam, Martha Issová, Leila
Abbasová, Vojta Dyk nebo Ondřej
Synek), můžete přispět finanční částkou
na účet Nadačního fondu Dětský úsměv,
č. ú. 572187093/0300. Veškeré prostředky budou použity na provozní náklady Dětského centra při FTN.
(št)
www.praha4.cz
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Schválen úsporný rozpočet pro rok 2011
Únorové zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 schválilo úsporný rozpočet pro
letošní rok. Jeho hlavním mottem je opět „Nezadlužovat se!“ a jeho jednotlivé
body čtenářům Tučňáka okomentoval starosta Pavel Horálek (ODS).
„Na úvod musím
čtenáře
a občany MČ
Praha 4 seznámit s holým
ekonomickým
faktem: pro letošní rok jsme obdrželi nižší dotace od státu i od hlavního města
Prahy, máme daňové příjmy nižší,
což v celkovém součtu je ve srovnání s rokem 2010 o 65 milionů
korun méně,“ vysvětluje starosta.
Aktuálním hlavním cílem stále zůstává mít vyrovnaný rozpočet
a hospodařit tak, aby městská část
nemusela žádat o úvěry či dávat
nemovitosti do zástavy. „Snažíme
se držet pravidla, aby provozní rozpočet nebyl dotován z naší ekonomické činnosti, ale aby se rovnal
všem dotacím a příjmům státní
správy. V provozu budeme dělat
jen to, na co máme. Musíme bohužel omezit některé projekty a aktivity a je čistě politickým rozhodnutím, které. Osobně jsem například
proti krácení rozpočtu na úklid veřejné zeleně.“
Úřad MČ Praha 4 od roku 2007
rovněž soustavně snižuje počet
svých zaměstnanců, k 1. lednu na
radnici pracovalo 348 osob. „Je to
o 58 zaměstnanců méně než v roce 2007. Mezi pražskými městskými částmi jsme na prvním místě,
co se týče počtu obyvatel na jednoho zaměstnance.“ (Přesná čísla
– viz tabulka.) „Lidé se ale nemusí

ný rozpočet je výrazně nižší a šetřilo se v každé kapitole rozpočtu.
„Plánované výdaje u jednotlivých
kapitol rozpočtu jsou od 31 % do
88 % loňského rozpočtu, například
na oblast dopravy je oproti minulému roku vyčleněna necelá třetina
finančních prostředků.“ Největším
„spotřebitelem“ peněz zůstává
oblast školství, největší investice
jsou naplánovány do zdravotnictví,
školství a do sociální péče.

Nejvýznamnější
letošní investice
DOPRAVA. Úřad MČ Praha 4 bude nadále iniciativní při budování
parkovacích domů. „Městská část
zafinancuje projektovou dokumentaci, poskytne stavební pozemek
a založí družstvo. Následně pak
začne zájemcům z řady fyzických
osob (obyvatelů Prahy 4) převádět
úplatně družstevní podíly,“ přibližuje starosta. „Naším záměrem
rozhodně není dům vlastnit a ani
stavět parkovací domy, které by
využívaly právnické osoby.“
ŠKOLSTVÍ. V Mateřské škole
Točitá dojde k rekonstrukci objektu a k navýšení počtu mateřských
tříd, to vše po odstěhování tamějšího rehabilitačního zařízení.
„Jednou z nejzásadnějších rekonstrukcí roku projde MŠ Boleslavova. Původně jsme chtěli
objekt zbourat a postavit nový, ale
nakonec školku zmodernizujeme,“
vysvětluje starosta.

Srovnání s jinými městskými částmi

obávat, že by docházelo k prodlevě
při vyřizování jejich požadavků,“
dodává starosta. „A určitě zachováme naši hustou síť funkčních
a oblíbených informačních center,
kde v loňském roce proběhlo téměř 300 tisíc úkonů.“
V celkovém součtu počítá letos
radnice s příjmy ve výši necelé
miliardy korun, což je zhruba 76 %
částky roku 2010. Proto i schválewww.praha4.cz

SPORT. Na nové dětské hřiště
se mohou občané těšit v pankráckém Centrálním parku, na nové sportoviště v ZŠ Plamínkové
a pokročit by měla i příprava
adrenalinového parku v bývalých
Ledárnách. „Na projektu A parku
chceme spolupracovat s pražským
magistrátem a získat finance
z evropských fondů. Nezapomínáme ani na naše seniory, letos

chystáme dvě nová seniorská
hřiště. Zatím diskutujeme, kde je
umístíme.“
ZDRAVOTNICTVÍ. Budou pokračovat práce na přípravě Relaxačního centra Kosmos, které byly
pozdrženy rozhodnutím Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže.
Čilý stavební ruch již probíhá
v Jílovské při výstavbě Lékařského
domu a zateplovací práce čekají
objekt jeslí v Kotorské.

na Roztylském náměstí a na
Spořilově.
SOCIÁLNÍ OBLAST. V plánu je
navýšení počtu lůžek v Ošetřovatelském zařízení, a to buď rozšířením stávajícího objektu v Jílovské ulici, nebo výstavbou zcela
nového v ulici Hudečkova. Definitivní rozhodnutí padne do poloviny roku.
RŮZNÉ. „Tento rok počítáme
se zcelováním vlastnictví hl. m.
Prahy v naší správě, a to zejména
výkupem pozemků. Bohužel,
Pozemkový fond vydal restituentům pozemky v našich školkách,

Byty pro mladé – Roztylské náměstí

BYTOVÁ POLITIKA. „Letos odstartuje náš nový projekt – startovací byty pro mladé manželské
páry či mladé rodiny. Půjde o 50
malometrážních bytů za regulované nájemné na Roztylském náměstí, které budeme pronajímat
na určitou dobu tří let,“ objasňuje
Pavel Horálek. Investice půjdou
i do objektu v Mečislavově ulici,
nebytové prostory se zde změní
v byty.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Silným tématem je výstavba protihlukových
stěn. „V této věci musíme být více
agresivní v jednání s hlavním
městem Prahou, která se povinnosti ochránit od hluku obyvatele
nezbaví – my nemáme prostředky
na to, abychom z našich peněz
tato opatření realizovali,“ říká starosta. Prioritou je výstavba téměř
kilometr dlouhé protihlukové stěny
po obou stranách Spořilovské a po
jedné straně při ulici 5. května.
„Tlačíme na magistrát, aby ze
svého rozpočtu výstavbu co nejdříve připravil a zainvestoval.“ Další
regenerací projde prostranství na
Novodvorské, bude pokračovat
obnova a využití parkových ploch

školách a parcích, což nám činí
velké problémy,“ uzavírá výčet
starosta Pavel Horálek. Více informací na www.praha4.cz
(md)
INZERCE

KO U P E L N OV É
STUDIO

KO U P E L N A
J A K O N O VÁ
Umyjeme a provedeme dezinfekci
profesionálními prostředky

ul. Na Pankráci 53
Tel.: 261 223 509 a 721 234 262

w w w. e l m a t s u p e r. c z

SC-301796/3

www.praha4.cz
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děti

Vítání našich občánků
A KC E

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 4
HOBBY CENTRUM 4
Bartákova 1200/37, 140 00 Praha 4
(241 731 510, 241 734 024
www.hobbycentrum4.cz
Výtvarná dílna v pavilonu D – jarní kytičky
● 2. st
– pro děti předškolního věku od dvou let s doprovodem
a pro děti školního věku i bez doprovodu, 14.00–17.30
hod., info K. Hrušková, tel.: 241 731 510, l. 38
Pražská liga házedel, info T. Vopálenský,
● 6. ne
tel.: 241 731 510, l. 25
Výtvarná dílna v pavilonu D – harmonikové
● 9. st
příšerky – pro děti předškolního věku od dvou let s doprovodem a pro děti školního věku i bez doprovodu,
14.00–17.30 hod., info K. Hrušková, tel.: 241 731 510,
l. 38
● 19. so Taneční soutěž O pohár starosty MČ Praha 4 – hip-hop a disco dance, 11.00–16.00 hod., info
L. Jedková, Z. Válek, tel.: 241 731 489, 602 507510
● 19. so Cyklistický výlet. Info. T. Vopálenský, tel.:
241 731 510, l. 25
● 21. po Soutěž v programování (PASCAL, DELPHI,
C, C++, C#, JAVA). Info,T. Vopálenský, tel.: 241 731 510,
l. 25
● 23. st Cestovatelský večer – „Po zamrzlé řece do
nitra Himaláje“ s Martinem Mykiskou, pavilon D, od
19.00 hod. Info B. Ilková, tel.: 241 731 510, l. 36
● 23. st Vynášení Morany – vítání jara s CPD
Sedmikráska a Sluníčko. Info K. Hrušková, tel.:
241 731 510, l. 38
● 26. so Klíče k Praze 4 – tradiční vlastivědná
poznávací soutěž rodinných týmů. Info K. Hrušková,
tel.: 241 731 510, l. 38
● 26.–27. Víkend v keramické dílně s velikonoční
tematikou. Info R. Hejná, tel.: 241 731 510, l. 24
● 30. st Výtvarná dílna v pavilonu D – mozaiky
– pro děti předškolního věku od dvou let s doprovodem
a pro děti školního věku i bez doprovodu, 14.00–17.30
hod., info K. Hrušková, tel.: 241 731 510, l. 38
● 30. st Cestovatelský večer – Expediční kamera
– celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké
přírodě, o extrémních zážitcích i sportech, pavilon D,
od 19.00 hod. Info B. Ilková, tel.: 241 731 510, l. 36
VÝSTAVY:
Fotovýstava z činnosti Hobby centra 4 v Klubu
Amfora. Info L. Jedková, Z. Válek, tel.: 241 731 489,
602 507510
● Výstava prací dětí z výtvarných kroužků v pavilonu
B, od 8. 3. Info R. Máslová, tel.: 241 731 510, l. 26
●

JARNÍ PRÁZDNINY:
11.–16. Jarní prázdniny v Tyrolských Alpách .
Info R. Hejná, tel.: 241 731 510, l. 24
● 12.–19. Jarní prázdniny v Černém Dole nejen
na lyžích s Kamilem a Honzou. Info K. Janouškovec,
tel.: 241 731 510, l. 22
● 14.–17. Jarní prázdniny v klubu Amfora – hry, soutěže, tvořivé dílny a výlety, denně 8.00–16.30 hod. Info
L. Jedková, Z. Válek, tel.: 241 731 489, 602 507 510
●

Centrum pro nový cirkus CIRQUEON, Ctiradova 6,
pořádá až do června 2011 pro děti od 5 do 11 let
CIRKUSOVOU ŠKOLKU,
ve které se naučí základy žonglování apod.
Info na http://www.cirqueon.cz/centrum-pro-novy-cirkus/kurzy.
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Naše nové spoluobčany přivítala členka zastupitelstva Věra Příhodová (ODS).
Poděkování patří škole Kavčí hory – Střední odborné škole služeb a MŠ
Mendíků a MŠ Trojlístek – Bezová za příjemná vystoupení dětí.
Vítání v úterý 25. ledna: Kateřina
Kammová, Martin Kozlík, Tomáš Kroupa,
David Kvasnička, Jiří Leopold, Max Morávek,
Jiří Hraníček, Max Šťastný, Markéta Nečasová,
Izabela Nová, Daniel Ošťádal, Kateřina Pitelková, Barbora Procházková, Martin Pyszko,
Kvido a Julie Redlových, Dominik Řehák,
Šimon Sigler, Samuel David Sícha, Lukáš
Skalický, Anna Sláčíková, Adéla Smejkalová,
Kryštof Suchánek, Rozálie Suchochlebová,
Marie Anna Šimková.
Vítání ve čtvrtek 27. ledna: David Šnejdar,
Lukáš Tesář, Karolína Tučková, Ondřej Vaněk,
David Werner, Natálie Pospíšilová, Silvie
a Stefanie Barra, Filip Varhol, Daniel Zeman,
Dominik Zeman, Petr Zůna, Jan Žofka, Joseph
Boulter, Nikola Fialková, Eliška Kučerová,
Stella Drábková, Maxmilián Fikr, Pavla Gottwaldová, Daniel Hanyk, Sebastian Harapát.
Vítání v úterý 15. února: Martin Buss,
Otakar Augustin, Tomáš Hejl, Václav Hradec,

Julie Hrstková, Daniel Jabli, Hana Jelínková,
Jan Jirka, Petr a Lukáš Kalistových, Tobiáš
Kemza, Jakub Klepal, Anežka Kubíčková,
Klára Kuncová, Cristiano Matějček, Madeleine
Princesse Mounga, Kristýna Müllerová, Quido
Pecka, Sofie Pergnerová, Simona Pešková,
Tadeáš Růžička.
Vítání ve čtvrtek 17. února: Anna Řezníčková, Karel Sádlík, Jakub Sitter, Nela
Spanilá, Luisa Šandová, Izabela Šarkányová,
Filip Vachtl, Petr Vejvoda, Klára Rebeka
Rozbořilová, Anna Vinařová, Teodor Vytiska,
Natálie Zejdová, Kateřina Zídková, Jakub
Bažant, Nikola Blínová, Vilém Borovička,
Kateřina Bosnovičová, Adam Černý, Josefína
Čapková, Jaroslav Daněk, Zuzana Dlesková,
Ondřej Dostál, Eduard Fárník, Magdalena
Fialová, Stella Gabrielová, Klára Galovičová,
William Haller, Pavel Medelský.
ANNA VOJTILOVÁ,
ODDĚLENÍ PR A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

