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EDITORIAL
VáÏení a milí ãtenáfii,
dovolte mi, abych
vám v‰em popfiál pfiedev‰ím hodnû zdraví
a pohody po cel˘ tento
nov˘ rok 2008.
Období pfielomu starého a nového roku na
nov˘ svádí vÏdy k rekapitulaci a k zamy‰lení.
Zhruba v polovinû prosince jsem byl osloven
Ïáky ze Základní ‰koly Na Lí‰e s otázkami. Jedna
z nich znûla: „Jaké je to, b˘t starostou?“
Zdánlivû jednoduchá otázka. Marnû jsem se v‰ak
snaÏil najít struãnou odpovûì. Pfied m˘m ustanovením do funkce starosty mi pfiipadalo fiízení úfiadu a obsáhnutí v‰ech kapitol, kter˘ch se samospráva dot˘ká, mnohem jednodu‰‰í, lehce fie‰itelné. Dnes, po jedenácti mûsících (byli jsme zvoleni aÏ v únoru), v‰ak vidím, Ïe problémÛ obyvatel
mûstské ãásti je skuteãnû velmi mnoho. A v‰echny
je potfieba fie‰it, aÈ jsou malé nebo velké, podstatné ãi ménû v˘znamné. Dennû mi pfiicházejí spousty e-mailÛ s nejrÛznûj‰ími problémy a stíÏnostmi,
které urãité skupinû lidí ãi jednotlivcÛm nûjak
ovlivÀují, resp. ztrpãují Ïivot. Ve znaãné ãásti
tûchto problémÛ v‰ak mûstská ãást bohuÏel nemÛÏe pfiímo pomoci. Radnice napfiíklad nefiídí mûstskou policii, radnice není investorem rekonstrukcí komunikací, samospráva nefiídí ani státní správu – napfi. stavební úfiad – a nefiídíme ani
Dopravní podnik hl. m. Prahy. Nechci ze sebe
ãi m˘ch kolegÛ snímat odpovûdnost, ale budu se
snaÏit poctivû informovat vefiejnost a vysvûtlovat,
za co mûstská ãást zodpovídá a za co ne. TakÏe na
jednoduchou otázku, jaké to je, b˘t starostou,
mohu odpovûdût obecnû, ale pravdivû na základû
osobní zku‰enosti: je velmi tûÏké b˘t dobr˘m
starostou.
Jsem vystudovan˘ stavební inÏen˘r, a tak i má
pfiedstava fiízení radnice je spí‰e technická – koncepãní. Jsem zamûfien˘ na v˘sledky a urãuji si
cestu, jak˘m zpÛsobem jich dosáhnout. Îádné
vzdu‰né zámky, ale realistické cíle. V souãasné
dobû máme schválenu vût‰inu podstatn˘ch koncepcí pro rozvoj na‰í ãtyfiky, kde popisujeme
a stanovujeme, jak která oblast bude vypadat
v roce 2010. A zastupitelstvem schválené koncepce chceme postupnû naplÀovat. Nebude pro vás,
obyvatele Prahy 4, nic jednodu‰‰ího, neÏ nás kontrolovat pfii jejich naplÀování.
NejdÛleÏitûj‰ím usnesením mûstské ãásti je
usnesení o rozpoãtu. Jsem velmi rád, Ïe se nám –
zastupitelstvu – podafiilo schválit rozpoãet na rok
2008 je‰tû v prosinci, a tak nejsme, jako v minul˘ch letech, odkázáni na rozpoãtové provizorium.
MÛÏeme tak okamÏitû zaãít s realizací na‰ich plánÛ. CílÛ je hodnû, penûz v‰ak není nikdy dostatek,
a tak i ná‰ rozpoãet bohuÏel pokryje zatím pouze
ãást v‰ech plánovan˘ch projektÛ.
Cel˘ minul˘ rok jsem se snaÏil o otevfienou
komunikaci s vámi – obyvateli Prahy 4. V tom
budu pokraãovat i letos a budu se tû‰it na va‰e
pfiání, upozornûní ãi podnûty. ProtoÏe velice
ãasto byla právû va‰e upozornûní tím, co nastartovalo zmûnu k lep‰ímu.
VáÏení ãtenáfii, hodnû zdraví, splnûná pfiání
a mnoho úspûchÛ v celém pfií‰tím roce 2008 vám
pfieje
Pavel Horálek
starosta
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KRÁTCE

AKTUALIT Y

Vzpomínka na Vánoce na čtyřce
slavy loÀsk˘ch vánoãních svátkÛ vypukly v pondûlí 3. prosince rozsvícením vánoãního stromu Prahy 4 na námûstí
Generála Kutlva‰ra v Nuslích, kde byl slavnostnû rozsvícen
vánoãní strom Prahy 4. Pfiedvánoãní atmosféru dokreslilo krátké
pûvecké vystoupení ÏákÛ ze Z· MendíkÛ. Mûstská ãást v loÀském roce roz‰ífiila vánoãní v˘zdobu v ulicích. Osvûtleno bylo
ãtrnáct nejfrekventovanûj‰ích ulic a vánoãní stromy pfied ‰esti
kostely. Pfied historickou budovou radnice v Nuslích zÛstal zachován jiÏ tradiãní vánoãní smrk, kter˘ byl v‰ak tentokrát men‰í
z dÛvodu rekontrukce objektu. Vánoãnû vyzdobeny byly také oba
vchody do radnice a k mûstské policii.

Reprezentační
novodvorský bál

O

Mateřské školy
oslavily Mikuláše v KCN
ûstská ãást Praha 4 pfiipravila v pondûlí 3. prosince pro
dûti z matefisk˘ch ‰kol dopolední program v KC Novodvorská. Pfiedstavení nazvané Vlk, koza a kÛzlátka zahrál
divadelní spolek Buchty a Loutky, nechybûla mikulá‰ská nadílka
nebo ãertovská diskotéka.

M

26. ledna 2008 od 19.00 hod., KC Novodvorská
ûstská ãást Praha 4 pofiádá v Kulturním centru Novodvorská
jiÏ 4. Reprezentaãní Novodvorsk˘ bál. Letos se bál ponese
v latinskoamerickém stylu! Na co se mÛÏeme tû‰it? K tanci zahraje
skvûl˘ orchestr Gambit doplnûn˘ hostem veãera zpûvaãkou Victorií
a jejím taneãním R&B vystoupením. Victoria se narodila pfied
24 lety v Jihoafrické republice – po otci âe‰ka, po matce
z Nambie. V souãasnosti na‰tûstí Ïije v Praze, a proto se mÛÏeme
tû‰it na její show. Ke kaÏdému plesu patfií taneãní vystoupení.
S.E.C.S. salsa patfií mezi pfiední taneãní skupiny zab˘vající se salsou
u nás. Jejich vystoupení jsou okofienûna notnou dávkou smyslnosti,
hravosti a svÛdnosti. A moÏná se to od nich nauãíte i vy! Tango
argentino pod vedením Julia Horacia Martineze Cajida vám zase
dokáÏe, proã bylo tango svého ãasu zakázané jako nemravn˘ tanec.
Chybût nebude ani zajímav˘ doprovodn˘ program. Zájemci se
mohou od profesionálÛ nauãit základy latinskoamerického tance
salsa i orientálních bfii‰ních tancÛ. Dámy jistû ocení originální
ozdobu pfiímo na kÛÏi v bodypainting salonu a pánové zas moÏnost
nechat se vypodobnit od karikaturistÛ. Atmosféru doplní taneãní
vystoupení, hudba peruánsk˘ch indiánÛ. Pro milovníky modernûj‰ích stylÛ je pfiipraven D.J., kter˘ bude v samostatném sále roztáãet
svá hvûzdná discokola!
Vstupenky bude moÏné zakoupit od 3. 1. 2008 pouze
v Kulturním centru Novodvorská, Novodvorská 151 – P-4 Lhotka,
pokladna: po–pá od 10.00–12.00, 16.00–19.00 hodin. BliÏ‰í informace o programu v lednovém ãísle TuãÀáku a na www.praha4.cz.

M

Mikulášskou nadílkou
letos ožila Budějovická
ikulá‰skou nadílkou Prahy 4 oÏilo v úter˘ 4. prosince
prostranství mezi budovami DBK a âeské spofiitelny
na Budûjovické. Bûhem bohatého programu byla také vyhlá‰ena vítûzka soutûÏe o nejlep‰í obrázek tuãÀáka – pro ãasopis mûstské ãásti Praha 4. Vítûzn˘ obrázek, spolu s nûkolika
dal‰ími vybran˘mi kresbami ãi malbami vám pfiedstavujeme
na stranû 31.
(red)