Nabídka pro malé i velké
Rodinné a Montessori centrum 4 medvědi, jehož hlavním partnerem je
MČ Praha 4, právě oslavilo 2 roky! Děkujeme vám všem, kteří do něj se svými
dětmi chodíte a dáváte mu tak podporu a další smysl fungování. Centrum
si pro své návštěvníky připravilo několik zajímavých novinek.
V jarním rozvrhu se objevil například
nový blok pro rodiče s miminky od 4 měsíců do 1 roku. Setkávání s prvky
Montessori je na programu v úterý dopoledne a po obědě. Maminky a tatínci se
mohou těšit na první kontakty dítěte a rodiče s Montessori prostředím a pomůckami, ale samozřejmě i na pohyb a hudbu
(Hajísci, Lezísci, Ťapáčci s prvky
Montessori, 4 až asi 12/18 měs., úterý
dopoledne).
Pro větší děti (které už rutinně zvládají
chůzi) a jejich rodiče jsou připraveny
čtvrteční odpolední pohybové kroužky,
které vede oblíbená lektorka Leona
Mantonová. Malí „Běháčci“ si mohou ve
4 medvědech protáhnout celé tělo, proběhnout se, vyzkoušet si hru na hudební
nástroje, zazpívat si. (Běháčci, 14 měs.
až 3 roky, čtvrtek odpoledne). Kdo by
měl zájem o učení na zobcovou flétnu (od
3 let, čtvrtek 15.30–16.15), má možnost
si to ve 4 Medvědech užít. Stejně tak i ti,
co je zajímá bubínek, kytara a jiné muzicírování (Hrátky nejen s bubnem, do 4
let, čtvrtek dopoledne). Centrum nabízí
i originální pohybový kroužek v angličtině
„Sticky Kids“ (2–5 let, středa odpoledne) a poté pro malé tanečnice také balet
(2,5–6 let).
Pro rodiče je kromě pravidelných seminářů připravena angličtina (středa)
a powerjóga s hlídáním dětí (úterý,

čtvrtek). Hlídání dětí je možné využít
také ve středu dopoledne (probíhá
v uzavřené herně centra) a dále v pondělí či úterý odpoledne, kdy rodiče mohou
být mezitím na některém z kroužků s dalším dítětem. Rodinné a Montessori centrum 4 medvědi nově nabízí zajímavé
kroužky i v atraktivním čase od 17 hod.
– tak, aby se děti mohly vyspat či dorazit
i po školce. Příjemnou novinkou je i delší
otevírací doba herny, a to až do 18 hod.
Z nejbližších seminářů pro rodiče
upozorňujeme na cyklus psycholožky
Kláry Votavové. 23. března od 17 do
18.30 hod. proběhne seminář na téma
„Sourozenecké vztahy“. Pro všechny
příznivce Montessori pedagogiky ještě dodáváme, že zápis do Montessori školky
a miniškolky 4 medvědů na příští rok
je 31. 3. 2011. Více informací najdete na
www.4medvedi.cz.
(jh)

Ilustrační foto: archiv 4 medvědi
www.praha4.cz
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MAJÁK svítí mladým na cestu
Domov na půl cesty MAJÁK poskytuje bydlení a zázemí mladým lidem
ve věku 18 až 26 let, kteří odcházejí z dětských domovů a jiných zařízení. Najdete jej U Michelského mlýna, v těsném sousedství tamější
fary Církve československé husitské
Umístění domova není
náhodné, protože o jeho
otevření se v listopadu
2007 zasloužila michelská farářka Eva Mikulecká. „Několikrát ji na
faru přišli prosit o pomoc
mladí lidé, kteří neměli kam jít. Tehdy
vznikl nápad zrekonstruovat přilehlý
objekt, kde budeme poskytovat nejen
bydlení, ale i další pomoc mladým lidem
bez rodinného zázemí,“ říká vedoucí
domova Mgr. Zuzana Plevová (na snímku). Azyl zde najdou i těhotné dívky
a maminky s maximálně dvěma dětmi,
které v minulosti rovněž prošly zařízením náhradní výchovné péče.

tel MAJÁKU. Problematickou oblastí je
právě hospodaření s penězi a následné
dluhy. „Vyjít s penězi je obtížné i pro
člověka v běžné rodině, natož pak pro
devatenáctiletého, který má poprvé
v životě nějaký příjem. Naším cílem je,
aby byli samostatní nejen finančně, ale
naučili se také starat o vlastní domácnost, vyřizovat běžné záležitosti na úřadech a získali pracovní dovednosti.“

Snadný terč agentů
MAJÁK, jehož roční provoz stojí více
než 2 miliony korun a z většiny je hrazen
ze státního rozpočtu a z financí pražského magistrátu včetně příspěvku
městské části Praha 4, nabízí zájemcům
5 samostatných dvoulůžkových bytů
o velikosti 1+kk s vlastním sociálním
zařízením. Úhrada za poskytované
služby je 100 Kč/den (tedy maximálně
3100 Kč měsíčně) a „Smlouva o poskytování sociální služby“ může být obyvateli
prodloužena nejdéle na dva roky.
„Zpočátku jsme sbírali zkušenosti a učili se, jak řešit drobné konflikty. Společně
s prvními obyvateli jsme stanovili, jaká
pravidla se v MAJÁKU budou dodržovat
a časem se ukázalo, jestli se musejí
upravit nebo naopak nějaká přidat. Také
až po určité době jsme zjistili, že je užitečné zavést pravidelné společné schůzky všech obyvatel a pracovníků, kde se
otevírají témata pro vzájemnou diskuzi.
V určité míře jim nahrazujeme rodiče
a vysvětlujeme některé věci, které bývají
v běžných rodinách samozřejmostí.
Například že nemají na ulici nikomu
nic podepisovat. Stále se občas stane, že
uzavřou nějakou nevýhodnou půjčku,“
líčí Zuzana Plevová životní strasti obyva-

Byt 1+kk nabízí svým nájemcům základní soukromí.
Nicméně domov není ústav, vše je postaveno na dobrovolnosti. „Kdo nechce
dodržovat domovní řád, může kdykoliv
odejít. Pro nováčky například platí, že
během prvních tří měsíců musí přijít do
MAJÁKU ve všední den do 22 hodin
a v pátek a v sobotu do půlnoci. Po tomto zkušebním období už noční příchody
neomezujeme. A naopak, kdo zde bydlí
déle než rok a plní si všechny povinnosti, má určitá privilegia. Například
si může třikrát do měsíce přivést na noc
osobu sobě blízkou. Samozřejmě jen
za předpokladu, že s tím případný
spolubydlící souhlasí,“ uzavírá Zuzana
Plevová.
Více informací o volných místech získáte na www.enyamajak.cz, nebo na tel.
č.: 241 410 618.
(md)
Foto: archiv MAJÁK

A KC E
MC RYBIČKA
14.–20. 3. – MC UZAVŘENO Z DŮVODU JARNÍCH
PRÁZDNIN
● V pátek 4. 3. od 10 hod. – LOUTKOVÉ DIVADLO
„O LEVANDULI“, vhodné pro děti od 2 let. Cena pro
členy 90 Kč (v předprodeji 80 Kč); pro ostatní 110 Kč
(v předprodeji 100 Kč); v ceně 30 min. divadlo, 30 min.
výtvarné tvoření a volná herna od 9.30 do 12 hod.
Lístky k zakoupení v předprodeji do 2. 3. během volné
herny či přímo v den konání akce.
● Od 7. 3. každé pondělí od 15 do 18 hod. (po domluvě i od 14 hod.) hlídání dětí od 1 roku (po domluvě
i mladší). Nutné registrovat se nejpozději v den hlídání
do 11 hod. na tel. č.: 776 565 522. Cena 100 Kč/hod.
či 250 Kč/3 hod. Za hlídání sourozenců je cena
150 Kč/hod. či 350 Kč/3 hod.
● Ve středu 9. 3. od 16 hod. – SEMINÁŘ „MLÉČNÁ
VÝŽIVA VS. KRABICOVÉ KRAVSKÉ MLÉKO“ – vstup
ZDARMA + dáreček. (Registrace pro zájemce je na
mcrybicka@centrum.cz do 7. 3.)
● V pátek 25. 3. od 10 do 18 hod. a v sobotu 26. 3.
10–12 hod. JARNÍ BAZÁREK DĚTSKÝCH VĚCÍ. Chcete-li
prodat nějaké oblečení, botičky či doplňky pro děti od
narození do 5 let, přineste označené kusy se seznamem od 22. do 24. 3. během volné herny.
Mateřské centrum Rybička,
budova ZŠ Na Chodovci, Na Chodovci 54, Praha 4
www.mcrybicka.com.
●

Rej strašidel v Podolí
Tak jako každý rok v období masopustu, tak i letos bychom rádi
pozvali všechny své příznivce na
dětský karneval.
Jak už titulek napovídá, letos se dětský
rej ponese ve znamení zakletých princezen,
bílých paní, bezhlavých rytířů a jiných malých i velkých strašidélek bydlících ve starých hradních zříceninách.
Strašidelná přehlídka se koná v sobotu
26. března od 15 hodin ve velkém sále
Podolské sokolovny (Podolská 90, Praha 4,
stanice Kublov – tramvaj číslo 3, 17 a 21).
Kromě dobré nálady si děti s sebou mohou
vzít také soutěživého ducha, protože je čeká bohatý doprovodný program.
Zároveň bychom rádi pozvali všechny dospělé na večerní šibřinky, které začínají ve
velkém sále ve 20 hodin.
Výbor TJ Sokola Praha-Podolí

Vyzkoušej si lukostřelbu
Už jsi někdy střílel z luku? Jestli ne, je tady pro tebe zajímavá příležitost.
Lukostřelba je víc než jen zábavný způsob trávení volného času se svými kamarády, je to také sport, který se ti určitě zalíbí. Přijď si to vyzkoušet!
Kam:
Kdy:
Za kolik:

ZŠ U Krčského lesa, Jánošíkova 1320/2, Praha 4
úterý 17–19 hod. nebo čtvrtek 16.30–18.30 hod.
100 Kč/trénink

Kontakt: 604 143 401 nebo bauerova@ceresport.cz, www.lkcere.cz
www.praha4.cz
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Braničtí ochotníci v pohádce „Strašidlo Zlombidlo“.

Nejstarším pražským aktivním
divadelním souborem se pyšní
Braník. V březnu uplyne rovných 140 let od založení spolku
divadelních ochotníků, jehož
zásluhou a obětavostí bylo vybudováno i Branické divadlo.
Myšlenka založit v Braníku spolek, který by
nejen soustřeďoval společenský život, ale jehož
podniky by poskytovaly občanům ušlechtilou
zábavu, je dokonce o tři roky starší. Nicméně
premiérová valná hromada se konala 2. března
1871, kdy byl zvolen prvním předsedou Pavel
Franc, branický sládek. Po překonání názorových neshod se 25. března 1871 uskutečnilo
první představení „Paní Marjánka, matku pluku“. Mělo úspěch a podle záznamů je počátkem slavné tradice spolku, které zůstal soubor
věrný až do dnešní doby.

Mít vlastní střechu nad hlavou
Pojďme si nyní ve stručnosti projít historii
branického spolku. Jeho činnost záhy ochabuje
odchodem některých členů a soubor se
dostává do finanční tísně, v letech 1873/74 má
spolek pouze 8 činných členů. Pětadvacáté
jubileum roku 1896 nebylo oslaveno, neboť
tehdejší c. k. okresní hejtmanství 23. 12. 1896
dva dny před uvažovaným představením
Jiráskova „Otce“ hru zakázalo a činnost spolku
zastavilo. Ale do spolku vstupují další členové
a spolek vzrůstá natolik, že se zakládá dámský
odbor se samostatným vedením.
Rok 1922 je problémový – není kde hrát.
Obchodní spekulace s domy, ve kterých soubor
hrával, omezují soubor v činnosti. Po delších
úvahách bylo rozhodnuto si postavit vlastní
budovu, rodí se nová éra v dějinách spolku
s heslem „Mít vlastní střechu nad hlavou“.
Začíná se stavět na zakoupené parcele na
hlavní branické ulici. Konají se představení
nejen v Praze, ale i v okolních obcích, sbírky
mezi občany a členy, docházejí dary, úpisy
a půjčka městské spořitelny na Vinohradech.
Povolení ke stavbě dostávají braničtí ochotníci
3. srpna 1924, položení základního kamene
se konalo na slavnosti již 27. července 1924.
Bylo odpracováno tisíce hodin a divadelní
budova byla otevřena téměř přesně za rok(!)

Oslava kulatého výročí před 30 lety.
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Braničtí ochotníci
slaví 140 let existence!
1. srpna 1925 hrou „Naši furianti“. Stavba
stála bezmála milion Kčs.
Roky 1926–37 jsou léta rozmachu činnosti,
spolek se rozrostl na soubor, který měl dost
členů na to, aby se mohlo hrát každý týden.
V této době se v souboru ustanovila i operetní
skupina. Mezi ní a činoherní částí souboru
začala působit konkurence, která se později
změnila ve zdroj stálých rozmíšek. Jsou uskutečněny zájezdy například do Harrachova
a hraje se i v lesním divadle v Krči. V roce 1937
nastává doba temna, docházejí dluhopisy
a nejsou peníze na zaplacení. Proto se opět
konají sbírky mezi občany Lhotky, Braníka,
Podolí i Zátiší.
V letech předválečných a válečných
(1938–45) se soubor omezuje na koncerty
českých písní. K prohloubení krize přispěly
velkým dílem i Pražská a Vinohradská spořitelna, které bezpodmínečně vyžadovaly placení anuit. Divadlo je dáno do konkurzu. Jen
s obrovským úsilím se vedoucím spolku podařilo zlikvidování divadla zabránit tím, že v něm
byl uskladněn nábytek z vyklízených škol.
Vzhledem k mnohdy bezohlednému počínání
německých zaměstnanců bylo divadlo v roce
1945 převzato v naprosto dezolátním stavu.
Přičiněním členů se vše opravilo, peníze
byly pořízeny ze dvou sbírek mezi branickými občany a 30. 11.
1945 soubor vyprodanému hledišti zahrál
známou hru „Fidlovačka“. Podstatné části sbírek bylo použito
k definitivnímu zaplacení dlužních anuit
a úroků spořitelnám.
Členům a příznivcům,
kteří kdysi dobrovolně přispěli půjčkami, bylo nabídnuto jejich proplacení. Ke cti
branických občanů je

nutné podotknout, že jen hrstka z nich toho
využila.