M
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KRÁTCE

Oprava Hlavní se komplikuje
Ûvodnû plánovaná oprava ulice Hlavní na Spofiilovû se proti
oãekávání v˘raznû zkomplikovala, takÏe ji nebylo moÏné
v loÀském roce dokonãit. „Vûfite mi, Ïe je mi tato situace s ohledem na obãany, ktefií zde bydlí, velmi nepfiíjemná. Mûstská ãást
Praha 4 v‰ak bohuÏel není ani investor, ani správce komunikace.
MÛÏeme pouze jako úãastník fiízení urgovat u tûchto spoleãností
nápravu. Mohu vám slíbit, Ïe se jako samospráva budeme snaÏit,
aby prostfiedky na rekonstrukci ulice byly do rozpoãtu Technické
správy komunikací zahrnuty co nejdfiíve,“ fiíká starosta Pavel
Horálek. „Je mi velmi líto, Ïe vám fiíkám ‰patné zprávy, a je mi
téÏ líto, Ïe problém vÛbec vznikl, pfiesto bych rád znovu upozornil na to, Ïe situaci nezavinilo vedení radnice,“ dodává.
Technická správa komunikací (TSK) jako investor mûla ve
svém rozpoãtu vyãlenûnu ãástku 20 miliónÛ korun na opravu komunikace po v˘mûnû vodovodního fiadu, která spoãívala v provedení kvalitního silniãního svr‰ku. Mûla jiÏ také pfiipraven˘
projekt pro stavební povolení. S ohledem na souãasn˘ stav ulice
Hlavní do zámûru vstoupili loni v únoru nûktefií obãané, ktefií sestavili proti navrÏenému projektu petici. PoÏadovali zklidnûní
komunikace, nejlépe její oznaãení za obytnou zónu, coÏ by
ov‰em znamenalo dÛsledky, které by pocítily ostatní ulice nárÛstem provozu, dále zúÏení vozovky pfiedev‰ím z obavy, aby na
místû nevznikla dvouproudá tranzitní komunikace. To ale není
moÏné, protoÏe vozovka je ‰iroká pouze jeden a pÛl jízdního pruhu, podobnû jako nelze redukovat navrÏené zábradlí, neboÈ souãasné normy jej v této mífie nafiizují. Dal‰í poÏadavek, pfieloÏení
pfiechodÛ pro chodce na pÛvodní místa, by znamenalo Ïe pfiechodu budou na vozovce orientovány ‰ikmo, coÏ opût podle souãasn˘ch norem není moÏné. KvÛli narovnání pfiechodÛ mûly b˘t
navíc vykáceny dva stromy, které mûly b˘t nahrazeny.
„Probûhla fiada jednání se v‰emi zúãastnûn˘mi vãetnû ãlenÛ
petiãního v˘boru. Osobnû jsem svolal ‰iroké jednání se zástupci
investora (TSK), odboru dopravy praÏského magistrátu, policie,
ãleny petiãního v˘boru i zástupci odboru Ïivotního prostfiedí
a projektanty, abychom na‰li konsensuální fie‰ení,“ fiíká starosta
Pavel Horálek. „ZároveÀ jsme jako radnice Prahy 4 objednali
u Ústavu dopravního inÏen˘rství zpracování simulaci situace,
kdy by doprava byla v ulici Hlavní redukována. Studie ukázala,
Ïe doprava by se pfiesunula pravdûpodobnû do ulice
Severov˘chodní I., coÏ by vyvolalo velmi negativní reakce obyvatel této ulice a problém by se pouze posunul,“ dodává starosta
Horálek.
Projekt byl tedy nakonec upraven podle nûkter˘ch poÏadavkÛ
petiãního v˘boru, bohuÏel se v‰ak jednalo o úpravy takového
rozsahu, Ïe je nezbytné, aby renovovan˘ zámûr pro‰el územním
fiízením a následnû opût stavebním fiízením. Investor se tak dostal
do situace, kdy nestihl do konce loÀského roku ani uspofiádat v˘bûrové fiízení na dodavatele, nemluvû o tom, Ïe prostfiedky urãené na tuto - nyní jiÏ ne opravu ale rekonstrukci - nebudou staãit.
Neproinvestované prostfiedky navíc není moÏné pfievádût do dal‰ích let.
Radnice se je‰tû obrátila na PraÏskou vodohospodáfiskou
spoleãnost, jakoÏto investora rekonstrukce vodovodu a kanalizace, aby komunikaci uvedl do pÛvodního stavu. KvÛli tomu
byla ve dnech 27. 11. - 15. 12. 2007 ulice Hlavní v úseku
Le‰anská/Severní I aÏ Boãní I ve smûru k severojiÏní magistrále
uzavfiena. V místech, kde byly provedeny v˘kopy, byl z vozovky
odstranûn recyklát a nahrazen Ïivicí. Tím byly odstranûny ve‰keré v˘tluky a nerovnosti na komunikaci. Tento nov˘ povrch má
jiÏ standardní kvalitu.

P
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AKTUALIT Y

Úpravy přechodů
u škol pokračují
ezpeãnost dûtí na cestû do ‰koly je hlavním cílem projektu
zabezpeãovacích úprav rizikov˘ch pfiechodÛ pro chodce, ve
kterém pokraãuje radnice ãtvrtého praÏského obvodu.
V souãasné dobû jsou vytipovány asi ãtyfii desítky pfiechodÛ,
kde je tfieba provést úpravy vedoucí ke zv˘‰ení bezpeãnosti
pfiecházejících chodcÛ. V drtivé vût‰inû se jedná o pfiechody
nacházející se v tûsn˘ch blízkostech ‰kol a dal‰ích ‰kolsk˘ch
zafiízení.
Podle uvolnûného ãlena zastupitelstva Prahy 4 a pfiedsedy
Komise pro bezpeãnost dopravy a dopravu v klidu ZdeÀka
Junga, kter˘ se úpravami pfiechodÛ zab˘vá, byly v nedávné
dobû upraveny dva pfiechody ve Svatoslavovû ulici. „Oba tyto
pfiechody jsou na cestû dûtí do ‰koly. Jeden byl upraven na na‰e
poÏadavky soubûÏnû s opravou kanalizace a komunikace této
ulice a druh˘ pak nad parkem, kter˘ je spádov˘ k cestû do
Z· Táborská,“ vysvûtluje Zdenûk Jung.
Komise podle nûj v prvé fiadû vybírá právû pfiechody u ‰kol
a dále pak ty, kde pfiípadná rizika vypl˘vají ze zku‰eností
obãanÛ nebo odborn˘ch studií. „V nejbliÏ‰í dobû se pfiipravuje
doplnûní dopravních znaãek kolem ‰kol o reflexní podklad. Dále
pak u první skupiny ‰kol budou pfiilehlé pfiechody zv˘raznûny
ãervenobíl˘m znaãením, to je plánováno do konce leto‰ního
roku,“ fiíká Zdenûk Jung.
Nûkteré pfiechody vyÏadují i urãité zv˘‰ené úpravy, kter˘mi
jsou napfiíklad retardéry nutící fiidiãe ke sníÏení rychlosti. Ty se
chystají napfiíklad na pfiechodu v ulici Na Dolinách. Na pfiechodu v Jeremenkovû ulici se zase plánuje vybudování svûtelné
tabule s vyznaãením momentální rychlosti.
(rob)

B

4-Volnočasová nahradí KCN
elkou zmûnu pro obyvatele Prahy 4 v organizaci volnoãasové nabídky pfiipravuje radnice ãtvrté mûstské ãásti. V budoucnu by se pofiádání a pfiípravû kulturních, sportovních
a spoleãensk˘ch akcí mûla vûnovat novû vznikající obecnû prospû‰ná spoleãnost 4-Volnoãasová.
Zastupitelstvo mûstské ãásti Praha 4 schválilo dne 13. záfií
2007 zámûr zaloÏit 4-Volnoãasovou, o. p. s. Od té doby pracuje
komise sloÏená z ãlenÛ zastupitelstva, která pfiipravuje v‰e
potfiebné pro její vznik. Komise zpracovává ve‰keré náleÏitosti
nutné pro zaloÏení spoleãnosti vãetnû ve‰ker˘ch právních
náleÏitostí a posudkÛ. Novû vzniklá spoleãnost bude mít moÏnost Ïádat o granty, coÏ sama mûstská ãást udûlat nemÛÏe.
Novû zaloÏená organizace tak bude moci roz‰ífiit volnoãasovou nabídku v mûstské ãásti o fiadu projektÛ, které doposud
v Praze 4 nikdo nepofiádal. Pro tuto spoleãnost bude také snaz‰í
hledat pro jednotlivé akce pfiípadné sponzory.
ZároveÀ se vznikem 4-Volnoãasové v budoucnu zanikne souãasná pfiíspûvková organizace Kulturní centrum Novodvorská
a nová spoleãnost pfievezme v‰echny její aktivity. 4-Volnoãasová
bude mít ve správû také spofiilovské kino Sigma a pfiípadnû
i dal‰í podobná kulturní zafiízení Prahy 4, jejichÏ vznik mûstská
ãást chystá. Jednalo by se napfiíklad o plánovanou letní scénu
v parku DruÏba na Kavãích horách.
Nová spoleãnost by mûla vzniknout jiÏ v bfieznu, kdy by
mûlo její vznik projednat a schválit Zastupitelstvo mûstské ãásti
Prahy 4.
(jam)
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KRÁTCE

Pohotovost se stěhuje do FTN
d 1. ledna 2008 zaji‰Èuje v Praze 4 lékafiskou pohotovost
pro dûti i dospûlé Thomayerova nemocnice, a to v pavilonu
B1, naproti lékárnû. Dohodl se tak praÏsk˘ magistrát se zástupci
nemocnice v Krãi. Nová koncepce lékafiské sluÏby první pomoci
tak chce pacientÛm nabídnout moÏnost lep‰í a dostupnûj‰í
péãe jak bûhem samotné diagnostiky problému, tak i pfii následné péãi. „Ze zku‰eností lze fiíci, Ïe vût‰í ãást pacientÛ, ktefií o‰etfiení na pohotovosti potfiebovali, byla poslána do fakultních nemocnic nebo je sama pfiímo vyhledala,“ upfiesnila zástupkynû
starostky Michaela Bartáková. Lékafiská pohotovost v budovû
Thomayerovy nemocnice tak pacientÛm nabídne okamÏité
fie‰ení jejich problému bez dal‰ích pfiesunÛ. Umístûní lékafiské
pohotovosti v Thomayerovû nemocnici je v˘hodné i z hlediska
dobrého technického zázemí, vazby na t˘m ‰piãkov˘ch odborníkÛ i lÛÏkovou ãást nemocnice.
Aãkoliv lékafiská pohotovost v Thomayerovû nemocnici funguje od zaãátku leto‰ního roku, do 7. ledna je je‰tû v provozu
pÛvodní lékafiská pohotovostní stanice zfiizovaná mûstskou ãástí
v Pacovské ulici v Krãi.
(jen)

O

Občané se starají o své domy
fiijíÏdíte-li do sídli‰tû Novodvorská ze starého Braníka,
upoutá jistû va‰i pozornost obytn˘ vûÏov˘ panelov˘ dÛm
po pravé stranû u kfiiÏovatky ulic Vavfienova a PsohlavcÛ. V souãasné dobû byly dokonãeny práce na jeho zateplení. DÛm byl
opatfien novou velmi vkusnû barevnû ladûnou fasádou a moderním zábradlím v lodÏiích. Jde o dal‰í pfiíklad vzorného pfiístupu
jednoho z nov˘ch majitelÛ domÛ nejen ke zlep‰ení technického
stavu svého majetku, a tím ubytovacích podmínek uÏivatelÛm
bytÛ, ale i k citlivému fie‰ení pfiíjemného vzhledu sídli‰tû. DÛm
patfií Bytovému druÏstvu Psohlavec 1498/57.
(red)

P
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AKTUALIT Y

Privatizaci bytů
bude předcházet zaměření
rivatizace bytového fondu mûstské ãásti Praha 4 postoupila do vlny
4c), v rámci které budou jednotlivé byty prodávány samostatnû.
Nevyhnutelnou podmínkou pro uskuteãnûní tohoto prodeje je provedení
nové v˘mûry kaÏdého z prodávan˘ch bytÛ. Byla proto uzavfiena smlouva s Ing. Ivanem Cukerem, kter˘ se sv˘mi spolupracovníky toto mûfiení
provede. Mûstská ãást proto Ïádá v‰echny obyvatele dotãen˘ch bytÛ,
aby umoÏnili tûmto pracovníkÛm zamûfiení provést. Pracovníci budou
oznaãeni jmenovkou a prÛkazem vystaven˘m mûstskou ãástí. Na obou
dokladech bude znak Mâ, fotografie dotyãného zamûstnance, razítko
Úfiadu Mâ Praha 4. Tûmito doklady se bude muset pracovník pfied
vstupem do bytu prokázat a v pfiípadû nejasností se mÛÏe o pravosti
mûfiitele uÏivatel bytu pfiesvûdãit ovûfiením na bezplatné lince Úfiadu
Mâ Praha 4 na tel. 800 194 237. V jednotliv˘ch domech se objeví
oznámení, kdy bude mûfiení probíhat.
Mûfiení bude pro pfiesnost provádûno elektronick˘m pfiístrojem. Proto
bude nutné zpfiístupnit v místnostech v‰echny rohy (napfi. v pfiípadû
nutnosti odstavit skfiínû). Pracovníci budou také evidovat základní
vybavení bytÛ /dle zákona ã. 72 z roku 1994/. Zamûfiovány budou také
ostatní prostory jako sklepy, komory a podobnû, které k jednotliv˘m
bytÛm patfií, a které proto musí b˘t také zpfiístupnûny. Novou v˘mûru
bytu musí pro její platnost potvrdit podpisem nájemce jednotky, proto je
nutné, aby byl pfii mûfiení pfiítomen. Zamûfiovací práce zaãnou jiÏ bûhem
ledna 2008.
Mûstská ãást Ïádá v‰echny souãasné nájemce bytÛ, kter˘ch se vymûfiování t˘ká, o shovívavost a spolupráci. Bez nového zamûfiení by totiÏ
nemohly b˘t jednotky privatizovány.
Petr Staník, zástupce starosty

P

Nové zaměřování se bude týkat těchto objektů:
5. května 1040/38

katastrální území Nusle

5. května 1041/36

katastrální území Nusle

5. května 1042/34

katastrální území Nusle

5. května 1043/32

katastrální území Nusle

5. května 1044/30

katastrální území Nusle

5. května 1045/28

katastrální území Nusle

5. května 1241/42

katastrální území Nusle

Na Mlejnku 967/34

katastrální území Braník

Podolské nábř. 46/20

katastrální území Podolí

Podolská 48/156

katastrální území Podolí

Podolská 241/23

katastrální území Podolí

Podolská 242/25

katastrální území Podolí

Podolská 760/110

katastrální území Podolí

Podolská 761/112

katastrální území Podolí

Dvorecké nám. 762/6

katastrální území Podolí

Na Klaudiánce 781/19

katastrální území Podolí

Na Klaudiánce 784/28

katastrální území Podolí

Na Klaudiánce 785/30

katastrální území Podolí

Na Klaudiánce 1128/21

katastrální území Podolí
www.praha4.cz
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AKTUALIT Y
Vážení čtenáři, anketa o dvoru v Braníku měla veliký ohlas, zároveň se ukázalo, že bude dobré ji prodloužit, aby mohli reagovat opravdu všichni, včetně např. podnikatelů. Proto otiskujeme
článek ještě jednou, doplněný o aktuální informace.

Dvůr v Braníku
Máte svÛj tip na zpÛsob vyuÏití?
Uprostfied staré ãásti Braníka stojí pomûrnû rozsáhl˘ areál b˘valého hospodáfiského dvora ã. p. 44. ¤íká se
mu v‰elijak, ale pojmenování není pro tuto chvíli dÛleÏité, vrátíme se k nûmu v nûkterém dal‰ím ãísle. Od roku 1990 probûhlo nûkolik „vln“ zájmu o tento objekt,
byly vypracovány rÛzné studie a plány, ale po ãase
vÏdy snahy narazily na nûjakou pfiekáÏku a zájem se opût ti‰e vytratil. Pro dal‰í fiádky tohoto ãlánku je dÛleÏité uvést, Ïe stfiecha byla nedávno opravena natolik, Ïe
do budovy nezatéká, cel˘ areál není sice v ideálním stavu, ale zároveÀ na tom není tak ‰patnû, jak se nûkdy pí‰e nebo fiíká. Podle podmínek, které budou ãasem
zpfiesnûny, bude celkem vyuÏiteln˘ch cca 2000 m2 tzv.
uÏitné plochy, fie‰ení parkování bude velmi sloÏité
a problematické. V kaÏdém pfiípadû ov‰em cel˘ areál
potfiebuje celkovou a dÛkladnou rekonstrukci. Ta nebude levná, odhady se pohybují v ãástkách okolo 180 milionÛ korun, moÏná i v˘raznû více.
DvÛr je zajímav˘ jako celek, pfiedstavuje v˘znamnou kulturní a technickou památku s vysokou urbanistickou hodnotou pro území Braníka. Nûkteré jeho ãásti
jsou aÏ 350 let staré. Asi nejcennûj‰í ãástí je rohová vûÏ
s kaplí a venkovním reliéfem. Cel˘ areál je od roku
1964 památkovû chránûn. To je na jednu stranu dobfie i tato ochrana asi pfiispûla k tomu, Ïe zÛstal do dne‰ního dne zachován. Na druhou stranu bude sloÏitûj‰í
a pravdûpodobnû i draÏ‰í obnova. U historick˘ch objektÛ nejde pochopitelnû bourat a pfiestavovat tak relativnû jednodu‰e, jako u jin˘ch - nechránûn˘ch staveb.
V tomto pfiípadû rozhodnû nepÛjde udûlat napfiíklad
mnoÏství mal˘ch obchodÛ, protoÏe musíme zachovat
existující nebo pfiípadnû obnovit zazdûné vchody. Také
nápady typu „bazén“ ve vût‰ích prostorách pfii ulici Ke
Krãi jsou neproveditelné. Je nutné brát ohled i na to, Ïe

pfii opravû jak˘mkoliv z naznaãen˘ch zpÛsobÛ si bude
Praha 4 chtít nechat ãást prostorÛ na v‰eobecnû prospû‰né aktivity typu informaãního centra a pod.
Na základû rozhodnutí Rady ZMâ Praha 4 ze dne
18. fiíjna 2007 vznikla komise, která má jako koneãn˘
cíl pfiinést návrhy na vyuÏití objektu dvora v Braníku.
Nejdfiíve se snaÏíme získat co nejvíce dostupn˘ch podkladÛ (plány, rÛzná vyjádfiení a pod.) a zajistit chybûjící, pfiípadnû dal‰í potfiebné dokumenty. Velice dÛleÏité je pro nás i zji‰tûní názorÛ obyvatel Braníka. A protoÏe Praha 4 chce dát moÏnost opravdu v‰em, aby se
mohli vyjádfiit, mohou obyvatelé vyuÏít tyto moÏnosti:
● diskusní fórum – kdokoliv zde mÛÏe aÏ do 20. února
2008 napsat své návrhy a nápady na vyuÏití objektu,
fórum najdete na: www.praha4.cz/Diskusní-forum
● dotazníková anketa – své návrhy mÛÏete napsat na
anketní lístek, kter˘ vy‰el na str. 26 minulého ãísla,
lístek nemusíte dávat do obálky a mÛÏete jej vhodit
do schránek oznaãen˘ch „DVÒR V BRANÍKU“,
které jsou do 20. 2. 2008 umístûny ve v‰ech informaãních centrech mûstské ãásti Praha 4 (seznam
tûchto center najdete na titulní stranû). MÛÏete psát
i na vlastní papíry nebo pouÏít anketní lístky, které
naleznete pfiímo na informaãních centrech.
● mailem mÛÏete své návrhy posílat komisi na adresu
tomas.jelinek@praha4.cz
● písemnû mÛÏete také navrhovat – na adresu Tomá‰
Jelínek, ãlen zastupitelstva Mâ Praha 4, Táborská 350, 145 00 Praha 4
Dûkujeme pfiedem v‰em, ktefií budou nûjakou
formou reagovat. Dá se pfiedpokládat, Ïe podnûtÛ a nápadÛ bude velké mnoÏství, komise je v‰echny zpracuje, vyhodnotí spolu s ostatními materiály a s v˘sledkem
budou ãtenáfii TuãÀáku seznámeni. Na jednotlivé pfiíspûvky, dopisy, maily a pod. v‰ak nemÛÏeme odpovídat.
Tomá‰ Jelínek

Zastupitelstvo Prahy 4
schválilo návrh rozpočtu

Rada čtyřky
má novou tvář

Zastupitelstvo mûstské ãásti Praha 4 se podafiilo
úspû‰nû schválit na svém 7. zasedání v pátek 14.
prosince návrh rozpoãt na rok 2008. Objem pfiíjmÛ se pfiedpokládá ve v˘‰i 788 386 000,- korun,
zatímco objem v˘dajÛ ve v˘‰i 952 810 000,- Kã.
Schodek rozpoãtu ãiní 164 424 000,- korun.
Z v˘dajÛ tvofií 40% investice, velká vût‰ina do
‰kolství, kde bude slouÏit pro zaji‰tûní investic,
provozu, oprav a údrÏby.
(rob)

Od 14. prosince pÛsobí ve
funkci radního a zástupce
starosty Prahy 4 sedmatfiicetilet˘ Martin Hudec, kter˘
ve funkci nahradil Oldfiicha
PraÏáka. Ten z osobních dÛvodÛ rezignoval.
Martin Hudec bude mít v radû na starost oblast
dopravy vãetnû dopravy v klidu, a dále oblast
zpracování projektÛ a financování z fondÛ EU.
V minulém volebním období pÛsobil jako zástupce starosty se zamûfiením na kulturu, sport,
voln˘ ãas a informatiku. „Ve funkci bych se chtûl
soustfiedit pfiedev‰ím na problémy související
s dopravou, jako je napfiíklad bezpeãnost a dále
na tvorbu smyslupln˘ch a zajímav˘ch projektÛ
a efektivní ãerpání fondÛ EU,“ charakterizuje
Martin Hudec své politické i odborné cíle.
Martin Hudec ve svém volném ãase rád sportuje,
je Ïenat˘ a má ‰estiletou dceru Terezu.
(rob)

Svoz vánočních stromků
Volně odložené vánoční stromky
u nádob budou odváženy při svozu
směsného odpadu. Prosíme občany, aby vánoční stromky nedávali
do nádob na směsný odpad, protože tím snižují jejich kapacitu. (red)
www.praha4.cz