Na scéně Pešek i Krampol
V roce 1952 se kulturní spolky musely začlenit k masové základně Revolučního odborového
hnutí velkých závodů a institucí. Spolek byl
„přidělen“ k branickému pivovaru a posléze se
připojil k Obvodnímu kulturnímu domu v Praze
4, který se stal jeho zřizovatelem od 1. 4. 1963.
Divadlo bylo pronajato řadě zájemců a pro
ochotníky bylo vyhrazeno jen 21 dní v roce.
Soubor však začal spolupracovat s režisérem
Vlastimilem Fišarem a za jeho pomoci účinkuje
na 47. Jiráskově Hronově, kde Miloš Čížek
získává ocenění za herecký výkon. V roce 1975
bylo divadlo vráceno zpět Obvodnímu kulturnímu domu v Praze 4 po adaptaci, při které
členové souboru odpracovali přes 2000 hodin.
A současnost? Vlastníkem divadla je MČ
Praha 4, soubor má 15 herců a v současné
době hraje v Braníku hlavně pohádky. „Mezi naše nejúspěšnější patří ,Jak Honza překazil
Luciferovi svatbu‘, i když se v originále jmenuje
podle knížky ,Pekelný mariáš‘,“ říká bývalá vedoucí souboru Jaroslava Kvasničková, která
v něm působí již přes 40 let. „Bylo nám ale řečeno, že na plakátech nesmíme mít slovo mariáš, protože jde o hazard…“ Braničtí ochotníci
hrají i mimo Prahu, potkat je můžete například
v Kutné Hoře, v Litoměřicích či v Kolíně. „V době totality jsme byli úžasná parta, pomáhali
jsme si, jezdili společně na chatu a slavit
silvestry. Dnes má každý práci až do večera
a sejít se na zkoušku je už problém. Také
bychom mezi sebou rádi uvítali mladé tváře,
takže tímto vyzývám všechny, kteří mají chuť si
zahrát – přijďte si to k nám vyzkoušet!“ láká
Jaroslava Kvasničková nové ochotníky do souboru, ve kterém působili i národní umělci
Jaroslav Vojta a Ladislav Pešek či Jiří Krampol
a Jaroslav Satoranský.
(md)
Foto: archiv spolku
www.praha4.cz
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Florbalový úspěch ZŠ Jižní IV.

info/inzerce

SC-310011/2

Po téměř čtyřměsíční
šňůře turnajových zápasů ve florbalu se mladší
dívky (6.–7. ročník) ze
Základní školy Jižní IV.
prostřílely až do pražského finále „Poháru pražských škol – POPRASK
2010/11“, které nakonec vyhrály. Žákyně Karolína Modlewská byla navíc vyhlášená nejlepší brankářkou turnaje.
Týmu ve složení Sztogrýnová, Kučerová, Ťoupalíková, Hrabánková,
Vybíralová, Ružbacká, Kolářová, Janková a Daňhelková děkujeme
za příkladnou reprezentaci MČ Praha 4.
MGR. BC. DANIEL KAISER, ŘEDITEL ŠKOLY
INZERCE
SC-310071/9

SC-310021/2

SC-310175/1

SC-310087/4

SC-310151/1

www.praha4.cz
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školství

Proběhl zápis budoucích prvňáčků

Zvýší se počet žáků v našich školách?
Ve 20 základních školách, které zřizuje městská
část Praha 4, proběhl ve dnech 15. 1. až 15. 2. 2011
zápis budoucích prvňáčků. K zápisu se dostavilo celkem 1354 dětí. Šetřením bylo zjištěno, že
k 18. 2. 2011 bylo 18 dětí zapsáno na dvou základních školách.
Někteří rodiče opět využili možnosti požádat
ředitele školy o odklad
povinné školní docházky. Podle ustanovení §
37 odst. 1 zákona č.
561/2004 Sb. (školský
zákon) může ředitel školy odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to
písemně zákonný zástupce dítěte.
Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského
poradenského zařízení a odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze
odložit nejdéle do zahájení školního roku,
v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Pokud ředitel školy rozhodne o odkla-

du povinné školní
docházky, doporučí
zároveň zákonnému zástupci dítěte
vzdělávání
dítěte
v přípravné třídě základní školy nebo
v posledním ročníku
mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj
dítěte.
Rodiče podali přibližně 248 žádostí
o odklad povinné školní docházky.
V současné době ředitelé škol v návaznosti na psychology či pediatry posuzují jednotlivé žádosti o odklad.
Předpokládáme, že 1. září 2011 nastoupí do 1. tříd základních škol 1091
dětí, což je o 144 dětí více než loni. Při

Laťka Jitřní 2011
Po rozsáhlé rekonstrukci ZŠ
v ulici Jitřní se sem vrátil nejen
školní život, ale i tradiční halové atletické závody ve skoku
vysokém – „Laťka Jitřní“.

na svém odloučeném pracovišti v ulici
Jitřní, kde v letech 2009–2010 proběhla
rozsáhlá rekonstrukce budov. V průběhu roku 2010 zde byl vyčištěn a zrekonstruován i atletický stadion, na kterém
byly vybudovány nové specializované
sektory pro hody a skoky. Navíc venkov-

počtu 20 zřizovaných základních škol
představuje toto zvýšení v průměru
cca 7 dětí na školu. Základní školy
opustí 755 žáků 9. ročníků a přibližně
stovka žáků odejde na víceletá gymnázia. Závěrem můžeme odpovědět na otázku položenou v titulku článku: Nárůst
počtu žáků základních škol je pozvolný,
bude v řádu desítek, nikoliv stovek.
IVANA STAŇKOVÁ (ODS), ZÁSTUPKYNĚ STAROSTY

ní skokanský sektor bude na jaře 2011
vybaven zcela novým doskočištěm pro
skok vysoký. V jarních měsících bude
dokončena i pokládka tartanu a umělé
trávy na dvou zcela nových hřištích ve
sportovním areálu školy. ZŠ Filosofská
(na pracovišti v Jitřní) tak bude disponovat mimořádně rozsáhlými, kvalitními
a především bezpečnými sportovišti.
DAVID GAJDOŠÍK

Letošní, již 14. ročník proběhl za
účasti 89 závodníků z pěti škol (ZŠ
Filosofská včetně pracoviště v Jitřní,
ZŠ Jílovská, ZŠ Na Líše, ZŠ Postupická
a ZŠ Rakovského). Soutěžní kategorie
byly vypsány pro žáky od 1. až do 9. tříd.
Vynikajícím výkonem excelovala především Amálie Švábíková, která v 5. třídě skočila již 135 cm. Z kategorie chlapců 6. až 7. tříd vyzdvihněme Lukáše
Slavíčka, který překonal 145 cm. Z nejstarších kategorií zmiňme výkony
chlapců 9. tříd Lukáše Paláta (161 cm)
a Jakuba Hanzala (158 cm). Pozadu
nezůstali ani nejmladší – například
Sebastián Hykš a Matěj Kleček přeskočili již ve druhé třídě laťku 100 cm vysokou. Odměnou mladým atletům byla
především radost z pohybu. Nejlepší
obdrželi i diplom se sladkou odměnou.
K vynikajícím výsledkům vítězům blahopřejeme.
„Laťku Jitřní“ pořádala ZŠ Filosofská
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pel-mel
Jak se dělá časopis?

Radní hl. m. Prahy
Radek Lohynský (vlevo)
a zástupce starosty MČ Praha 4
Jiří Bodenlos předávali ocenění
nejlepším modelářům.

Mistrovství halových modelů
Dne 19. 2. proběhlo v hale Střední školy technické na Zeleném pruhu
mistrovství republiky v létání halových modelů s mezinárodní účastí
v několika kategoriích. Létala se letecká akrobacie, aeromuzikál,
závody kolem pylonů a AIR RACE, což je modelářská obdoba známého
leteckého závodu RED BULL.
Po loňském úspěšném leteckém dni,
který ve spolupráci s leteckými modeláři
uspořádala 4-Volnočasová v Centrálním
parku na Pankráci, se tentokrát MČ
Praha 4 stala garantem této vrcholné
letecko-modelářské soutěže. Organizátoru mistrovství, časopisu RC Modely,
byly bezplatně poskytnuty prostory
školy. Šéfredaktor Václav Janko zase
na oplátku zdarma zveřejnil celostránkový náborový inzerát školy na stránkách časopisu RC Modely.
Celé soutěže a předávání cen se zúčastnili zástupce starosty MČ Praha 4

Jiří Bodenlos (ČSSD) a Radek Lohynský (ODS), radní Magistrátu hl. m.
Prahy. Oběma pánům se létání velice
líbilo. Radek Lohynský je aktivním
leteckým modelářem a Jiří Bodenlos
obdivoval především aeromuzikál, který
se stal velmi populární, zvláště po svém
předvedení v televizní Talentmánii. Proto
se ihned po skončení soutěže oba politici domluvili, že třeba takové „taneční
létání“ by určitě zpestřilo i další akce
pořádané MČ Praha 4. Takže kdo jste
tam nebyli, máte se na co těšit. Budeme
vás informovat.
(kol)

Základní škola Poláčkova 1067, 140 00 Praha 4-Krč
NABÍZÍ NĚKOLIK VOLNÝCH MÍST V PRVNÍCH TŘÍDÁCH,
VE SPECIÁLNÍ TŘÍDĚ PRO DĚTI S ADHD
A V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ
■ Přípravná třída pomáhá snadnějšímu přechodu dětí do 1. ročníku.
■ Do přípravné třídy jsou zařazovány děti ze sociálně
znevýhodněného prostředí, děti cizinců, děti s odkladem školní
docházky.
■ Vyučované předměty – rozumová výchova, společenská výchova,
tělesná výchova, výtvarná výchova, hudební výchova, praktické
činnosti jsou součástí školního vzdělávacího programu.
■ Výuka ve speciálních a přípravných třídách je zajištěna
kvalifikovanými speciálními pedagogy.

INFORMACE tel.: 241 442 259
www.praha4.cz

Více na www.zspolackova.cz

Dne 10. 2. proběhla v ZŠ Poláčkova
beseda se šéfredaktorem časopisu
Junior Zdeňkem Paroulkem, který
dětem vyprávěl o vzniku jednotlivých čísel. Žáci si také zahráli na
redaktory, hodnotili články a titulní
stránky budoucích čísel. Beseda
byla zajímavá a možná i rozhodla
u některých dětí o budoucím povolání redaktora.
Žáci 4. a 5. tříd ZŠ Poláčkova

Historický ples
Chtěli byste si vyzkoušet historický tanec na dobovou hudbu, ale nevíte jak na
to? Přijďte na historický ples do Domova
Sue Ryder v Michli (Michelská 1/7) v sobotu 26. března, který od 19.00 do 23.30
hod. pořádá občanské sdružení Rond.
Jedná se o pilotní ročník s tanečním repertoárem z let 1450–1890, na kterém všichni účastníci okusí taneční zábavu poskládanou
z dobových tanců na dobovou hudbu. K tanci
akusticky zahrají Housebroken consort, M3
a Treizh. První část veselice je věnována
historickému plesu, druhá, asi od 22 hod., pak
bretonské tancovačce (tzv. fest-nozu).
Předprodej a rezervace vstupenek do 10. 3.
za 200 Kč, na místě za 250 Kč. Vstupné
pouze na mini fest-noz za 80 Kč. Vstupenky
budou rezervované po zaplacení. Rezervace na
hana@hanas.cz, informace na www.rond.cz.

R o m a n t i c k ý v e č e r s ve r š i
Cafe Restaurant YC Cere
zve na romantický večer
v restauraci jachtklubu Cere.
Podolské nábřeží – Přístav 1
s Duem Eco a s herečkou Terezou Vítů
v pondělí 14. 3. v 19.30 hod.
Program: Zhudebněné verše Andrey
Waldové doplněné skladbami
A. Igudesmana a jazzovými variacemi.
Vstup volný.
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Na Îofínû se tanãilo v
Tři tradice se sympaticky spojily v podvečer třetí únorové soboty.
Tradiční reprezentační ples městské části Praha 4
proběhl tradičně v paláci Žofín – tentokrát na motivy španělských rytmů
– a tradičně byl velmi pestrý a vydařený.

Úvodní slovo večera patřilo v hlavním sále starostovi MČ Praha 4
Pavlu Horálkovi, zbytek obstarali průvodci plesu,
sehraná moderátorská dvojice Lucie Borhyová a Rey Koranteng.

Jako první se na parketu
v rámci předtančení představili vítězové StarDance 2010,
herec Pavel Kříž s tanečnicí Alicí Stodůlkovou.

14

Městská část Praha 4 děkuje všem pa
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o ve ‰panûlském rytmu
Česká Miss 2010
Jitka Válková
potěšila návštěvníky
několika písněmi.

Čestný občan MČ Praha 4 a otec Čtyřlístku
Jaroslav Němeček slavil 19. února narozeniny,
ke kterým mu jako první popřál starosta Pavel Horálek.

ího plesu
rezentačn
p
re
u
o
Business.
k
č
u te
y Monkey
in
p
u
Závěrečno
sk
rt
e
oční konc
byl popůln

em partnerům 13. reprezentačního plesu

Dobrá nálada hosty
během večera neopouštěla.