Chtûli byste ve dvofie podnikat?
Následující fiádky jsou urãeny spí‰e pro Ïivnostníky,
obchodníky...
Cel˘ objekt dvora je hodnû rozsáhl˘ a ãlenit˘. V zásadû existují tyto zpÛsoby jeho obnovy a vyuÏití:
● cel˘ objekt opraví „za své“ Praha 4 a bude jej pronajímat
● objekt si pronajme investor, opraví jej za své prostfiedky a vyuÏije jej pro svoji ãinnost
● opravy se ujme sdruÏení investorÛ – napfi. Praha 4
s jedním nebo více soukrom˘mi subjekty
MoÏné jsou samozfiejmû dal‰í kombinace, je navíc
pravdûpodobné, Ïe se Praha 4 pokusí na opravu získat
prostfiedky z Evropsk˘ch fondÛ. ProtoÏe v‰ak v tuto
chvíli není rozhodnuto, jakou cestou se pfii opravû dvora v Braníku vydáme, nabízí se moÏnost pro v‰echny
obchodníky, Ïivnostníky, podnikatele... – pokud byste
chtûli v prostorách dvora podnikat (aÈ uÏ v malé nebo
vût‰í ãásti, pfiíp. v celém objektu), napi‰te nám va‰i
pfiedstavu. Své návrhy, které by mûly mj. obsahovat popis navrhované ãinnosti, pfiedpokládan˘ poãet pronajat˘ch m2 a dal‰í poÏadované a navrhované podmínky,
smûfiujte písemnû nebo mailem na adresy uvedené
v pfiedchozím ãlánku (na jméno T. Jelínek).
NezapomeÀte se zmínit o dÛleÏité vûci – zda se mÛÏete a chcete pfiípadnû podílet finanãnû na rekonstrukci
objektu a pochopitelnû v jaké v˘‰i.
Na závûr je nutné poznamenat, Ïe otázky na této
stránce nejsou referendem nebo nabídkou prostor
k pronájmu. Jedná se pouze o zji‰Èování názorÛ obyvatel a zájmu pfiípadn˘ch nájemcÛ. V˘zvy a odpovûdi na
nû jsou pro v‰echny zúãastnûné strany nezávazné.

Dopravní omezení
na území MČ Praha 4
●

Antala Sta‰ka X Na StrÏi, k.ú. Krã, provoz
vozidel vã. MHD BUS bude obnoven od
22. 12. 2007. V dubnu 2008, plánována
uzavírka tohoto úseku pro finální úpravu
povrchu vozovky cca. 14 dnÛ.

●

Budûjovická, k.ú. Krã, v úseku ulic Za Zelenou li‰kou - Olbrachtova z centra, provoz
obnoven 17. 12. 2007. Dal‰í etapa rekonstrukce plánována na cca. bfiezen, duben
2008, v˘stavba kfiiÏovatky Budûjovická x Za
Zelenou li‰kou a dokonãení parkovi‰tû na
stfiedním dûlícím pásu.

●

Bezejmenná komunikace podél Botiãe v úseku
mezi ulicemi Pod Stárkou - MendíkÛ, k.ú.
Michle, úplné uzavfiení pro provoz vãetnû
prÛchodu chodcÛ, do 29. 02. 2008.

TUČŇÁK
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Zelené
zlato čtyřky
Robert Blanda
Městská část Praha 4 je i přes svůj charakter intenzivně urbanizovaného území jednou
z nejzelenějších částí Prahy. Je to patrné už z leteckých pohledů nebo satelitních snímků, které odhalují jednak velké zelené plochy na mnoha místech pražské čtyřky a jednak, při bližším pohledu, rozsáhlá revitalizovaná území panelových sídlišť. Radnice čtvrtého pražského obvodu je si ceny svého „zeleného zlata“ dobře vědoma, a proto ho
chce účinně chránit. K tomu slouží i nová koncepce rozvoje životního prostředí, kterou
spolu s odborem životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 4 vytvořil zástupce starosty Václav Krištof.
8
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Praha 4 jako „zelená ãtvrÈ“ – satelitní pohled na Hodkoviãky a sídli‰tû Novodvorská
oncepce má obecnû za cíl zkvalitnit
Ïivotní prostfiedí v mûstské ãásti, a to pfiedev‰ím zlep‰ením kvality a dostupnosti zelen˘ch
ploch, zefektivnûním dopravní infrastruktury
a bytové v˘stavby a také správnou a úãinnou
komunikací s obãany. Ochrana pfiírody a pfiírodních zdrojÛ uprostfied husté mûstské zástavby ale
znamená také – aãkoliv to mÛÏe nûkoho pfiekvapit – ochranu a podporu volnû Ïijících druhÛ
ÏivoãichÛ a rostlin a také péãi o kvalitu vody
a vzduchu.
Zástupce starosty Václav Kri‰tof pfievzal
oblast Ïivotního prostfiedí od svého pfiedchÛdce,
Oldfiicha PraÏáka, kter˘ radnici pfied ãasem opustil. Na roz‰ífiení kompetencí si Kri‰tof nestûÏuje,
spí‰ naopak. „K ekologii a k Ïivotnímu prostfiedí
mám pozitivní vztah, neboÈ s touto roz‰ífienou
kompetencí mnohu ovlivnit více vûcí,“ fiíká
zástupce starosty Václav Kri‰tof.
Zfiejmû nejdÛleÏitûj‰ím a také nejsloÏitûj‰ím
úkolem ochrany pfiírody ve mûstû je úsilí o eliminování ãi omezování ‰kodliv˘ch jevÛ, spojen˘ch zejména s rozvojem moderní civilizace.
V Praze 4 je to, podobnû jako kdekoliv jinde,
pfiedev‰ím v˘stavba a doprava.
Pohled na území mûstské ãásti z hlediska

K

www.praha4.cz

Ïivotního prostfiedí v˘raznû formuje právû dopravní infrastruktura, zejména silniãní síÈ.
Dominantními prvky dopravní infrastruktury
jsou dvû pátefiní silniãní komunikace celopraÏského v˘znamu. Jedná se o tzv. magistrálu, ãili
ulici 5. kvûtna, která protíná mûstskou ãást vertikálnû, a ãást JiÏní spojky, která mûstskou ãást
protíná horizontálnû. Dal‰í v˘znamnou komunikací je ulice VídeÀská, jako sbûrná komunikace
sídli‰È a pfiímûstsk˘ch oblastí.
Mûstská ãást Praha 4 je v souãasné dobû jednou z nejrychleji a nejintezivnûji se rozvíjejících
ãástí hlavního mûsta. S tím souvisí rozsáhlá v˘stavba soustfiedûná pfiedev‰ím do okolí Pankráce
a na Pankráckou pláÀ. Tato ãinnost pochopitelnû
Ïivotní prostfiedí v dané oblasti dramaticky ovlivÀuje a je pfiedev‰ím úkolem radnice tyto neblahé
vlivy na Ïivotní prostfiedí v souvislosti s v˘stavbou maximálnû eliminovat. Oproti tomu je ale na
území ãtvrtého obvodu také velké mnoÏství zelen˘ch ploch, aÈ uÏ parkÛ, zahrad, rÛzn˘ch dûlicích travnat˘ch ploch, ale i lesÛ. Rozkládají se
tu v˘znamné lesní lokality, jako je Michelsk˘
les a lesní porosty v katastrálním území Lhotka,
Hodkoviãky, Braník a Krã. K tomu je tfieba zmínit velké a v˘znamné parky, jako jsou Centrální

park, park Kavãí hory, Roztylské sady a Tyr‰Ûv
vrch, dále park Fidlovaãka, Jezerka a park na
námûstí Generála Kutlva‰ra – Jiráskovy sady.
Mûstskou ãást kromû toho ohraniãuje tok Vltavy
ovlivÀující nábfieÏní a pobfieÏní plochy. Z ostatních vodních tokÛ jsou nejv˘znamnûj‰í protékající potoky Botiã a Kunratick˘ potok.

Úkoly radnice
Hlavní ãinností oddûlení Ïivotního prostfiedí
a odpadÛ je zaji‰tûní v˘konu státní správy na
úseku Ïivotního prostfiedí, zákona o ochranû pfiírody a krajiny, ovzdu‰í, odpadÛ, zemûdûlského
pÛdního fondu a rostlinolékafiské péãe a ãásteãnû
veterinární péãe. Dal‰í ãinnost pak spoãívá
v oblasti samosprávy na úseku odborné údrÏby
zelenû a jejího rozvoje, dále pak v ochranû dfievin
ãi rehabilitace vnitroblokÛ s obnovou zelenû.
Úfiad mûstské ãásti mÛÏe zakládat nová stromofiadí a aleje, zfiizovat klidové zóny a dal‰í podobná místa.
DÛleÏitá oblast péãe o Ïivotní prostfiedí, která
je v rukou radnice, je osvûta a komunikace s obãany. Z tohoto hlediska je to zejména vytváfiení

TUČŇÁK
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Jednou z pfiírodních zajímavostí Prahy 4 je spofiilovsk˘ Geopark.
podmínek pro spoluúãast obãanÛ na plánování ãi
rozhodování o otázkách jejich Ïivotního prostfiedí, budování nauãn˘ch stezek, pofiádání osvûtov˘ch akcí a podobnû. Tyto úkoly lze efektivnû plnit ve spolupráci se ‰kolami a dal‰ími v˘chovn˘mi institucemi.
Mûstská ãást vûnuje podstatnou ãást svého
rozpoãtu na péãi o zeleÀ a na udrÏování ãistoty
vefiejn˘ch prostranství souãasnû v‰ak spravuje
pouze 30 % území z hlediska ãistoty, pofiádku
a péãe o zeleÀ, 70 % území mají v péãi ostatní
subjekty. Mûstská ãást se proto hodlá zamûfiit
na osvûtu a pfiesvûdãovat obãany, Ïe „ãistota je
normální“. Právû komunikace s obãany a osvûta
je podle Kri‰tofa v souãasné dobû jedním z nejnaléhavûj‰ích úkolÛ v oblasti environmentální
politiky Prahy 4. „Péãe o Ïivotní prostfiedí je na
ãtyfice dobfie pfiipravená, ale je tfieba jí nyní dát
vût‰í dynamiku,“ fiíká Václav Kri‰tof. „Chceme
se v prvé fiadû zamûfiit na zaji‰tûní pofiádku na
ulicích, v parcích a na dal‰ích zelen˘ch plochách,
dále je tfieba vûnovat se odpadÛm a samozfiejmû
spolupráci s obãany,“ dodává místostarosta
Kri‰tof.
Zelená linka
Provoz tzv. Zelené linky je operativní, pruÏn˘ a má pomoci rychle fie‰it podnûty obãanÛ
t˘kající se Ïivotního prostfiedí a ãistoty
v Praze 4. Jde o mobilní telefonní linku operativnû zaji‰Èovanou mûstskou ãástí. Zelená
linka je ústfiedním bodem pfiíjmÛ okamÏit˘ch
informací o stavu Ïivotního prostfiedí, ãistoty,
pofiádku atd.
Dále budou zfiízeny webové stránky, na nichÏ
budou informace ke zvlá‰tû sledovan˘m územím (napfi. stavby a okolí staveb).
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Kontrola
Jednou z hlavních ãinností radnice pfii ochranû
Ïivotního prostfiedí je kontrola a odstraÀování
dÛsledkÛ poru‰ování zásad ochrany pfiírody ze
strany obãanÛ i dal‰ích subjektÛ. Úsek ochrany
pfiírody, zemûdûlského pÛdního fondu, veterinární péãe, ochrany zvífiat proti t˘rání vykonává
státní správa ze zákona a v pfienesené pÛsobnosti
dle pfiíslu‰n˘ch zákonÛ. Zvlá‰tní pozornost
je vûnována kontrolám dodrÏování ustanovení
jednotliv˘ch zákonÛ v terénu: na úseku ochrany
pfiírody zejména realizace náhradních v˘sadeb
v souladu s vydan˘mi rozhodnutími, dodrÏení
vhodné druhové skladby náhradních v˘sadeb,
vyhledávání nov˘ch ploch, na nichÏ by bylo

•
•
•
•

•

Cíle Prahy 4
v ochraně prostředí:
zkvalitnûní Ïivotního prostfiedí – podpora
environmentálních projektÛ na udrÏování
a roz‰ifiování zelenû v oblasti Prahy 4;
revitalizace vefiejn˘ch parkÛ a parkov˘ch
ploch;
budování mikroparkÛ v místech, kde není
v tûsné blízkosti obytné oblasti park
ochrana a rozvoj biokoridorÛ, vãetnû chránûné flory a fauny;
vybudování protihlukov˘ch stûn (podpora
projektÛ);
vybudování hlavního parku na plo‰e
Centrálního parku a parku na Kavãích
horách, kter˘ by se po své rekonstrukci
mûl stát místem spojujícím moÏnosti pro
aktivní i pasivní odpoãinek a relaxaci;
zkvalitÀování dûtsk˘ch hfii‰È v souladu
s normami EU;
zlep‰ení situace v nakládání s odpady
a ochrana ovzdu‰í;
zpûtná vazba od obãanÛ – dotazníky – co
se v Praze 4 obãanÛm v oblasti Ïivotního
prostfiedí nelíbí, kde jsou skládky, zneãi‰tûná zeleÀ, hluãné prostfiedí zavinûné vysokou koncentrací automobilové dopravy
atd.;
osvûta a informování vefiejnosti prostfiednictvím internetu;
spolupráce s ekologick˘mi hnutími a organizacemi;
zapojení ‰kol do soutûÏí z oblasti Ïivotního prostfiedí;
prohloubení kontaktÛ s „mlad˘mi ochránci pfiírody“, podpora krouÏkÛ a jejich aktivit v oblasti ochrany pfiírody;
podpora projektÛ na ochranu a rozvoj Ïivotního prostfiedí z finanãních prostfiedkÛ
fondÛ EU.

Platan na Jezerce.
www.praha4.cz
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moÏné realizovat náhradní v˘sadby, kontroly
dodrÏování opatfiení uloÏen˘ch rozhodnutími
právnick˘m i fyzick˘m osobám, ve spolupráci
s praÏsk˘m magistrátem a vlastníky pozemkÛ bude provûfiováno plnûní plánu péãe v chránûn˘ch
územích a pfiedkládány návrhy na vyhlá‰ení
památn˘ch stromÛ.
Na úseku rostlinolékafiské péãe se jedná zejména o kontrolu v˘skytu plevelÛ a druhÛ, které
ohroÏují Ïivotní prostfiedí a zdraví lidí a zvífiat,
kontroly stanovi‰È vãelstev, na úseku veterinární
péãe se provádûjí kontroly dodrÏování podmínek
stanoven˘ch pro svody zvífiat; na úseku ochrany
zvífiat proti t˘rání pak zejména ve spolupráci
s obãany, správci oblastí a odchytovou sluÏbou
jde o mapování v˘skytu toulav˘ch zvífiat.

Parky a mikroparky
V souãasnosti provádí mûstská ãást základní
údrÏbu parkÛ. Koncepce navrhuje parky revitalizovat na základû odborn˘ch posudkÛ
a následnû zpracovan˘ch studií. To se t˘ãe
zejména následujících parkÛ: Kavãí hory,
Centrální park, Jiráskovy sady a Jezerka.
Mûstská ãást zfiizuje také tzv. mikroparky.
Jedná se o malé odpoãinkové zóny v místech
pohybu a shromaÏìování osob tvofiené laviãkami, stoly, mal˘mi hracími dûtsk˘mi prvky
s v˘sadbou zelenû (kefie, stromy, kvûtiny),
ev. pítky. Cílem je tato území kultivovat,
pfiiná‰et do nich zeleÀ a umoÏnit lidem
krátkodob˘ odpoãinek a moÏnost vzájemného setkávání. Tûchto mikroparkÛ chce
mûstská ãást zfiídit 30 aÏ 40. Mâ bude také
usilovat o sjednocení prvkÛ mûstského
mobiliáfie za úãelem dosaÏení stylistické
a architektonické jednoty.

Foto: Nikola Keyfiová
www.praha4.cz

Laviãky k odpoãinku...
Odpady
Odpadové hospodáfiství tvofií v˘znamnou
ãást péãe o Ïivotní prostfiedí, zejména ve
mûstech, a to vzhledem ke zv˘‰ené koncentraci obyvatel a dal‰ích zdrojÛ odpadÛ.
Zv˘‰ená pozornost bude vûnována kontrolám právnick˘ch osob a podnikatelÛ, zda uÏívají systému zavedeného obcí pro nakládání
s komunálním odpadem pouze na základû
písemné smlouvy s obcí. Cílem je zamezit
pfieplÀování nádob na tfiídûn˘ odpad urãen˘ch pro obãany.
Odpadové hospodáfiství se soustfieìuje zejména na zfiizování tzv. sbûrn˘ch dvorÛ, organizaci svozÛ velkoobjemov˘ch kontejnerÛ
(VOK) a tfiídûní odpadÛ.
V souãasné dobû jsou na území mûstské ãásti dva sbûrné dvory. Sbûrn˘ dvÛr v ulici
Durychova v k.ú. Lhotka provozovan˘ mûstskou ãástí a sbûrn˘ dvÛr v ulici Zakrytá v k.ú.
Zábûhlice (Spofiilov), provozovan˘ Hlavním
mûstem Praha.
Obãané v‰ak na místa stanovi‰È VOK ukládají odpad nepfietrÏitû i v dobû nepfiítomnosti
kontejnerÛ. Tím vznikají spontánní skládky
a hromady odpadÛ. Dále na území mûstské
ãásti vznikají ãerné skládky mimo jiné v lokalitách s podcenûn˘m poãtem VOK, na
okrajích lesÛ apod. Na území mûstské ãásti
kromû toho probíhá ovûfiovací pilotní projekt
umístûní kontejnerÛ na textil. Jedná se o charitativní projekt POTEX. Kontejnery jsou
umístûny na 4 místech s mûsíãní v˘tûÏností
7,5 tuny textilu celkem. Koncepce navrhuje
pokraãovat v tomto pilotním projektu a zv˘‰it poãet lokalit. Odpadkové ko‰e a ko‰e na
psí exkrementy jsou fie‰eny v rámci správy
jednotliv˘ch oblastí.

Foto: Nikola Keyfiová
Svátek psů
Jedním z osvûtov˘ch nástrojÛ mÛÏe b˘t
i pfiipravovaná akce Svátek psÛ. Mâ podpofií
trh pro majitele psÛ, kde vedle praktick˘ch
informací pro majitele psÛ, napfiíklad o krmivech, o v˘chovû a péãi o psy a aktivit pro
dûti bude seznamovat se systémem úklidu
psích exkrementÛ a apelovat na obãany, aby
v péãi o své psy dbali také o ãistotu vefiejn˘ch prostranství.

Radnice vybavuje dûtská hfii‰tû
nov˘mi herními prvky.
Dětská hřiště
Mâ Praha 4 spravuje celkem 121 dûtsk˘ch
hfii‰È a herních koutÛ. Dlouhodobá snaha Mâ
Praha 4 o zkvalitÀování dûtsk˘ch hfii‰È je
v souladu s normami EU. Mâ Praha 4 rozdûlí tato zafiízení na dûtská hfii‰tû, kde bude
rozvíjet a renovovat herní prvky pro rÛzné
vûkové skupiny mládeÏe, a dal‰í ãást málo
vyuÏívan˘ch dûtsk˘ch hfii‰È pfiemûní na herní
kouty. Zafiízení jsou volnû pfiístupná a Mâ
Praha 4 bude usilovat o jejich ochranu pfied
vandaly mj. spoluprací s mûstskou policií.

TUČŇÁK
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Ředitel Divadla Na Jezerce a herec Jan Hrušínský říká:

Provozovat dnes divadlo je velké dobrodružství
Michaela Jendeková
Jan Hrušínský provozuje v Nuslích divadlo Na Jezerce. Myslí
si, že smysl pro humor diváků, pro které denně hraje, se příliš
nezměnil, a o schengenském prostoru říká, že Češi budou
dobrými sousedy. Na odchodu poznamená: „Přijďte se podívat
na Zahraj to znovu, Same. Budete se dobře bavit.“
Do ·tûdrého dne dnes zb˘vají tfii dny. Co vás
do té doby je‰tû ãeká?
Mám v plánu je‰tû odehrát dvû pfiedstavení.
Pak se poprvé od konce srpna zastavím. Mám

eì za sebou jak˘si maraton, kdy jsme dennû
hráli hru Kum‰t. TakÏe mám za sebou asi 90
pfiedstavení a potfiebuji na chvilku vypnout,
a na to mám teì ãtyfii dny.