Foto: Zdeněk Kříž
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senioři

„Člověče, nezlob se“ na radnici

Výstava a PC kurzy
Počítačový klub pro zdravotně postižené a seniory zve na návštěvu své galerie zdravotně postižených umělců. Do
13. 4. 2011 vystavují neslyšící Věra
Macháčková a slyšící František Herda,
ředitel SOU pro neslyšící. Nově jsou
také vypsány termíny PC kurzů (duben–červen 2011). Kurzy jsou vedeny
individuální formou a jsou určeny pro
zdravotně postižené a seniory, slevy
získají ženy na mateřské dovolené
a děti. Informace na www.zelenyptak.cz.
Činnost klubu podporuje MČ Praha 4.
Kontakt: PC klub pro zdravotně
postižené, U Zeleného ptáka 1158,
Praha 4, tel.: 271 913 590, nebo e-mail:
zelenyptak@zelenyptak.cz.

Dne 7. února 2011 se v zasedacím sále Nuselské radnice odehrál seniorský turnaj ve stolní hře „Člověče, nezlob se“, jehož se zúčastnilo
41 hráčů a hráček.
Na úvod zástupkyně starosty Ivana
Staňková (ODS) všechny zúčastněné
uvítala: „Člověče, nezlob se je hrou babiček a dědečků, kteří ji hráli se svými
dětmi a nyní třeba i se svými vnoučaty.
Proto byla zvolena jako společenská hra,
v níž se můžete utkat, ale současně si
popovídat s vrstevníky a případně se
seznámit i s někým novým“.
Turnaj se uskutečnil ve třech kolech,
kdy vítězové soutěžili o postup do finále.
Vítězem se stala Emílie Cicvárková, na
druhém místě skončil Vítězslav Novák
a bronz získal Stanislav Barda. Na závěr
byli nejlepší oceněni, rovněž byl předán
diplom nejstaršímu účastníkovi Antonínu Náměstkovi (97 let).

Zájezd do Polska
SD ČR TO, organizace Praha 4-Spořilov a ZO Praha 10 Strašnice pořádají dvoudenní zájezd POLSKO – historický Krakow, solné doly Wieliczka.
Termín: 11.–12. května 2011
Cena zájezdu: 1250 Kč, cena zahrnuje dopravu busem, ubytování v hotelu
Wieliczka včetně večeře a snídaně.
Organizátorky zájezdu: Ing. Skolková, tel.: 604 591 416, 241 492 918
a S. Šimková, tel.: 607 622 338.

Omlouváme se za tiskovou chybu v minulém čísle.

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ

Paní
MARIE SOUČKOVÁ
z Nuslí
oslavila v lednu
101 let.
Pan
STANISLAV ŘANDA
z DPS M. Cibulkové
oslavil v únoru
rovných 100 let.

MČ Praha 4 vyslovuje poděkování
branické pekárně Kalaš a Lahůdkám
Budějovická, s. r. o, které vytvořily příjemné pohoštění všem soutěžícím.

Celý odpolední turnaj natáčela ČT
pro pořad „Barvy života“. „Tento pořad
zdůrazňuje důležitost aktivního stárnutí
a užívání všech ,barev života‘, což je
smyslem i pořádaných aktivit pro seniory v městské části Praha 4,“ konstatovala zástupkyně starosty Ivana Staňková
(ODS). Reportáž z tohoto turnaje bude
vysílána 9. 3. v 16.00 hod. na programu
ČT1.
(sag)

Křeslo pro hosta
Zcela novým projektem, který je pro seniory MČ Praha 4 připraven
na 30. březen, je komponovaný kulturní pořad „Křeslo pro hosta“.
V prvním „křesle“ představíme výtvarnici, obyvatelku Prahy 4, akademickou malířku a medailérku Marii Zábranskou (na snímku).
Její díla jsou zastoupena ve sbírkách
Galerie hl. m. Prahy, Středočeské galerii, v Českém geologickém ústavu
a i v zahraničí. V současné době vystavuje od 3. března v prostorách Senátu
ČR a 24. března u příležitosti svého životního jubilea v Clam-Gallasově paláci
na Starém Městě pražském.
„Rádi vám představíme ženu vašeho
věku, která může své datum narození
přepsat v občanském průkazu a napsat
si o mnoho let méně. Entuziasmus
a zapálení pro její práci nakazí všechny
zájemce, kteří si přijdou poslechnout

vyprávění o jejím životě s uměním i o životě s národním umělcem Adolfem
Zábranským,“ říká Ivana Staňková
(ODS), zástupkyně starosty.
Vyprávění Marie Zábranské doprovodí svým vystoupením vokální trio
MAKABARA, jež vzniklo v roce 2004 na
konzervatoři Jana Deyla, kterou absolvovaly všechny členky tria: Marie
Vostatková, Kateřina Uličná a Barbora
Janová. V jejich repertoáru se objevují
písně skladatelů 20. století (Z. Šesták,
Z. Lukáš aj.), písně lidového charakteru,
spirituály i písně populární.
(sag)

POZVÁNKA NA MAŠKARNÍ REJ
Oběma oslavencům přejí rodinní příslušníci,
přátelé a zaměstnanci Úřadu MČ Praha 4
pevné zdraví a spokojený život.

Již tradičně pořádá MČ Praha 4 pro seniory, občany městské části
Praha 4, akci „Neseďte doma, přijďte za námi“. Jarní setkání v Kulturním
centru Novodvorská se uskuteční 24. března 2011. Budeme rádi, když se
zúčastníte v hojném počtu. Akce se nese v duchu „Maškarního reje aneb
Pálení čarodějnic“, proto uvítáme, když se dostavíte v maškarním kostýmu. Jako každým rokem pěkné masky oceníme.
(mar)

Bezplatná poradenská linka MČ Praha 4: 800 100 128
(po a st: 8–18, út a čt: 8–16, pá: 8–14 hod.)
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senioři

Plavání pro seniory v Podolí
Městská část Praha 4 opět zajistila a finančně podpořila pro své starší spoluobčany oblíbené aktivity, které jim
již loni udělaly radost a oslovily je. Jedná se o možnost
získat dotovanou plavenku do bazénu v Podolí.
Plavání je určeno pro občany starší 60
let s trvalým pobytem na území
MČ Praha 4. Cena běžné vstupenky je
85 Kč. Senioři, kteří využijí nabídku
MČ Praha 4, hradí pouze 15 Kč.
Plavenky budou od 7. března 2011 distribuovány ve všech informačních
centrech městské části Praha 4, vyjma IC Kunratice.
Při prvním nákupu plavenek je seniorům vystaven zdarma plavecký průkaz
pro rok 2011. Pro jeho vystavení je
nutno předložit občanský průkaz. Při
následném nákupu plavenek se každý
zájemce musí plaveckým průkazem
prokázat a nákup je do průkazu zaznamenán označením příslušných kolonek. Pro usnadnění situace seniorů,
pro které je složité pokaždé se dostavit

Aktivní diabetici

pro plavenky na informační centrum, může
kdokoli z osob seniorovi blízkých nebo
z okruhu jeho přátel s platným plaveckým průkazem v ruce pro něj zakoupit měsíčně nejvíce 2 vstupenky.
„Městská část Praha 4 přeje všem
zúčastněným seniorům radost z pohybu a doufáme, že plavání přispěje
ke zlepšení jejich tělesné kondice a nálady,“ říká zástupkyně starosty Ivana
Staňková (ODS, na snímku).
MČ Praha 4 touto cestou děkuje za
vstřícný přístup a spolupráci při zajišťování plavání pro seniory Domu služeb ČSTV, s. r. o. a Plaveckému stadionu Podolí, jmenovitě Ing. Monice
Bezděkové a Vladimíru Srbovi.
(sag)

Územní organizace diabetiků Prahy 4, 11, 12
a Újezda pořádá akce především pro starší generaci. Cvičit může přijít kdokoliv do přátelského
kolektivu každý čtvrtek od 10 hodin do modřanské
sokolovny (autobus z Kačerova 150, zastávka Na
Havránce). Kromě toho je na každý měsíc naplánována nenáročná odpolední vycházka. 15. března do
Drahanské rokle, sraz je ve 13 hodin u lanovky
na Újezdě. Informace: p. Pokorná (tel. č.: 604 704
597), dr. Richterová (tel. č.: 607 677 396).
Zvláštní poděkování vyslovuje městská
část Praha 4 dodavatelům lahůdek pro
seniorské akce:
ING. ROBIN KALAŠ – PEKÁRNA,
Branická 146/59, 147 00 Praha-Braník
■ CUKRÁRNA JEMNICKÁ,
Jemnická 313/15, 140 00 Praha-Michle
■ LAHŮDKY BUDĚJOVICKÁ, S.R.O.,
Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha-Krč
■ JAROSLAV STOLÍN – PEKAŘSTVÍ NA CHODOVCI, s.r.o.,
Na Chodovci 2899/20, 141 00 Praha-Záběhlice
■

PŘEHLED SENIORSKÝCH AKCÍ V ÚNORU A BŘEZNU 2011
Název akce

Den konání akce

Místo konání akce

Den výdeje vstupenek

B Ř E Z E N 2 01 1
ZAHÁJENÍ PRODEJE PLAVENEK

7. 3.

Všechna IC městské části Praha 4
(kromě IC Kunratice)

TANEČNÍ PRO POKROČILÉ

15. 3.–12. 4.
14.30–17.00 hod.

KC Novodvorská

Přihlášení formou vyplněné přihlášky
donést 1. a 3. 3. od 8.30 do 10.30
na ÚMČ Praha 4 do kancel. č. 314

„HERCI JSOU UNAVENI“
představení Branického divadla

22. 3. od 15.00 hod.

Branické divadlo,
Branická 411/63,
Praha 4-Braník

15. 3. od 13.00 do 15.00 hod.
IC nám. Hrdinů 3/1634
metro Pražského povstání

„NESEĎTE DOMA, PŘIJĎTE ZA NÁMI“ č. 2
Maškarní rej aneb pálení čarodějnic

24. 3. od 14.00 hod.

KC Novodvorská

15. 3. od 13.00 do 15.00 hod.
IC nám. Hrdinů 3/1634
metro Pražského povstání

KŘESLO PRO HOSTA
– Výtvarnice Marie Zábranská

30. 3. od 14.00 hod.

Nuselská radnice,
Slavnostní sál č. 301

Výdej vstupenek ukončen

KC Spořilov

Výdej vstupenek
před začátkem představení

D U B E N 2 01 1
CELULOID PRO DŘÍVE NAROZENÉ

5. 4. od 14.00 hod.

VYCHÁZKA VYŠEHRADEM S VÝKLADEM

18. 4.

Vyšehrad

Bez výdeje, bližší informace
v dubnovém čísle Tučňáka

„NESEĎTE DOMA, PŘIJĎTE ZA NÁMI“ č. 3
Vítání jara tancem

27. 4. od 14.00 hod.

KC Novodvorská

20. 4. od 8.30 do 9.30 hod.
IC nám. Hrdinů 3/1634
metro Pražského povstání

„SVĚTÁCI“
Představení Branického divadla

duben

Branické divadlo,
Branická 411/63,
Praha 4-Braník

Výdej vstupenek bude upřesněn
v dubnovém čísle

Počet vstupenek na uvedené akce je omezen. Další informace k akcím a výdeji vstupenek obdržíte na bezplatné seniorské lince 800 100 128. Pořadatelem akcí je MČ Praha 4.
Při výdeji vstupenek je nutné prokázat trvalé bydliště předložením občanského průkazu.

Bezplatná poradenská linka MČ Praha 4: 800 100 128
(po a st: 8–18, út a čt: 8–16, pá: 8–14 hod.)
www.praha4.cz
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akce
Fotografická soutěž na téma
„Praha 4 očima našich seniorů“
byla vyhlášena v říjnu 2010
a ukončena 15. prosince 2010.
Fotografie posuzovala odborná porota
ve složení: akademický malíř Svatoslav
Krotký, fotograf Zdeněk Kříž, za odbor
školství a kultury Petra Tůmová. Porota
neměla lehkou práci. Ukázalo se, že
mezi našimi seniory je řada dobrých
fotografů, kteří citlivě vnímají realitu
kolem sebe.

Jaké jsou výsledky soutěže?
1. místo: MICHAL HOREVAJ
• Bigboard – dominanta našich parků
• Spořilov – jak jej vidíme
2. místo: BOHUMIL VESELÝ
• foto bez názvu
3. místo: HELENA SUKOVÁ
• Krčský les
Zvláštní cena poroty – černobílá fotografie: KAREL BAXA – Noční Braník

Nejlepší fotografové převzali věcné ceny z rukou zástupkyně starosty Ivany
Staňkové (ODS).

Kdo vyhrál fotografickou soutěž?
Soutěže se dále zúčastnili: Danuše
Jankásková, Daniela Šimlová, Věra Hušková, Antonín Brabec, Alena Fuchsová,
Zdeňka Krausová, Ivan Vaňous, Jana
Jánská, Mgr. Jana Burešová, V. Šprongl,
Drahomíra Wurcelová, Zdeněk Zelený,

Hana Stejskalová, Hana Druckerová,
Věra Krausová, Marcela Vandasová
a Milena Hrušková – Nováková.
Všechny fotografie autorů byly ke
zhlédnutí ve výstavní síni Aréna v KC
Novodvorská počátkem února.
(sag)

K rá s n é s t r o j e v A l t r o n G a l e r i i
Fenomén automobilu vstoupil do třetího tisíciletí a spolu s ním jeho
historie zobrazená kresbou či fotografií. Vznikly plány, výkresy, průhledné kresby či prospekty, prostě vše, co přispívá k výrobě a prezentaci automobilů.
Není proto divu, že
automobil jako součást
života 20. století svými
estetickými hodnotami
zasáhl i do umění, inspiroval řadu výtvarníků, a tím přispěl k fenoménu kulturního dědictví. V AltronGalerii
proto nyní vystavují
čeští umělci, kteří krásné stroje, jak ty pozemní, tak i vzdušné,
milují a malují – Petr Ptáček, Václav
Zapadlík, Jiří Řepík a Jiří Zoufalý.
Starosta MČ Praha 4 Pavel Horálek
na vernisáži přítomné informoval, že

i městská část
má vřelý vztah
k ladným křivkám starších
motorových
vozidel.
„Pořádáme
veteránskou
jízdu pravidel-

nosti Pražskou noblesu,
další ročník se uskuteční
1. října. Po jeho ukončení
chceme letos uspořádat
obdobnou výstavu krásných obrazů v Nuselské
radnici.“

„Druhá výstava v rámci naší galerie
s ohledem na svou tématiku potěší
především mužská srdce,“ uvedl na
úvod vernisáže majitel firmy Altron
Ing. Milivoj Uzelac.