INZERCE

Máte nûjakou vánoãní tradici, která vás provází uÏ od dûtství?
Vánoce asi kaÏd˘ uchovává v pamûti z dob
svého dûtství, protoÏe tehdy byly nejkrásnûj‰í.
Já jsem mûl moc hezké dûtství a vzpomínky na
Vánoce mám krásné, pfiedev‰ím díky mamince,
která se vÏdycky snaÏila, aby svátky byly krásné
a v‰ichni byli spokojeni. Tatínek chodil vÏdy
ráno na ·tûdr˘ den k panu Werichovi na Kampu,
kde byl jak˘si den otevfien˘ch dvefií. KdyÏ
zaãínalo b˘t pozdû odpoledne a on se je‰tû
nevracel, tak jsme my dûti doufaly, Ïe nezapomene, Ïe je ·tûdr˘ den a Ïe se vrátí vãas.
VÏdycky se vãas vrátil a vÏdycky to bylo hezké.
Asi pfied 10 hodinami vstoupila âeská republika do schengenského prostoru. âe‰i to asi

Foto: Nikola Keyfiová
vesmûs vítají, u na‰ich nûmeck˘ch a rakousk˘ch sousedÛ se vyskytují z na‰eho pfiijetí
obavy. Vnímají to jako trochu neÏádoucí slouãení v˘chodní a západní Evropy. Myslíte, Ïe je
jejich strach oprávnûn˘? Hájil byste âesko?
Vím, Ïe v pohraniãních mûstech a vesnicích
v Rakousku mají pomûrnû ‰patné zku‰enosti

SC-71889/1
SK72025/1

Tel.: 244 470 750 • mobil: 604 548 270

SC72204/1

Po–Pá: 9.00 - 19.00
So: 9.00 - 16.00

za 80,- Kč

U Plynárny 1111/85,
Praha 10-Michle
(proti NC Kaufland)

Platí do 28. 2. 2008

OPRAVNA
OBUVI

Při předložení kuponu
D Á M S K É PAT N Í K Y

INZERCE
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s krádeÏemi, a upfiímnû fieãeno, komunismus tady v lidech stále je‰tû doznívá. Jsem ale pfiesvûdãen, Ïe je to vynikající krok a doufám Ïe ãasem
âe‰i dokáÏou v‰em okolním zemím, Ïe jsou dobr˘mi sousedy, a nikdo se jich nebude bát.
Co znamená provozovat v dne‰ní dobû
divadlo?
Provozovat divadlo v âeské republice a vÛbec
podnikat u nás na poli ãeské kultury je obrovské
dobrodruÏství. Nechtûl bych to zakfiiknout, ale
myslím, Ïe mám velké ‰tûstí, Ïe se na‰e divadlo
rychle zafiadilo mezi divadla stabilní a nav‰tûvovaná a moc bych si pfiál, aby to tak
zÛstalo i v novém roce.
Dovedl byste nûjak popsat, jak se mûní ãeské
divadelní publikum, tfieba z pohledu smyslu
pro humor?
Smysl pro humor a touhy lidí jsou stále stejné.
Je ale pravda, Ïe Ïijeme mnohem rychleji neÏ
pfiedchozí generace, a tomu je tfieba pfiizpÛsobit
i rytmus divadelních pfiedstavení. My se snaÏíme
nabízet lidem divadlo klasické, nedûláme Ïádné
avantgardní pokusy a snaÏíme se dát lidem pfiíbûhy, které je aspoÀ trochu potû‰í, neurazí jejich
inteligenci a u kter˘ch jim spoleãnû s námi bude
dobfie.

Vy se osobnû cítíte víc jako herec nebo jako
manaÏer?
Hraji v celé fiadû pfiedstavení a k tomu manaÏerství pfiistupuji velmi opatrnû. Jsem ale divadelník s plnou vahou odpovûdnosti toho, co to
znamená. Na Jezerce je v‰echno, co tu od rána
probíhá, podfiízeno kvalitû veãerního pfiedstavení, to je dokonce nadfiazeno i zájmÛm ekonomick˘m a zatím to vychází. S urãitou hrdostí mohu
fiíct, Ïe nemáme Ïádn˘ dluh.
Jste opravdu jen divadelník, nebo hrajete i ve
filmu?
Nepfiestal jsem hrát ve filmu ani v televizi.
V roce 2007 jsem natoãil 16 dílÛ pokraãování
seriálu Místo v Ïivotû a s reÏisérem Václavem
Vorlíãkem jsme toãili velmi volné pokraãování
Dívky na ko‰tûti.
Máte do nového roku nûjaké pfiedsevzetí?
Nedávám si pfiíli‰ velká pfiedsevzetí, protoÏe
pak je hloupé, kdyÏ se nedodrÏí. Mám spí‰
takové pfiání: aby diváci zachovali pfiízeÀ
Divadlu Na Jezerce a aby jim i lidem, ktefií
tu pracují, tady bylo tak dobfie jako dosud.
Více informací najdete na:
www.divadlonajezerce.cz

INZERCE

Pfiední vydavatelství novin pro krajskou a místní
samosprávu pfiijme vhodného kandidáta
na pozici

SENIOR MANAGER
INZERCE
pro ãasopis TUâ≈ÁK.
PoÏadavky: – minimálnû S· vzdûlání
– komunikativnost
– samostatnost
– min. 2 roky praxe v inzerci
Nabízíme:

– silné zázemí
– pevn˘ plat + provize
– moÏnost profesního rÛstu

www.praha4.cz

SC-72173/1

www.ceskydomov.cz

Své Ïivotopisy zasílejte
na e-mail:
z.cizkova@consultants.cz

SC-71917/1
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Fresky v kostele sv. Pankráce

jsou opraveny
Díky ‰ikovn˘m rukám restaurátorÛ se vrátila ztracená krása
za‰l˘ch fresek a obrazÛ ve starobylém kostele svatého Pankráce.
Restaurování barokních fresek je hrazeno z prostfiedkÛ, které
mûstská ãást Praha 4 poskytla církvi darem. „Jedná se o ãástku
250.000 korun na restaurování kazatelny a 650 000 na restaurování fresek,“ vypoãítává náklady na obnovu památky zástupkynû
starosty Ivana StaÀková.
estaurátofii byli nuceni fresky odsolit
a vyãistit, podobnû se ãistily i obrazy, ty
musely b˘t vyÏehleny a znovu napnuty.
„Fresky i obrazy pÛsobily tmav˘m dojmem,
dnes vypadají zcela jinak a cel˘ kostel díky
nim doslova prokoukl,“ fiíká restaurátorka
Zdena Kafková. „PfiestoÏe obrazy nejsou
dílem slavného autora, mají velkou fiemeslnou hodnotu,“ dodává Kafková.

R
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Kostel svatého Pankráce patfií k nejstar‰ím a nejkrásnûj‰ím památkám Prahy 4,
je‰tû pfied nûkolika desetiletími bylo v‰echno jinak a kostelu, poslední pfiipomínce
staré Pankráce hrozila zkáza pod lÏícemi
bagrÛ dûlníkÛ budujících metro. Nakonec
ho ale zachránila ‰Èastná náhoda, bagry
narazily v sousedství kostela na svûtlé opukové kameny, napovídající, Ïe se zde skr˘vá

mnohem star‰í stavba. To posléze dokázali
i archeologové – pod kostelem objevili
románskou rotundu z 12. století. „SlouÏila
pÛvodní osadû Kru‰ina, která stávala na
místû dne‰ní ãtvrti Pankrác. Rotunda byla
zasvûcena svatému Pankráci, uÏ od fiímsk˘ch dob patronu vojákÛ, a tedy i vojenské
posádce nedalekého Vy‰ehradu,“ vysvûtluje
zdej‰í faráfi Jifií Kus˘. Základy rotundy dodnes skr˘vá podzemí kostela, pfiístup k nim
vede pfiímo z kostelní lodi nenápadn˘m litinov˘m poklopem, na kterém je zobrazen
obrys kostela s pÛdorysem rotundy.
Románskou stavbu nahradil v gotice skuteãn˘ kostel, kter˘ stál aÏ do roku 1648, kdy
byl zniãen ·védy. Z nûj se dodnes dochoval
pfiekrásn˘ zvon, ulit˘ Mistrem Bartolomûjem PraÏsk˘m, jeden z nejstar‰ích praÏsk˘ch zvonÛ. Druhou památkou je nenápadná listina, zavû‰ená na zdi kostela v prostém
ãerném rámeãku. Je na ní seznam dvacítky
ãesk˘ch a moravsk˘ch ‰lechticÛ, ktefií
v sousedství kostela padli v jedné z nejkrvavûj‰ích bitev husitsk˘ch válek – v bitvû
u Vy‰ehradu.
O obnovu kostela se postarali aÏ jezuité,
letopoãet obnovy, rok 1700, je dodnes
zvûãnûn na zdi zvonice. Bylo to jen nakrátko, o necelé století pozdûji z nûj císafi
Josef II. nechal udûlat prachárnu. Zachránila
ho rychle se rozvíjející obec, které v 19. století chybûl kostel. Dal‰í katastrofa pfii‰la
v 70. letech 20. století v podobû metra.
Okolní domy byly v souvislosti se stavbou
metra bofieny a kostel unikl demolici jen
díky objevu rotundy. „Stavba dodnes provozem podzemní dráhy trpí, i pfies nedávnou
opravu se napfiíã klenbou táhne trhlina,“
fiíká faráfi Kus˘.
www.praha4.cz
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K U LT U R A

Hostinec U kamenného stolu na Fidlovačce
Úsměvná retrokomedie z dob, kdy muži byli ještě okouzlujícími džentlmeny, dámy hodny dobývání a lázeňské městečko Džbery pod Skálou se hemžilo podivuhodnými postavičkami a osudy,
tak jak je ve stejnojmenném humoristickém románu nezapomenutelně vylíčil Karel Poláček.
evi‰tní adaptace reÏiséra Pavla ·imáka
vychází také z filmového scénáfie Otakara Vávry. VzpomeÀme na herecké kreace
Sa‰i Ra‰ilova, Jifiiny ·ejbalové, Svatopluka
Bene‰e, Rudolfa Hru‰ínského, Stanislava
Neumanna a dal‰ích hvûzd.
Pfiíbûh líãí trápení pana hostinského, kterému uprchla manÏelka s nafoukan˘m dramatick˘m umûlcem. Pan hostinsk˘ truchlí