Součástí výstavy je
i historický motocykl.

Expozice v AltronGalerii,
Novodvorská 994/138, je
návštěvníkům přístupná
v pracovní dny od 8 do 17
hod. až do konce března.
(md)
Foto: Zdeněk Kříž

Starosta MČ Praha 4 Pavel Horálek
(vpravo) s výtvarníkem Václavem
Zapadlíkem.
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rozhovor

Nový ředitel 4-Volnočasové Petr Hoffmann:

„Chceme být majákem pro lidi, k
Kulturní centrum Novodvorská, kulturní centrum a kino Spořilov, slavnostní sál v Nuselské radnici, chata Vápenka, Baby klub Lentilka
a sportovní centra Prahy 4 mají jednoho společného jmenovatele.
Obecně prospěšnou společnost 4-Volnočasová, která se již třetím rokem stará o kulturní a sportovní dění v Praze 4.
Od 1. února
2011 byl na základě výběrového řízení do vedení společnosti jmenován
PETR HOFFMANN
(40). Na místo ředitele přichází s jednoznačným úkolem – zpestřit a zároveň
zkvalitnit
nabídku kulturních a sportovních
pořadů pro občany
„čtyřky“.
Co chystá 4-Volnočasová, na co se
mohou naši čtenáři těšit?
(chvilka přemýšlení) Ptáte se mě trochu brzy – vzhledem k tomu, jak dlouho
tu jsem. Určitě chceme pokračovat v úspěšných projektech, jako byly například
4x4 letní hry Prahy 4, Pražská noblesa,
Seniorské hry, koncerty, kurzy a další
pořady pro všechny generace.
Chystá se něco úplně nového?
Chtěl bych mnohem více otevřít kulturní dění veřejnosti, jít více mezi lidi.
Ukázat jim umění tam, kde se přirozeně
pohybují. Na ulici, v metru, před obchody. A pozvat každého, aby se sám
stal umělcem, aby projevil svůj talent.
A to nejen v oblasti klasické kultury, ale
i ve sportu nebo v jiných dovednostech.
Chtěl bych, aby se naše kulturní a sportovní centra stala majákem pro lidi,
kteří hledají svůj talent.
Jak toho chcete dosáhnout?
Řeknu na rovinu, že inspiraci hledám
v tom, co funguje jinde. U nás v Praze,
Brně, Ostravě, Plzni, ale třeba také
v Berlíně nebo ve Vídni. Člověk nemá
patent na rozum a když se rozhlédnete
kolem, tak intuitivně vidíte, co zaujme
a kam byste rád zašel.
Takže budete kopírovat to, co dělají
jinde?
Určitě, nevidím jediný důvod, proč to
nedělat. Proč vymýšlet něco, co je vymyšlené, když se můžeme poučit odjinud. Především je ale třeba dát lidem
prostor. Ať přijdou, pobaví se, nebo ať
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ukážou, co v nich je a pobaví ostatní.
Originální jsou ti lidé, kteří tu bydlí
a přicházejí sem, ne ti muzikanti a výtvarníci, kteří objíždějí svět. Jedinečná
je každá duše a její nekonečná schopnost se rozvíjet.
Zní to vznešeně, ale zůstaňme trochu při zemi. Máte už konkrétní
představu, s kým tohle budete
dělat?
Jak jsem řekl, nejsem vševědoucí
a sám bych na to nestačil. Máme tady
dobrý tým lidí, kteří poctivě pracují
a mají nápady. Zahájili jsme také spolupráci s několika dalšími pražskými
středisky a budeme sdílet úspěšné projekty, ať už ty typické, uvnitř našich
sálů, nebo ty, které se odehrávají v tělocvičnách, v parcích nebo na uličních

z „venku“ a nejsem nikterak zatížený
různými provozními zlozvyky. Ale nejsem přeci jen v tomto oboru úplný
nováček. Přes deset let pracuji v neziskovém sektoru, především s dětmi, které
odcházejí z dětských domovů, spoluorganizuji dětské tábory a jako muzikant
z kavárenské praxe mám také blízko
k hudbě.
4-Volnočasová také obhospodařuje
horskou chatu Vápenka, kterou využívají školáci i senioři. Nastanou
v jejím provozu nějaké změny?
Vápenku v Krkonoších využívají přibližně 30 týdnů v roce děti z našich
základních škol. Jejich pobyty dotuje
městská část, protože za komerční cenu
by si čerstvý vzduch užila sotva polovina
všech školáků. I našim seniorům na pobyt přispívá městská část. Mým cílem
je zajistit efektivní provoz a přivést
další klientelu, například rodiny s dětmi,
pro které je chata ideálním místem.
Letos by se Vápenka také mohla dočkat
zateplení střechy a v dosud nevyužívaných sklepních nebo půdních prostorách snad postavíme menší tělocvičnu
nebo alespoň kondiční posilovnu.
A předpokládám, že již na letošní prázdniny nabídneme parádní rodinné pobyty.

miniscénách. Kultura a sport nesmí
stát na místě a nemůžeme se soustředit jen na to, co vydělává peníze.
4-Volnočasová teď pracuje s lidmi
v celém věkovém spektru a budeme
v tom pokračovat. Chci také vzkázat
všem, že jsme otevření novým nápadům
a podnětům a budu rád, když mi lidé
napíší nebo zavolají. Kontakty najdou na internetových stránkách
www.kulturanactyrce.cz.

Bolavou patou většiny kulturních
středisek je jejich financování,
zvláště nyní, kdy se opět škrtají
finance ve všech resortech…
Občané by si měli odpovědět na otázku, co je smyslem kulturního centra?
Musím znovu zopakovat, že jeho smyslem je nabízet veřejný prostor pro lidi,
kteří bydlí v jeho blízkosti či v širším
okolí. Tedy, aby se tu scházeli, bavili
se a něco se naučili. A také, jak jsem již
naznačil, aby spoluvytvářeli kulturu
a podíleli se na ní vlastními silami.
Pokud tuto myšlenku občané nevezmou
za svou, kulturní centrum bude živořit
a nakonec jej jako ztrátové městská část
uzavře. Nikdo si v dnešní době nemůže
dovolit mrhat veřejnými prostředky…

Měl jste v minulosti nějaký profesní
vztah ke kultuře nebo sportu?
Ne, neměl, nikdy jsem výkonně v kultuře nepracoval a doufám, že to může
být i přednost. Myslím, že předpokladem
pro takovou práci je mít zkušenosti
s vedením lidí, intuici a schopné lidi
kolem sebe. Vždyť jde opravdu hlavně
o využívání citu pro to, co se líbí, co zaujme a to pak podpořit a rozvíjet.
Považuji nyní za výhodu, že přicházím

Nemalujte čerta na zeď!
…nebo si pro mě přijde, já vím.
Osobně bych se nerad dožil takového
konce, proto připravujeme na podporu
našich kulturních center systém drobných příspěvků. Chtěl bych, aby každý
mohl snadno přispět, například formou
oblíbených DMS. Pro nás by to bylo
navíc skvělou zpětnou vazbou, jak se
nám daří oslovit lidi. Když budou peníze
přicházet, znamená to, že jsme dobří,
www.praha4.cz
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rozhovor/info

, kteří hledají svůj talent!“
když ne, tak děláme něco špatně. Na
oplátku nabídneme lidem volné vstupenky na akce podle vlastního výběru.
Specifickou otázkou je provoz kina na
Spořilově, kde se jako jedna z možností
nabízí například osvědčený sponzoring
sedaček. Koupíte si sedačku, je na ní štítek s vaším jménem a jste tak oficiálním
spolumajitelem kina. Podobně občané
zachránili své kino Metropol v Olomouci.
Jak si od kulturních starostí nejlépe
odpočinete? Populárním golfem?
Kdepak, nejsem příliš sportovní typ,
i když se považuji za sportovního nadšence. Nejvíce volného času teď ale
trávím kolem již zmíněných dětí z dětských domovů. Je to nekončící práce,
nikdy nevíte, co přinese další den. A co
si opravdu užívám, je hudba, kterou miluji. Od čtrnácti let jsem pořád sebou tahal někam kytaru a to mi zůstalo dodnes. Takže kdekoli a kdykoli je to možné, tak do toho řežu jedna radost. A když
už jsem opravdu hodně unavený, vždy se
rád podívám na dobrý film nebo na
některý z oblíbených seriálů.
MARTIN DUDEK
FOTO: ZDENĚK KŘÍŽ

Něco málo o horské
chatě Vápenka
Rekreační zařízení městské části Praha 4
„Vápenka“ se nachází v horské osadě Horní Albeřice
asi 5 kilometrů severně od obce Horní Maršov na
východním okraji Krkonoš. Chata leží v nadmořské
výšce 750 metrů, v jednom z historicky nejzachovalejších koutů Krkonošského národního parku.
Zařízení je určeno zejména pro ozdravné pobyty,
školy v přírodě a lyžařské výcvikové kurzy žáků základních škol z MČ Praha 4, který na tyto pobyty
výraznou měrou přispívá. Finanční podmínky jsou
tak přijatelné pro nejširší rodičovskou veřejnost.
Finančně zvýhodněné jsou také rekreační pobyty pro
seniory trvale žijící na území MČ Praha 4.
Okolí a příroda
V okolí Horních Albeřic se nachází mnoho přírodních a historických zajímavostí, které dokreslují zdejší
atmosféru a prostředí. Poblíž samotné obce je to
například nejrozsáhlejší krasové území v Krkonoších,
Albeřické lomy, kde se v minulosti těžil vápenec
a které jsou dnes vyhlášeny chráněnou přírodní
památkou.
Ubytování
Ubytování je zajištěno ve tří- až čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Objekt disponuje vlastním parkovištěm. V zimním období je
v provozu prostorná lyžárna s moderním vysoušecím
systémem pro lyžařskou obuv.

Stravování
V přízemí rekreačního objektu se kromě pokojů
nachází jídelna (80 míst) s nově vybavenou moderní
kuchyní.
Volný čas
V chatě je společenská místnost s kulečníkem
a stolním fotbálkem a v prvním patře je k dispozici
herna se stolním tenisem.
Zimní aktivity
Lyžování na Staré Celnici – 600 metrů dlouhý
lyžařský vlek je vzdálen asi 150 metrů od Vápenky,
je možno sjet na lyžích od objektu přímo k vleku.
Lyžařské areály v okolí: Pec pod Sněžkou, Janské
Lázně, Mladé Buky – kyvadlová doprava. V okolí
jsou upravované běžecké tratě.
Kontakt:
Objednávky:

Chata Vápenka
Horní Albeřice 13,
542 26 Trutnov – Horní Maršov
telefon: 736 623 940,
E-mail: objednavky@volnocasova.cz

Prezentace oceněné Provozovny MČ Praha 4
V loňském roce se pod záštitou starosty MČ Praha 4
Pavla Horálka (ODS) poprvé uskutečnila soutěž
„Provozovna městské části Praha 4“. Občané naší městské části svými hlasy rozhodli o nejoblíbenějších provo-

www.praha4.cz

zovnách a jejich majitelé (provozovatelé) získali mimo jiné možnost prezentace svých služeb na stránkách
Tučňáka. Nyní vám proto představujeme držitele třetího
místa v kategorii „Restaurace“.
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různé
Krátce

●

Krátce

■ Výroční schůze ČZS Praha-Hodkovičky se koná 9. března od

17.30 hod. ve školní jídelně ZŠ Jitřní. Kromě prodeje zájezdů
bude promítáno DVD „Včelařův rok“. Informace: Ing. F. Kolín,
tel. č.: 602 413 421, kolin@biomed.cas.cz. Přezutí sebou. Hosté
jsou srdečně vítáni.
■ Jarní dobročinný bazar oblečení a obuvi, organizovaný o. s.
Lékořice ve spolupráci s Thomayerovou nemocnicí v nemocniční
kapli sv. Václava, proběhne 17.–19. 4. od 9 do 17 hodin. Bazar
bude zcela dobročinný, k prodeji budou pouze věnované věci.
Darovat můžete maximálně 50 věcí, které budou přijímány
i v průběhu bazaru. Věci, které se neprodají, získá Charita
Broumov. Kontakt: dobrovolnici@ftn.cz, tel. č.: 261 083 690.
■ Jak chutná Praha – tak se jmenuje soutěž s cílem najít
nejlepší původní pražský recept. Recept, doplněný o krátký
příběh vztahující se k jeho původu, můžete zasílat do konce
března na adresu PIS, Arbesovo náměstí 70/4, 150 00 Praha 5,
nebo osobně donést do informačních center PIS ve Staroměstské
radnici a v Rytířské ulici. Lze ho také zaslat prostřednictvím
www.praguewelcome.cz. Vítěz, kterého vybere veřejné internetové hlasování, získá poznávací zájezd pro dva do Paříže.
■ Soutěž o Miss hasička ČR startuje! Všechny profesionální
a dobrovolné hasičky se mohou do 29. dubna přihlásit do 2. ročníku soutěže krásy „Miss hasička České republiky 2011“ na
stránkách www.misshasicka.cz. Dívky, které se dostanou do
semifinále, čekají zajímavé ceny a „VIP zážitky“.
■ Nuselská krasobruslařka Karolína Procházková společně
se svým partnerem Michalem Češkou získala titul mezinárodních mistrů ČR v tancích na ledě. Pár nás nyní reprezentuje
na probíhajícím juniorském mistrovství světa v Korei.
■ KPH – Klub přátel umění Prahy 4, Podolská 31 zve na koncert
studentů violoncellisty prof. Miroslava Petráše, HAMU Praha
(10. 3. od 15.30 hod., Podolská 31) či koncert Českého tria
(21. 4. od 15.30 hod., tamtéž). Na dalších koncertech budete mít
možnost slyšet plejádu nejlepších českých umělců nastupující
generace (houslistka Julie Svěcená – 5. 5., akordeonista Ladislav
Horák a violoncellista Petr Nouzovský – 19. 5.).