J

a v hostinci nemá kdo obsluhovat náv‰tûvníky. Dvûma rozhádan˘m bratrÛm nezb˘vá
neÏ se o podnik postarat sami. S hostincem
to moÏná pÛjde z kopce, ale vy mÛÏete b˘t
svûdky gradující komické rivality, milostného vzplanutí a soupefiení, rodiãovského dilematu a mnoha jin˘ch humorn˘ch i dojemn˘ch neduhÛ, které netrápí nejen tûla náv‰tûvníkÛ hostince U kamenného stolu, ale

Skupina výtvarníků v KCN
Na sídli‰ti Novodvorská Ïije skupina skromn˘ch v˘tvarníkÛ,
ktefií by chtûli obyvatelÛm sídli‰tû ukázat svá díla. Skupinu tvofií
Larisa Myslíková - pastely, Vladimír âernohorsk˘ - akvarely,
Pavel a Radek Svobodovi - oleje, Pavel UdrÏal - oleje.
V˘stava se koná po cel˘ leden 2008 v prostorách Arény, KC
Novodvorská, I patro. Otevfieno dennû od 13 do 17 hodin. Tû‰íme
se na va‰i náv‰tûvu.
(red)

i jejich povahy a srdce. V hereckém obsazení se mÛÏete tû‰it na Václava Svobodu,
Terezu Bebarovou, Bfietislava Slováãka,
Ludmilu Molínovou, Petra Rychlého, Ctirada Götze, Zuzanu Vejvodovou, Dennyho
Ratajského, Annu Remkovou, Ondfieje
Brouska, Alexandra Minajeva a na mnoho
dal‰ích.
(vla)

Karel Poláček, Otakar Vávra, Pavel Šimák

Hostinec U kamenného stolu
Divadlo Na Fidlovačce – premiéra 17. 1. 2008
Režie: P. Šimák, dramaturgie: K. Špičková, scéna: P. Borák,
kostýmy: H. Kubešová, hudba: K. Albrecht,
pohybová spolupráce: Š. Capko

Premiéra 17. ledna 2008

INZERCE

ZU· Lounsk˘ch zve na své akce
8. 1.
15. 1.
22. 1.
24. 1.
28. 1.
29. 1.
30. 1.
31. 1.

–
–
–
–
–
–
–
–

Koncert uãitelÛ, hudební sál, zaãátek v 18.00 hod.
Interní veãer, hudební sál, zaãátek v 18.00 hod.
Vefiejn˘ koncert klavírního oddûlení, hudební sál, zaãátek v 18.00 hod.
·kolní kolo soutûÏe ve hfie na klavír, hudební sál, zaãátek ve 14.00 hod.
Zahájení pololetní v˘stavy v˘tvarného oboru, poboãka V Rovinách 113
Vefiejn˘ koncert kytarového oddûlení, komorní sál, zaãátek v 18.00 hod.
Vefiejn˘ koncert pûveckého oddûlení, komorní sál, zaãátek v 18.00 hod.
·kolní kolo soutûÏe ve hfie na violu a violoncello, komorní sál,
zaãátek ve 14.00 hod.
Jana KaÀáková, z. fi.
ZU· Lounsk˘ch 4 / 129, Praha 4 - Nusle

Výstava Hvězdy v Braníku prodloužena
Až do konce ledna ve Filmové galerii
v Branické ulici 71 potrvá výstava věnovaná

Nataše Gollové a Haně Vítové.
Výstava byla pro velký zájem veřejnosti prodloužena. Návštěvnící zde naleznou
unikátní fotografie, plakáty a další památky ze zlaté éry
československého předválečného filmu.
www.praha4.cz
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OBČANSKÁ SPOLEČNOST

Mirabilis znamená nádherný

irabilis je latinské slovo vyjadfiující, Ïe
nûco je nádherné, kouzelné nebo úÏasné. Lep‰í název si stejnojmenné obãanské
sdruÏení, sídlící v Praze 4-Nuslích nemohlo
vybrat. Mirabilis je totiÏ obãanské sdruÏení
zab˘vající se podporou asistenãní sluÏby,
vyhledáváním a ‰kolením asistentÛ, ochotn˘ch pomáhat sv˘m postiÏen˘m spoluobãanÛm. MÛÏe b˘t nûco krásnûj‰ího?
Obãanské sdruÏení Mirabilis bylo zaloÏeno v roce 1997 s cíli vyhledávat asistenty
a zprostfiedkovávat jejich sluÏby potfiebn˘m
obãanÛm, pfiispívat k úhradû nákladÛ, které
zlep‰ují úroveÀ asistenãní sluÏby nebo ji
usnadÀují, a v‰estrannû pfiipravovat a vzdûlávat asistenty v oblasti zdravotní, pedagogické, duchovní i psychologické.
Mirabilis pomáhá napfiíklad hledat asistenty do rodin s postiÏen˘m dítûtem.
Úkolem takového asistenta je jednak hlídání
dítûte a pomoc pfiímo v rodinû a jednak na
akcích pofiádan˘ch sdruÏením Mirabilis.

M

letních rekreacích rodin s postiÏen˘mi dûtmi v Tábofie J. A. Komenského v Bûlãi nad
Orlicí (pofiádá âeskobratrská církev evangelická). Od roku 2001 zaji‰Èuje i asistenãní
sluÏbu bûhem roku – dle potfieby rodiny
a domluvy s asistentem. Tato aktivita vznikla na pfiání rodiãÛ, ktefií nemûli komu svûfiit
své dítû, kdyÏ si sami potfiebovali zafiídit
potfiebné záleÏitosti nebo si odpoãinout.
V letech 2001–2003 je tato ãinnost (projekty Asistenãní péãe a Asistenãní péãe II) podpofiena nadaãními pfiíspûvky NROS – sbírka
„Pomozte dûtem!“. Z tûchto penûz jsou hrazeny pfiímé náklady na asistenãní sluÏbu
(jízdné asistentÛ do rodin, symbolické odmûny), ale také vzdûlávací semináfie a víkendová setkání rodin a asistentÛ. Za rok
odslouÏí asistenti v rodinách a pfii letních rekreacích v Bûlãi prÛmûrnû cca 1600 hodin...

Kontakt:

Mirabilis, o. s.
občanské sdružení
pro podporu asistenční služby
Žateckých 11
140 00 Praha 4-Nusle
www.mirabilis.cz
info@mirabilis.cz
IČO: 67361510
Číslo účtu:
128 723 611 / 0300

âinnost sdruÏení
Zpoãátku se sdruÏení soustfiedilo na zaji‰tûní finanãních prostfiedkÛ pro krytí nákladÛ
pfii vzdûlávání asistentÛ, ktefií pomáhali na
DÛleÏit˘m prvkem
v ãinnosti Mirabilis
jsou semináfie pro
asistenty pofiádané
v Tábofie JAK v Bûlãi n. O. Bûhem víkendu
se hodnotí asistenãní ãinnost, pfiedávají se zku‰enosti a probíhá vzdûlávání asistentÛ (pfiedná‰ky
lékafie, pedagoga, psychologa...). âas je i na
sport nebo vycházku do okolí. Mirabilis organizuje také Setkávání rodin a asistentÛ. Do Bûlãe
pfiijíÏdí na víkend cca 13 rodin (kapacita hlavní
budovy). O dûti se starají podle moÏností asistenti a rodiãe se mohou úãastnit programu
(besedy s pozvan˘m hostem, zábavn˘ veãerní
pofiad). Oblíbené cviãení pod vedením fyzioterapeutky je urãeno pro v‰echny: pro rodiãe, dûti
i asistenty. Pfii v‰ech sv˘ch aktivitách se obãanské sdruÏení Mirabilis opírá o zku‰ené odborníky z fiad psychologÛ, lékafiÛ, duchovních
i pedagogÛ.

16
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Mnozí asistenti zúroãí své pÛsobení v rodinû právû na letních rekreaãních pobytech
rodin s postiÏen˘mi dûtmi. Zde podle potfieby a dohody pfiebírají péãi o dítû a rodiãe
mají moÏnost zapojit se do nabízen˘ch
aktivit. I na tuto sluÏbu Mirabilis pfiispívá
finanãnû i zaji‰tûním vzdûlávání asistentÛ.

Jak pomoc Mirabilis získat
– koordinátor zkontaktuje rodinu i asistenta,
asistent se seznámí s dotazníkem rodiny
a s její pfiedstavou o asistenci
– asistent si s rodinou domluví první asistenci
– v rodinû - seznámení se s dítûtem, asistence v domácím prostfiedí nebo venku, pfiedbûÏná domluva dal‰í náv‰tûvy
– evidence náv‰tûv ze záznamníku asistence
+ nahlá‰ení koordinátorovi

Co mÛÏeme nabídnout?
– proplácení jízdného do rodiny a úãasti na
níÏe uveden˘ch pobytech, potvrzení o praxi (asistence u post. dítûte)
– jednorázovou odmûnu (v˘‰e podle získan˘ch grantÛ, nadaãních pfiíspûvkÛ)
– 20–25% slevu na literaturu z nakladatelství Portál
– stravu (ubytování) poskytuje o víkendech
rodina
– setkání rodin a asistentÛ v Bûlãi n. Orlicí
– semináfi pro asistenty v Bûlãi n. Orlicí
www.praha4.cz
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SENIOŘI

Radnice přála
seniorům k Vánocům

V

ánoãní setkání seniorÛ s pfiedstaviteli Mûstské ãásti Praha 4. se uskuteãnilo 4.12.2007 v Kulturním centru Novodvorská. Pro na‰e
dfiíve narozené spoluobãany zde byl pfiipraven vánoãní program vãetnû malého poho‰tûní. O dobrou náladu se postarala skupina hudebníkÛ, která seniorÛm zahrála nejen k poslechu, ale také k tanci, ãehoÏ
mnozí pfiítomní rádi vyuÏili. Se seniory si ráda zatanãila i hostitelka zástupkynû starosty Ivana StaÀková (na snímku) nebo starosta Pavel
Horálek.
(red)

Senioři ze sousedních MČ jezdí na společné výlety
spolupráci svazÛ dÛchodcÛ ze sousedících
mûstsk˘ch ãástí svûdãí i spoleãné zájezdy,
v˘lety a ozdravné pobyty. Napfiíklad svaz dÛchodcÛ z Prahy 10 zve nyní své kolegy z na‰í
mûstské ãásti, aby vyuÏili nabídky a zúãastnili se

O

t˘denního ozdravnû rehabilitaãního pobytu v jiÏních âechách. Informace o zájezdu podá organizátorka paní Polenová na tel. 732 20 53 91,
nebo 222 964 314. Pfiihlásit se je moÏno v Klubu
dÛchodcÛ v Praze 10, 28. pluku 22, a to od 8. 1.