Představujeme strážníky
MP Praha 4

Jan Šulc
Strážník specialista – okrskář

Okrsek č. 5
Hranice okrsku:
Podolské nábřeží, Podolská, Sinkulova, Doudova,
Na Klaudiánce, Na Hřebenech, nám. Hrdinů, 5. května (směr centrum), hranice k. ú. MČ Praha 2,
Podolské nábřeží, hranice k. ú. Praha 5,
Podolské nábřeží.

Telefonní záznamník č.: 261 192 622 je

Pozvánka
na kulturní festival v Krči
Ráda bych čtenáře pozvala na mezinárodní kulturní festival, který proběhne 23.–25. března v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky v Praze 4
(konečná autobusu č. 193).
Hlavní myšlenkou celé akce je poukázat na multikulturní přínos našich kolegů vědců a umělců ze zahraničí nejen
ve vědě, ale i v běžném životě každého
z nás. Na festivalových dnech, které
začínají vždy v 16 hodin, se objeví krátké úvodní filmy z Íránu, Ruska i České
republiky o zajímavých místech, kultuře
a tradicích. Vystoupí umělecké soubory,
nebudou chybět dílny na výrobu předmětů lidového umění (zejména výroba
českého skla, malované ruské lakované
skříňky atd.), prodejní výstavy a bufet
s národní kuchyní.
První den bude věnován íránské,
druhý ruské a poslední den české
kultuře. Ve vstupní hale budou také
umístěny plakáty prezentující populár*
ní formou zajímavé vědecké práce mladých výzkumníků z biologických ústavů

24

KATEŘINA CHALUPNÍKOVÁ (TOP 09),
ZASTUPITELKA MČ PRAHA 4

Strážníci bojují se sprejery
Přestože je přistižení sprejerů při činu velmi obtížné, strážníkům
z Prahy 4 se během posledních dvou let podařilo zadržet čtyřiadvacet
osob. Odstraňování jejich děl stojí každoročně město, městskou část,
firmy i soukromé vlastníky miliony korun.
Cílem sprejerů se navíc nestávají jen
fasády domů, protihlukové stěny nebo
výlohy, ale také větší vozidla včetně
tramvají a souprav metra či zastávky
MHD. Strážníci se kromě jiných úkolů
samozřejmě zaměřují i na boj proti
nelegálnímu popisování domů a jiných
ploch na území hlavního města. Právě
v případě sprejerů je ale taková práce
velmi komplikovaná, chytit pachatele při
činu je totiž velmi obtížné. Sprejeři totiž
málokdy pracují sami, většinou tvoří
nejméně dvojice, přičemž zatímco jeden
„tvoří“, druhý hlídá okolí a upozorňuje
na případný příjezd strážníků nebo policistů.

určen pro předávání podnětů okrskáři.
Záznamník neslouží k poskytnutí okamžité
pomoci. K tomu je určena např. bezplatná
linka tísňového volání 156.
GSM: + 420 721 894 121
Kontaktní telefonní čísla 261 192 625
a 261 192 311 jsou na služebnu s nepřetržitou službou, která se nachází v ulici
Táborská 372/36, Praha 4 (budova Úřadu
MČ Praha 4).
E-mail: okrskari.p4@mppraha.cz

areálu Akademie věd
ČR. Myšlenka uspořádat multikulturní událost vznikla v loňském roce po úspěchu večera íránské
kultury v našem ústavu. Aktivní podporu naší iniciativě poskytly centrum íránské kultury a íránské velvyslanectví
v České republice (Írán – kulturní dědictví, Řemesla a organizace cestovního
ruchu, Vysoká rada pro íránské záležitosti v zahraničí, velvyslanectví
Íránu, Praha, Česká republika), Ruské
středisko vědy a kultury na ruském
velvyslanectví v České republice, Polytechnická univerzita Tomsk a její pobočky v Praze, nezisková organizace pro
migraci a adaptaci AMIGA a Evropská
komise EURAXESS (centrum v ČR).

„V Praze 4 lákají autory
na kterých je nápis či
viditelná. Nejčastěji se
dětských hřišť, reklamní

graffiti místa,
malba dobře
jedná o zdi
poutače, roz-

vodny elektrického napětí, lavičky, betonové
nosníky mostních konstrukcí,
ale i skleněné
výplně zastávek
městské
hromadné dopravy,
trafiky či dodávková vozidla,“ uvedl René
Štýbr,
ředitel
Obvodního ředitelství Městské policie
Praha 4 (na snímku). Průběh akcí je
většinou podobný. Při hlídkové činnosti,
na základě upozornění občanů a často
také díky městskému kamerovému
systému, jehož kamery nejen upozorní
strážníky na sprejery, ale poskytnou
také nezbytný důkaz, chytí strážníci
sprejery přímo při činu. Poté, co zjistí
jejich totožnost, je předají Policii České
republiky. Za loňský rok takto chytili
strážníci „za ruku“ sedm lidí.
Každý, kdo považuje sprejerství za
dobrou zábavu, by si měl uvědomit, že
se jím dopouští trestného činu.
(mar)
www.praha4.cz

SC-301725/6
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info/inzerce

LÉKÁRNA
Na Pujmanové

SC-310093/1

na sídlišti Pankrác I
(blízko potravin NORMA)
SC-310094/1

JE ZNOVU
OTEVŘENA
Nový telefon:
241 405 255

SC-301803/3

Po–Pá: 8.00–17.30 hod.

SC-300319/11

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Základní škola,
Jílovská 1100,
Praha 4
Škola s rozšířeným vyučováním
matematiky, přírodovědných
předmětů, informatiky a cizích jazyků

otevírá ve školním roce
2011/2012
3. třídu s rozšířenou výukou
cizího jazyka.

Více informací na:
www.zsjilovska.cz
skola@zsjilovska.cz
Tel.: 2414 93 212

MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE
VNITŘNÍ DEKORAČNÍ OMÍTKY Z USA
● LEPENÍ OZDOBNÝCH LIŠT A ROZET
● STŘÍKANÉ TAPETY
● ANTICKÉ MALBY
● ŠTUKOVÁNÍ PANELŮ
● PLOVOUCÍ PODLAHY, KOBERCE
LINA VČ. POKLÁDKY

SC-310090/1

Rozřazovací řízení se uskuteční
19. 4. 2011 od 8.30 hodin
(náhradní termín 4. 5. 2011).

SC-301722/3

●

Zdarma do Muzea
vodárenství
Velmi cenné sbírky různých druhů vodovodního potrubí, uzavíracích elementů,
unikátní sbírku vodoměrů
a další historické přístroje
a nástroje mohou zhlédnout
návštěvníci koncem března
v Muzeu pražského vodárenství v Podolí.
Expozice muzea, které se
nachází v budově Podolské
vodárny, Podolská 15, mapuje historický vývoj pražského
vodárenství. Při příležitosti
Světového dne vody bude
muzeum pro veřejnost otevřeno v sobotu a v neděli
26. a 27. března od 9.30 do
16.30 hod. Vstup zdarma.
Další informace se dozvíte na
www.pvk.cz.
(eš)
www.praha4.cz

Maskování ploch mic. folií,
sestěhování nábytku,
odstranění tapet.

SC-91264/13

SC-301353/11

SC-301940/2

SC-300257/12

●

www.praha4.cz
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Na Jezerce 1451,
140 00 Praha 4-Nusle
Tel.: 261 224 832
GSM: 725 442 150
E-mail: vstupenky@hrusinsky.cz
www.divadlonajezerce.cz

1. út
2. st
3. čt
4. pá
7. po

MANDRAGORA
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ – zadáno
ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
SMÍM TĚ POLÍBIT, NEŽ CHCÍPNU?
– host
13.00 SMÍM TĚ POLÍBIT, NEŽ CHCÍPNU?
– host
19.00 LÁSKY PANÍ KATTY
8. út 19.00 ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
9. st 19.00 MANDRAGORA
10. čt 19.00 CHARLEYOVA TETA
11. pá 19.00 CHARLEYOVA TETA – zadáno
12. so 19.00 ŽENITBA
16. st 19.00 PETROLEJOVÉ LAMPY
17. čt 19.00 LÁSKY PANÍ KATTY
18. pá 19.00 PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
21. po 19.00 PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
22. út 19.00 VEČER TŘÍKRÁLOVÝ
23. st 19.00 MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ – zadáno
24. čt 19.00 MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
25. pá 19.00 PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
27. ne 19.00 CHARLEYOVA TETA
28. po 19.00 SETKÁNÍ S JIŘINOU BOHDALOVOU
29. út 19.00 VEČER TŘÍKRÁLOVÝ – zadáno
30. st 19.00 TAKOVÝ ŽERTÍK
31. čt 19.00 MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
Změna programu vyhrazena.
19.00
19.00
19.00
19.00
9.00

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

1. út
2. st

19.30
17.00

3. čt
4. pá
6. ne
7. po
8. út

19.30
19.00
19.00
15.00
18.00
19.00

9. st
10. čt
12. so
13. ne
14. po
16. st

19.30
19.30
15.00
15.00
19.30
19.30

20. NE
21. po
22. út
23. st
24. čt
25. pá
26. so

15.00
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
15.00
18.00
27. ne 15.00
29. út
30. st

26

20.00
19.00

GOGOL NA STOJÁKA ANEB ŽENITBA
MAJDA A PETR:
PÍSNIČKY Z KOUZELNÉ ŠKOLKY
SOCIAL NETWORK – filmový klub
FENG – SHUI – přednáška
ŠKAMPOVO KVARTETO
NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA
MARIE SAUDKOVÁ – vernisáž
JOHN PATRICK – POHLEĎ A BUDEŠ
UDIVEN – ZUŠ Modřany
DĚCKA JSOU V POHODĚ – film. klub
GOGOL NA STOJÁKA ANEB ŽENITBA
NA VLÁSKU – filmový klub pro děti
CESTA ZA POKLADEM – pohádka
COMMEDY EXPRESS – skeč show
PROFESIONÁLNÍ MANŽELKA
– filmový klub
VODNICKÁ POHÁDKA
BESÍDKA 2011 – divadlo Sklep
BESÍDKA 2011 – divadlo Sklep
DALŠÍ ROK – filmový klub
MLÝNY – drama divadla Sklep
NA STOJÁKA – kabaret
POHÁDKOVÁ REZERVACE
více www.pohadkovarezervace.cz
TATÍNEK NENÍ K ZAHOZENÍ
– tři pohádky knížky A. Goldflama
JIŘÍ SCHMITZER – koncert
PŘEDNÁŠKA O ARCHITEKTUŘE
S D. VÁVROU – předpremiéra

Křesomyslova 625
Praha 4
Branická 411/63, 147 00 Praha 4-Braník,
Fax: +420 244 462 813
POKLADNA DIV. + TEL. REZERVACE:
PO–ČT 15–18 hod. – Tel.: +420 244 462 779
HROMADNÉ OBJEDNÁVKY:
PO–ČT 10–14 hod. a PÁ 8–12
FAX: +420 244 462 813
Prosíme, uvádějte tel. spojení!
www.branickedivadlo.cz
Možnost objednávek přes internet

5. so 16.00
6. ne 14.00
17.00
7. po 19.00
9. pá 19.00
10. čt

19.00

11. pá 19.00
12. so 16.00
13. ne 14.00
17.00
14. po 19.00
15. út
16. st

19.00
19.00

17. čt

19.00

18. čt 19.00
20. ne 14.00
17.00
21. po 19.00
22. út

14.00

19.00
23. st

19.00

24. čt

19.00

25. pá 19.00
28. po 19.00
29. út

19.00

30. st
31. čt

19.00
19.00

OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ
– komedie
BROUHÁDKA – pohádka
HERCI V NESNÁZÍCH aneb DNES
HRAJEME CYRANA – komedie
ČOCHTAN VYPRAVUJE – uvádí
Divadelní společnost J. Dvořáka
KDYŽ TY, TAK JÁ TAKY, MILÁČKU
– komedie
VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM,
KDYŽ TEČE VODA – komedie
SMÍŠENÉ (PO)CITY – komedie
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
– komedie
SNĚHURKA TROCHU JINAK
– pohádka
ČTVERYLKA aneb
ŠTIKA K OBĚDU – komedie
CHUDÁK HARPAGON – uvádí
Divadelní společnost J. Dvořáka
S TVOJÍ DCEROU NE – komedie
VRÁTÍŠ SE KE MNĚ PO KOLENOU
– bláznivá komedie
ÚKLID – ESTER KOČIČKOVÁ
A KATERYNA KOLCOVÁ
– komorní pseudomuzikálek
DÁMSKÁ ŠATNA – komedie
DOBRODRUŽSTVÍ ČMELÁKA
BRUNDIBÁRA – pohádka
KLÍČE NA NEDĚLI – komedie
PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME
– komedie
HERCI JSOU UNAVENI
– komedie v české premiéře
ZADÁNO PRO SENIORY PRAHY 4
HERCI JSOU UNAVENI
– PŘEDPREMIÉRA
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
– komedie
VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
– komedie
O LÁSCE čili PARLE-MOI D’AMOUR
– komedie
DEN NA ZKOUŠKU
– něžná hudební komedie
NĚKDO TO RÁD SLOVENSKÉ
– nový muzikál
NĚKDO TO RÁD SLOVENSKÉ
LÁSKY HRA OSUDNÁ
– commedie dell’arte

BRANICKÉ DIVADLO NABÍZÍ:
NETRADIČNÍ ABONMÁ, které neomezí Váš výběr programový
ani časový. Za pouhých 1200,- Kč získáte 12 poukázek na
poloviční slevu, 12 vstupenek na kterýkoliv program pořádaný
BD. DÁRKOVÉ KARTY: 6 poukázek na volnou vstupenku do BD
(2000,- Kč). POLOVIČNÍ SLEVY: PRO DĚTI, STUDENTY A DŮCHODCE (OMEZENÝ POČET VSTUPENEK NA JEDNOTLIVÁ PŘEDSTAVENÍ).

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

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

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Pokladna tel.: 241 404 040
Hromadné objednávky:
261 215 722, 725 058 110
objednavky@fidlovacka.cz,
obchodni@fidlovacka.cz

www.fidlovacka.cz
2. st
3. čt
4. pá
5. so
7. po
8. út
9. st
10. čt
11. pá
12. so
13. ne
14. po
15. út
16. st
17. čt
18. pá
19. so
22. út
23. st
24. čt

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

25. pá 19.30
26. so 15.00

19.30

28. po
29. út
30. st
31. čt

10.30
19.30
19.30
19.30

TŘI SESTRY
STVOŘENÍ SVĚTA A JINÉ
POSLEDNÍ DOUTNÍK
JULIE, TY JSI KOUZELNÁ!
JULIE, TY JSI KOUZELNÁ!
HABAĎÚRA
ŠUMAŘ NA STŘEŠE
SHAPIRA – veřejná generálka
BLBOUN
SHAPIRA – premiéra
NERUŠIT, PROSÍM
DIVOTVORNÝ HRNEC
DIVOTVORNÝ HRNEC
SHAPIRA
LUCERNA
HVĚZDY NA VRBĚ
HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY
SHAPIRA
DVOJÍ HRA
JEPTIŠKY
JEPTIŠKY
BALADA PRO BANDITU
SONG PRO DVA
STVOŘENÍ SVĚTA A JINÉ
– vyprodáno
HVĚZDY NA VRBĚ
JEN ŽÁDNÝ SEX PROSÍM,
JSME PŘECE BRITOVÉ!
ANEB VŠICHNI V TOM JEDOU
JEN ŽÁDNÝ SEX PROSÍM,
JSME PŘECE BRITOVÉ!
ANEB VŠICHNI V TOM JEDOU
LUCERNA
JEPTIŠKY
HOSTINEC U KAMENNÉHO STOLU
POSLEDNÍ DOUTNÍK

KOMORNÍ
FIDLOVAČKA
Boleslavova 13, 140 00 Praha 4
Rezervace vstupenek 1 hod. před
představením – přímý tel.: 241 404 268
Pokladna pro obě scény tel.: 241 404 040
Hromadné objednávky:
261 215 722, 725 058 110
objednavky@fidlovacka.cz,
obchodni@fidlovacka.cz
http//www.fidlovacka.cz

3. čt
4. pá
9. st
11. pá
12. so
19. so
23. st

19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

24. čt
30. st

19.30
19.30

MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
NEJLEPŠÍ KAMARÁDKY
ŽENA V ČERNÉM
MILÁČCI A MILODARY
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
ZÁHADA ANEB ZAPŘENÁ LÁSKA
BENEFICE ANEB
ZACHRAŇTE SVÉHO AFRIČANA
NEJLEPŠÍ KAMARÁDKY
ZÁHADA ANEB ZAPŘENÁ LÁSKA

www.praha4.cz

divadla

BŘEZEN

www.sue-ryder.cz
Domov Sue Ryder, o. p. s.,
Michelská 1/7, 140 00 Praha 4-Michle
Tel.: 244 029 111
6.–31. 3. Galerie:
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ MLADÝCH TALENTŮ – Elizabeth
Bauerová a Barbora Moravcová.
10. čt 15.00–19.00
KORÁLKOVÁNÍ
Pravidelné setkání korálkářek, které svou tvorbou podporují Domov Sue Ryder. K účasti je třeba projít základním
kurzem korálkování. Informace a přihlášky u Drahomíry
Fejtkové na dfejtkova@dari.cz.
16. st 18.00
VOLÁNÍ DIVOČINY aneb ZVĚŘINOVÉ POKRMY
Z ČESKÝCH LUHŮ A HÁJŮ
Kulinářský a kulturní večer v restauraci Michelský
dvůr. Rezervace na velena.obstova@sue-ryder.cz, tel.:
773 977 018 nebo prostřednictvím elektronického
formuláře na www.sue-ryder.cz.
17. čt 17.00
JIŽNÍ BAVORSKO
– MEZI MNICHOVEM, AUGSBURGEM A ALPAMI
Přednáška RNDr. Jaroslava Hofmanna, redaktora časopisu Země světa, s obrazovou projekcí (náhradní termín
za zrušenou únorovou přednášku).
22. út 19.00
KAREL VRTIŠKA – KLAVÍRNÍ RECITÁL
Koncert mladého nadějného klavíristy, absolventa AMU
a studenta Hochschule für Musik v Norimberku, na
kterém zazní skladby W. A. Mozarta, F. Liszta, J. Brahmse
a V. Nováka.
24. čt 16.00–20.00
BROŽOVÁNÍ
Tvorba netradičních módních doplňků – broží, tentokrát
na téma Mořský svět. Registrace u Radky Kulhánkové na
radka.kulhankova@sue-ryder.cz. Srazu se může zúčastnit
každý, kdo má nápady, umí pěkně šít a dokáže vymýšlet
bláznivé módní doplňky.
26. so 19.00-23.30
HISTORICKÝ PLES
1. historický ples, pořádaný o. s. ROND, na němž všichni
účastníci okusí dobovou taneční zábavu poskládanou
z dobových tanců (společenský repertoár 1450–1890) na
dobovou hudbu. Podrobnosti viz strana 13.
28. po 18.30
JAZZOVÝ PODVEČER – Jazz s.r.o. a Olina Patková
Přijďte si poslechnout kapelu Jazz s.r.o. se zpěvačkou
Olinou Patkovou (divadlo Semafor) a dát si něco dobrého
z bohatého menu restaurace Michelský dvůr.
31. čt 17.00
ABÚ SIMBEL A JEHO MINIATURA
Další přednáška RNDr. Pavla Mrázka z egyptologického
cyklu s obrazovou projekcí.

PREMIÉRA V DIVADLE
NA FIDLOVAČCE
Má pravda cenu větší než milion liber? Na základě skutečných historických událostí a postav napsal
dramatik Karol Sidon jednu z nejpozoruhodnějších her českého divadla 20. století „Shapira“.
Eliška Balzerová jako slavná spisovatelka Myriam Harryová se ocitá
tváří v tvář ztracené minulosti, vlastní
identitě. Jen touha poznat sebe sama
vede člověka k procitnutí.
Hrají: E. Balzerová, O. Brousek, O.
Brousek ml., M. Randová, M. Kačmarčík, Z. Vejvodová, M. Holý, D.
Klapka, J. Racek a V. Divišová.
Premiéra 10. 3.
Režie: Juraj Deák.

www.praha4.cz
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OBI v Modřanech
po patnácti letech v novém
Jeden z nejstarších hobbymarketů v ČR, modřanské
OBI v Praze 4, se po patnácti letech od otevření dočkal
nového kabátu i interiéru.
Rekonstrukce probíhající za
plného provoz zvětšila prodejní plochu o 868 metrů
čtverečních. Zákazníkům bude nově k dispozici na šest
a půl tisíce metrů čtverečních pro nákup zahradnické
a stavební techniky, rozšíření se dočkaly i sekce železářství, sanity, domácích
potřeb, bytových dekorací
a oddělení barev. Slavnostní
znovuotevření je naplánováno na 18. a 19. března.
Znovuotevření marketu
s řadou zajímavých akcí
Pro návštěvníky marketu budou během
slavnostního znovuotevření nachystány
zajímavé akce. V pátek a sobotu vystoupí
hudební skupina The Apples. Na sobotu
se pro všechny kutily, zahradníky, stavaře a hlavně gurmány chystá pravá
staročeská zabijačka s ukázkami příprav
jitrnic, tlačenek a s ochutnávkou zabijačkových specialit. Prvních 2000 platících
zákazníků obdrží porci zdarma. Pro
všechny, kteří mezi 18. a 19. březnem
do modřanského OBI zavítají, jsou připraveny odměny za nákup v hodnotách
nad 500 a 1000 Kč. Nakupující se také
mohou těšit na soutěže o drobné dárky.

Jak probíhají poslední práce?
V současnosti probíhají v OBI poslední dokončovací práce na přestavbách
jednotlivých oddělení. Nové dispoziční
uspořádání sortimentu je plně v souladu
s novou tváří marketu. K největší změně
došlo v oddělení kryté zahrady, která
byla zateplena. Postavena byla i nová
venkovní krytá zahrada.
www.praha4.cz

Rekonstrukce přinese
řadu zlepšení
Modřanské OBI slouží zákazníkům již
od dubna roku 1995, kdy byl tento
market otevřen jako druhý OBI market
v České republice. Cílem právě probíhající rekonstrukce je jeho celá modernizace,
tedy všech oddělení prodeje, příjmu zboží
i zázemí. Na prodejní ploše modernizovaného marketu se mohou zákazníci
těšit na širší nabídku produktů a jejich
nové moderní prezentace. Rozšířen bude
sortiment železářství, stavby, zahrady,
sanity, domácích potřeb, bytových dekorací a oddělení barev. Díky modernizaci
a rozšíření pokladen bude také odbavování zákazníků rychlejší a pohodlnější.
Zrekonstruované modřanské OBI zákazníkům nabídne řadu služeb. Míchání
barev, přířez dřeva, lepení hran, šicí
centrum, půjčovna přívěsných vozíků
a nářadí budou samozřejmostí.
Přehled o kompletní nabídce služeb lze
získat přímo v marketu, nebo na
SC-301070/1

www.obi.cz. Modernizace se dočkal také
parkovací systém, budoucí návštěvníci
OBI Modřany se nemusejí obávat, že by
při nakupování neměli kde zaparkovat.
„Všem zákazníků, kteří nám během
rekonstrukce zachovali přízeň, děkujeme,
a zveme je 18. a 19. března na slavností
znovuotevření. Nakupující se mohou těšit
na širší sortiment, modernější služby
a celou řadu doprovodných akcí,“ dodává Alena Krompaská, ředitelka OBI
Modřany.

Lhotecká 446, Praha 4
Tel.: 738 130 211
OTEVÍRACÍ DOBA:
Po–Ne: 7.00–21.00 hod.
Po rekonstrukci
v průběhu března 2011
bude otevřeno
Po–Ne 7.00–22.00 hod.
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MOBILNÍ SBĚR
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Mobilní sběr je zajišťován společností
Pražské služby, a. s., na základě smlouvy
s hl. m. Prahou do konce listopadu 2011.
V MČ Praha 4 začíná sběr na několika trasách v polovině března.
V rámci mobilního sběru mohou občané
prostřednictvím obsluhy vozidla bezplatně odevzdat následující nebezpečné odpady: baterie,
akumulátory, nádoby od sprejů, mazací oleje
a tuky (nejedlé či potravinářské tuky), ředidla
a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy,
lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací
přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky
na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), zářivky a výbojky.
V případě potřeby jakýchkoliv dotazů k systému sběru nebezpečných odpadů kontaktujte Ing. Radima Poláka, tel. č.: 236 004 376,
e-mail: Radim.Polak@cityofprague.cz.
Praha 4 - trasa A
1.
2.
3.
4.
5.

křižovatka ulic Čestmírova x Mečislavova
křižovatka ulic Jivenská x Adamovská
ulice Družstevní ochoz (u č. 11)
ulice Baarova (u školy)
křižovatka ulic
Na záhonech x Mezipolí (u potravin)
6. Roztylské náměstí (u č. 33)
7. Jižní náměstí
8. ulice Hlavní (u pivnice U Řezníků)

Praha 4 - trasa B
1. Nedvědovo náměstí (u školy)
2. křižovatka ulic
Na Klaudiánce x U podolského hřbitova
3. křižovatka ulic Na vrstvách x V rovinách
4. křižovatka ulic
Dvorecká x Jeremenkova (parkoviště)
5. křižovatka ulic
Milevská x Pujmanové (parkoviště u prodejny)
6. křižovatka ulic
Plamínkové x Děkanská vinice II
7. křižovatka ulic
Za zelenou liškou x Senožacká
8. ulice Jihlavská (parkoviště u prodejny GATO
– Jihlavská 18/611)

Praha 4 - trasa F
1. křižovatka ulic
Ružinovská x Pod Krčským lesem
2. ulice Pod Lysinami (u trafostanice)
3. křižovatka ulic Podolská x K Vysoké cestě
4. křižovatka ulic
Hudečkova x Kubištova (parkoviště)
5. křižovatka ulic Ohradní x Michelská
6. křižovatka ulic Na Veselí x Soudní
7. ulice Žateckých
8. křižovatka ulic
Podolská x Nedvědovo náměstí
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16. 3. st
15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.40–17.00
17.10–17.30
17.40–18.00
18.10–18.30
18.40–19.00

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

30. 3. st
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

MČ Praha 4 – velkoobjemové kontejnery
BŘEZEN 2011

MČ Praha 4 – velkoobjemové kontejnery
DUBEN 2011

Stanoviště

Stanoviště

Zavezení dne

Jivenská x Adamovská
Ctiradova x Mečislavova
Zálesí x Sulická
Halasova x U Strže
K Výzkumným ústavům
Pod Terebkou – nad schody
Pekárenská – pod svahem
Nad Pískovnou x Přechodní
Vavřenova
Marie Cibulkové x U Jedličkova ústavu
Pod Děkankou x Nad Spádem
Zelený pruh x Za Pruhy (u parkoviště)
Mezivrší x Nad Šálkovnou
Pod Lysinami (u trafačky)
Zapadlá x Zelený pruh
Jeremenkova x Sitteho
U Pernštejnských x Družstevní
Valtínovská x Hornokrčská
Pod Višňovkou
Pod Dálnicí č.1
Lopatecká x Doudova
Na Vrstvách x Pod Pekařkou
Vrbova (u garáží)
Družstevní ochoz x Zdařilá
V Zálomu x Na Jezerce
Murgašova
Zachova x Nad Svahem
Korandova x Havlovického
Michelská x U Michelského mlýna
Žilinská
Kotorská (u jeslí)
Herálecká I x Pacovská
Nad Lesním divadlem x Němčická
Boleslavova x Božetěchova
Pod Krčským lesem x V Jehličí
U Habrovky x U Krčské vodárny
Podolská x K Vysoké cestě
Vzdušná x Na Rovinách
Plamínkové (u garáží)
Jiskrova x Na Mlejnku
Podolská x U Vápenné skály
Klánova x U Vodotoku
Kamenitá
Branická x K Ryšánce
Jílovská (u Alberta)
Na Květnici x Pod Sokolovnou
Sdružení x Nad Studánkou
Horáčkova x Bartákova
Sinkulova x Na Klikovce
Pod Vršovickou vodárnou III
Baarova x Telčská
Lukešova x Bohrova
Ružinovská x Kukučínova
Na Zlatnici x Na Podkovce
V Hodkovičkách x Jitřní
Pod Jalovým dvorem
Doudlebská
Bítovská
Psohlavců x Věkova
Sládkovičova
Fillova x Rabasova
Na Líše x Na Novině
Jihlavská (proti garážím)
Jihozápadní V x Jižní IX
Na Chodovci (u separačních nádob)
Nad Havlem x U Krčského nádraží
Mirotická x Čimelická
(u ulice Novodvorská)
Jižní XVI
Choceradská x Senohrabská
Severovýchodní IV x Severní IV
Viktorinova
Ohradní x Na Křivině
Podolská x Pravá

01
01
01
01
01
02
02
02
02
03
03
03
03
07
07
07
08
08
08
08
09
09
09
10
10
10
10
10
14
14
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
16
17
17
17
17
21
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
28
28
28
28
29
29
29
29
30
30
30
30

Zavezení dne

Jivenská x Adamovská
Ctiradova x Mečislavova
Zálesí x Sulická
Vavřenova
Pod Terebkou – nad schody
Pekárenská – pod svahem
Nad Pískovnou x Přechodní
Jeremenkova x Sitteho
Halasova x U Strže
K Výzkumným ústavům
Pod Děkankou x Nad Spádem
Zelený pruh x Za Pruhy (u parkoviště)
Mikuláše z Husi
U Pernštejnských x Družstevní
Pod Lysinami (u trafačky)
Zapadlá x Zelený pruh
Mezivrší x Nad Šálkovnou
Valtínovská x Hornokrčská
Pod Višňovkou
Vrbova (u garáží)
Pod Dálnicí č.1
Družstevní ochoz x Zdařilá
V Zálomu x Na Jezerce
Murgašova
Lopatecká x Doudova
Na Vrstvách x Pod Pekařkou
Michelská x U Michelského mlýna
Žilinská
Kotorská (u jeslí)
Zachova x Nad Svahem
Korandova x Havlovického
Boleslavova x Božetěchova
Herálecká I x Pacovská
Nad Lesním divadlem x Němčická
Pod Krčským lesem x V Jehličí
U Habrovky x U Krčské vodárny
Podolská x U Vápenné skály
Vzdušná x Na Rovinách
Podolská x K Vysoké cestě
Plamínkové (u garáží)
Jiskrova x Na Mlejnku
Sinkulova x Na Klikovce
Jílovská (u Údolní)
Klánova x U Vodotoku
Kamenitá
Branická x K Ryšánce
V Hodkovičkách x Jitřní
Pod Jalovým dvorem
Na Květnici x Pod Sokolovnou
Sdružení x Nad Studánkou
Horáčkova x Bartákova
Na Zlatnici x Na Podkovce
Doudlebská
Pod Vršovickou vodárnou III
Baarova x Telčská
Lukešova x Bohrova
Bítovská
Psohlavců x Věkova
Ružinovská x Kukučínova
Nad Havlem x U Krčského nádraží
Sládkovičova
Fillova x Rabasova
Mirotická x Čimelická
(u ulice Novodvorská)
Na Líše x Na Novině
Jihlavská (proti garážím)
Jihozápadní V x Jižní IX
Na Chodovci (u separačních nádob)
Jižní XVI.
Choceradská x Senohrabská
Severovýchodní IV x Severní IV
Viktorinova
Ohradní x Na Křivině
Podolská x Pravá

04
04
04
04
05
05
05
05
06
06
06
06
06
07
07
07
07
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28

www.cistapraha4.cz
www.praha4.cz
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Zubní lékařka nabízí

KOMPLEXNÍ STOMATOLOGICKOU PÉČI

PŘÍSTROJOVÁ PEDIKÚRA
Šetrné ošetření nohou, suchou a bezkrevnou
metodou vhodnou i pro důchodce.
Řešíme: kuří oka, otlaky, praskliny,
zarostlé a ztluštěné nehty.

Po přestěhování ordinace přijímám
(jen do naplnění kapacity) nové pacienty

MUDr. Xénia Hottmarová

SC-302036/1

SC-301773/3

INZERCE
SC-310091/1

ordinace Poliklinika Modřany
Soukalova 3355, Praha 4 (boční vchod zprava)
Spolupracuji se všemi zdravotními pojišťovnami

M A S Á Ž E • L A K O VÁ N Í • P O R A D E N S T V Í

Objednání je možné na tel.: 773 246 484

Praha 4-Michle • Tel.: 606 860 311

BEZBARIEROVÝ VSTUP

MUDr. WINDOVÁ – LÁZNIČKOVÁ

OPĚT ORDINUJE
Nuselská Poliklinika

Tel.: 241 740 869

SC-301776/3

SC-301936/2

SC-310096/1

ZUBNÍ

SC-301782/3

SC-301789/3

REKONSTRUKCE
BYTOVÉ JÁDRO

SC-301795/3

+M
a Š

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

F i rm

SC-301783/3

SC-301829/2

SC-301784/3

SC-302039/7

Lakýrnické práce lze provést i v dílně.
Štukování stěn a pokládka podlah.
Rozpočty a konzultace zdarma!

www.maluji-lakuji.cz

Tel./fax: 241 494 620 • mobil: 603 485 331

SLEVA 20 % V BŘEZNU

SC-301797/3

SC-301751/2

SC-301788/3

Tel.: 241 730 387 nebo 602 244 255 • www.bytovejadro.cz

SC-301570/3

SC-310095/1

SC-301812/3

www.ucetnictvikomplet.cz

SC-301785/3

Tel.: 603 451 870

SC-301942/2

SC-301943/2

SC-301437/5
SC-310176/1

Malování Novotný
E-mail: malovani.novotny@seznam.cz
mytí oken
čištění koberců, sedacích souprav, čalounění
• Zkušenost v oboru 10 let •

Mobil: 777 923 344

SC-310174/1

P R OVÁ D Í M E

SPRÁVNÍ BYTOVÉ
DRUŽSTVO ROZVOJ
Jihlavská 17, Praha 4
Tel.: 603 283 255, 603 862 896
261 009 538
E-mail: duskovam@sbd-rozvoj.cz
jarosova@sbd-rozvoj.cz

www.praha4.cz

SC-301828/2

MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE
RYCHLE , KVALITNĚ , LEVNĚ

w w w. a m a l n o v. c z
Tel.: 606 556 547

www.nasepraha4.cz

Paní Malchrová

SC-310065/1

SC-301508/4

SC-301556/4

723 830 353

SC-301787/3

SC-310133/1

Montáž a opravy plynových spotřebičů

SC-310097/1

Voda • plyn • topení

ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ
224 214 617, 604 207 771

NABÍZÍME:
– kompletní správu nemovitostí
– vedení účetnictví pro společenství vlastníků,
družstva, s.r.o.

DÁLE ZAJIŠŤUJEME NAPŘÍKLAD:
– vypracování prohlášení vlastníka
– právní poradenství při založení a ustavení
Společenství vlastníků jednotek

SC-310177/1
SC-310173/1

INSTALATÉRSTVÍ

– ekonomické činnosti spojené se žádostí
o poskytování na rekonstrukce a opravy
– inženýrskou činnost při získání
příslušných vyjádření a povolení
– zajištění výkonu technického dozoru
– správu nebytových prostorů, které jsou
ve vlastnictví členů a komerčních využití (pronájem)
společných částí domu ve vlastnictví členů společenství
včetně přípravy a uzavření nájemních smluv

29

***TU‰ĹçK-bŢezen-C 25.2.2011 11:46 Str‡nka 30

pel-mel
VYHRAJTE ALPSKÝ KAMENNÝ OLEJ

Přednášky
v Domě
ochránců přírody
■ 3. 3.

od 17.30 hod.
Z Á C H R A N A Ž E L V Y K A S P I C K É V DALMÁCII
Přednášející: Ing. Jiří Haleš – ZO ČSOP Ochrana
herpetofauny.
Vstup zdarma
■ 10. 3.

Dopřejte si účinky tradiční léčebné terapie na
vlastní kůži. Nemusíte cestovat do lázní – ušetříte čas i peníze. V pohodlí domova si vychutnáte
relaxační a hojivou kúru, za kterou se jezdí
do alpských wellness zařízení – horkou koupel
z alpského kamenného oleje. Pomáhá od chronických i akutních bolestí pohybového ústrojí
(artróza, artritida, svalová únava), zlepšuje pohyblivost celého těla (i po sportovních výkonech)
a stav problematické pokožky (ekzémy, akné,
lupénka). Blahodárné účinky přírodního léčivého
oleje poznáte během 20minutové koupele na
svém fyzickém i psychickém zdraví.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Přípravky z alpského kamenného oleje se dovážejí:
a) z Rakouska b) z Německa c) ze Švýcarska

Nápovědu najdete na www.kamenny-olej.cz.
Přípravek vyhrává 5., 10., 15., 20. a 30. správná odpověď, zaslaná na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz
do 15. 3. 2011.

Výherci z únorového Tučňáka (správná
odpověď – 15,2 %): Milada Vítková,
I. Hoffmannová a Ivana Svobodová.
Gratulujeme!

SUDOKU

od 17.30 hod.

HOUBY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Přednášející: RNDr. Jan Borovička, Ph.D. – ÍJF
a GIÚ AV ČR.
Vstup zdarma
■ 15. 3.

od 17.30 hod.
MLÁĎATA VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ.
POMÁHAT ČI NEPOMÁHAT?
Přednášející: Ing. Zuzana Pokorná, Ph.D., Český
svaz ochránců přírody
Vstup zdarma
■ 17. 3.

od 17.30 hod.
INVAZNÍ ROSTLINY – ANEB CO VŠECHNO
POTŘEBUJEME VĚDĚT O INVAZÍCH,
MÁME-LI SE JIM PŘIZPŮSOBIT A ŽÍT S NIMI.
Přednášející: Mgr. Květa Morávková – ZO ČSOP
Armillaria.
Vstup zdarma
■ 24. 3.

od 18.00 hod.
NORSKO – RÁJ NA SEVERU EVROPY
Přednášející: Ing. Martin Dušek. Vstup zdarma

■ 29. 3.

od 17.30 hod.
PO ANDÁCH SE STEREOFOTOAPARÁTEM
Přednášející: Matěj Boháč (Klub stereoskopické
fotografie).
Vstupné: 30 Kč
Dům ochránců přírody, Michelská 5, Praha 4
www.csop.cz

Pomozte týraným zvířatům
formou on-line
nákupu na
www.zapakatel.cz
Nadace na ochranu zvířat ve spolupráci se
Zapakatel.cz realizuje Kampaň na pomoc týraným zvířatům.

Jak můžete pomoci?
Je to jednoduché a rychlé! Na internetových
stránkách www.zapakatel.cz si zvolíte, jakou
částkou chcete přispět – tj. koupíte voucher
v hodnotě 20, 50, 100 nebo 500 Kč.
70 % z vybraných finančních prostředků půjde
např. na:
● umístění týraných zvířat v útulcích
nebo domácích depozitech,
● veterinární ošetření a následnou léčbu
těchto zvířat,
● nákup krmiva a vybavení.
Nadace na ochranu zvířat z vybraných finančních prostředků podpoří
konkrétní případy zvířat,
která byla týrána a byla
z otřesných podmínek
odebrána nebo byla se známkami prokazatelného týrání nalezena.
Příběhy týraných zvířat budeme v průběhu
kampaně pravidelně zveřejňovat na našich
internetových stránkách www.ochranazvirat.cz
a www.zapakatel.cz.
Děkujeme, že spolu s námi
pomáháte zvířatům!
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(MČ Praha-Kunratice), tel.: 244 912 257, 261 192 510 • Štúrova 1284, tel.: 244 463 272.

KONTAKTY NA REDAKCI A INZERCI

Řešení

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

INZERTNÍ MANAŽER:

Martin Dudek

Renáta Čížková

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

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

www.ceskydomov.cz

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

Zde jsou ceníky, podmínky inzerce a termíny vydání

www.nasepraha4.cz

Uzávěrka pro dubnové číslo
Tučňáka je 18. března 2011.

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

www.praha4.cz
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