do 26. 2. 2008 od 10 hod. do 12 hod. Zájezdy
pofiádané svazem dÛchodcÛ z Prahy 10 se tû‰í
tradiãnû velkému zájmu seniorÛ z Prahy 4.
VÁCLAVA DRUHANOVÁ,
P¤EDSEDKYNù SDâR PRAHA 10

Svaz důchodců se stěhuje do nového
pozorÀujeme v‰echny na‰e ãleny, Ïe na‰e organizace, Svaz
dÛchodcÛ sídlící v ulici 5. kvûtna, se od 9. ledna 2008 ru‰í
a stáváme se od tohoto data 12. klubem dÛchodcÛ s nov˘m sídlem v Braníku, Branická 43/55. Spojení je buì autobusy 192
z Budûjovické, nebo 196 z Kaãerova, 198 a 199 z Novodvorské do
stanice U Staré Po‰ty. Lze se sem také dostat tramvajemi ã. 3, 16

U

a 17 do stanice Jezerka. BliÏ‰í informace o stûhování do nov˘ch
prostor získáte je‰tû v klubovnû 5. kvûtna, a to 9. ledna 2008.
Tû‰íme se na shledání s vámi v‰emi v co nejvût‰ím poãtu.
Souãasnû pfiejeme pûkn˘ cel˘ nov˘ rok. Bûhem ledna si u nás
téÏ mÛÏete vyzvednout pfiehled na‰ich zájezdÛ pro pfií‰tí rok.
ALENA ALINâOVÁ

INZERCE

SC-72165/2

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

ÚKLIDOVÉ SLUÎBY
Tel.: 720 250 084
www.praha4.cz

SC-72192/1

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

Hledám dlouhodobý LEVNÝ pronájem
POKOJÍK, kde budu málo
nebo MALÝ BYT
Jsem starší nekuřačka, pracovně vytížená
Te l . : 7 7 7 0 9 2 4 6 1

SC-72168/1
SC-72045/1

Vše spolehlivě s praxí
Tel.: 777 305 476, 222 950 267
eko-tax@mybox.cz

Vyžehlíme, vypereme
všechno čisté přivezeme
Např. žehlení košile 30 Kč, triko 15 Kč, kalhoty 40 Kč
Tel.: 608 010 620 • E-mail: machalmily@seznam.cz

O b j e d n á v k y i n z e r c e : Renáta Čížková
SC-72047/1

ÚKLID OBYTN¯CH DOMÒ Vâ. SNùHU
âI·TùNÍ KOBERCÒ A âALOUNùNÍ
MYTÍ OKEN A V¯LOH

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

SC-72185/1

DA≈OV¯ PORADCE
Tel.: 608 066 088 - e-mail: praha@mareda.cz

SC-71856/1

Tel.: 721 386 777

Tel.: 602 504 105

DA Ň Ě - Ú Č E T N I C T V Í

SC-72196/1

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

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

rekonstrukce, elektroinstalace
bytová jádra

Ing. JAN MELŠ

V‰e v pfiízniv˘ch cenách vãetnû záruky
Rozpoãty a konzultace ZDARMA - Zaji‰tûní ostatních fiemesel
SC-72184/1

Tel.: 603 464 286

MALÍ¤I, LAK¯RNÍCI, ÚKLID

SC-72154/1

PRÁVNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
A SLUŽBY PRO OBČANY A FIRMY

Tel.: 777 104 245

ZEDNICKÉ A OBKLADAâSKÉ PRÁCE

SC-72175/1

Nabízím kompletní vedení
daňové evidence za příznivou cenu.

SC-72198/1

DAŇOVÁ EVIDENCE

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

SC-72176/1

SERVIS PRAČEK

Telefon: 777 114 473 • Tel./fax: 222 980 260
E-mail: cizkova@ceskydomov.cz
web: www.ceskydomov.cz
TUČŇÁK
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ŠKOLST VÍ A MLÁDEŽ
ápis dûtí do matefisk˘ch ‰kol se uskuteãní
ve v‰ech 30 matefisk˘ch ‰kolách zfiizovan˘ch mûstskou ãástí Praha 4. ¤editelky
matefisk˘ch ‰kol budou vydávat pfiihlá‰ky
k pfied-‰kolnímu vzdûlávání ve dnech 26. aÏ
27. února 2008, vlastní zápis probûhne ve
dnech 10.–11. bfiezna 2008. V˘sledky zápisu
budou oznámeny dne 25. bfiezna 2008.

Z

Zápis dětí do
mateřských škol
Podrobnûj‰í informace budou zvefiejnûny
v únorovém ãísle TuãÀáka. Pfied konáním zápisu bude uspofiádána prezentaãní v˘stava

Matefiské ‰koly Prahy 4 v Kulturním centru
Novodvorská ve dnech:
• 6. února 2008 (9.00–18.00 hod.)
• 7. února 2008 (9.00–13.00 hod.)
V‰echny rodiãe „matefiinkov˘ch“ dûtí srdeãnû zvu na v˘stavu o pfied‰kolním vzdûlávání
na území Prahy 4.
MUDR. MICHAELA BARTÁKOVÁ, ZÁSTUPKYNù STAROSTY

ZŠ Boleslavova se představuje
K
aÏdé dítû není studijním typem. Pro rodiãe
to obvykle není radostné zji‰tûní, ale je
potfieba fiíci, Ïe se nejedná o Ïádnou tragédii, ani
o nepfiekonatelnou pfiekáÏku. KaÏd˘ má vlohy
pro nûco jiného a kaÏd˘ mÛÏe b˘t nûkde uÏiteãn˘. Jde pfiedev‰ím o to, aby si dûti proÏily hezké
dûtství, na které budou rády vzpomínat, a vyhnuly se zbyteãné frustraci a zklamání z toho, Ïe
ostatním jde uãení lépe nebo jak se fiíká „samo“.
I tito Ïáci mohou dosáhnout odpovídajícího základního vzdûlání, které jim v dospûlosti zajistí
dobré a dÛstojné uplatnûní.
Jednou z moÏností je absolvování základní
‰koly praktické nebo Z· speciální. Na‰e ‰kola je
v Boleslavovû ulici v Praze 4. Úspû‰n˘m dokonãením zde dûti získají základní vzdûlání a mohou
se dále ucházet o pfiijetí do vybraného uãebního
oboru. Nejsou jim v‰ak zavfieny dvefie ani k dal‰ímu vy‰‰ímu vzdûlání. Jaké moÏnosti ‰kola pro
Ïáky nabízí a co mohou rodiãe od této ‰koly oãekávat? Zaãnûme u tûch nejmen‰ích. Dûti od pûti
let nebo dûti s odkladem ‰kolní docházky mohou
bezplatnû nav‰tûvovat pfiípravnou tfiídu základní
‰koly. Tfiídu vede zku‰ená uãitelka s kvalifikací
speciálního pedagoga, v pfiípadû potfieby pracuje
Ïák s asistentkou. Práce ve tfiídû probíhá hravou
formou, coÏ umoÏÀuje snaz‰í osvojování základních vûdomostí, dovedností i návykÛ. Skuteãnost, Ïe se dûti nacházejí v opravdové ‰kole, jim
usnadní v budoucnosti pfiechod do prvního roãníku. Dûti od 6 let, které mají v˘ukové potíÏe na
bûÏné základní ‰kole, mohou získat základní
vzdûlání v ménû nároãném ‰kolním vzdûlávacím

programu základní ‰koly praktické. Pfii jejich
vzdûlávání ‰kola zohledÀuje v‰echny formy znev˘hodnûní nebo postiÏení, Ïáci nejsou pfietûÏováni a kaÏdému je dána pfiíleÏitost zaÏít úspûch.
Samostatnou souãástí ‰koly je základní ‰kola
speciální, která je zamûfiena na vzdûlávání dûtí
s mentálním postiÏením. Zde trvá ‰kolní docházka 10 let, ‰kola poskytuje základy vzdûlání,
které dítûti umoÏní vãlenit se do bûÏného praktického Ïivota. Pfied nástupem do ‰koly mÛÏe
dítû absolvovat jedno- aÏ tfiílet˘ pfiípravn˘ stupeÀ
základní ‰koly speciální.

Vyuãování probíhá v dopoledních hodinách,
v odpoledních hodinách pracují zájmové krouÏky
a ‰kolní druÏina. Mezi velmi oblíbené patfií
krouÏek vafiení, krouÏek keramiky a poãítaãov˘
krouÏek. ·kolní druÏinu a krouÏky nabízí ‰kola
zdarma. Îáci se pravidelnû zúãastÀují sportovních, taneãních, v˘tvarn˘ch a hudebních soutûÏí. PfiitaÏlivou souãástí Ïivota ‰koly se staly
karnevaly, barevné dny, vánoãní a velikonoãní
besídky.

Cel˘ vzdûlávací proces zaji‰Èuje t˘m pedagogÛ s dlouholetou praxí a bohat˘mi zku‰enostmi.
DÛleÏit˘mi ãlenkami t˘mu jsou asistentky pedagogÛ, které pomáhají pfii v˘uce a individuálnû
pracují se Ïáky tam, kde je toho tfieba. Asistentky
pomáhají jak ve styku s dûtmi, tak i s jejich rodiãi. Pokud hledáte vhodnou ‰kolu pro va‰e dítû,
obraÈte se na nás. Základní ‰kola praktická i základní ‰kola speciální vám nabízejí dobré alternativy, jak pro va‰e dítû zajistit potfiebné základní vzdûlání bez zbyteãného pfiepínání a zklamání.
Pokud vás pfiede‰lé fiádky zaujaly, pfiijìte se
podívat ve stfiedu 13. 2. 2008 do Základní ‰koly
v Boleslavovû ulici v Praze 4, od 14 do 16 hodin
na Den otevfien˘ch dvefií. Uvidíte ãinnost v‰ech
zájmov˘ch krouÏkÛ a zároveÀ si mÛÏete prohlédnout ‰kolu a pohovofiit s pedagogy i Ïáky. ·kola
je snadno dostupná tramvají, metrem i autobusem MHD. Jste srdeãnû zváni.
MGR. JAROSLAV FANTURA, ¤EDITEL ·KOLY
Základní ‰kola
Boleslavova 1, 140 00 Praha 4
IâO 60446170
tel. 261 215 733, fax: 261 215 731
e-mail: zsboleslavova@volny.cz

Gymnázium Elišky Krásnohorské slavilo

Improvizovaná kavárniãka U Eli‰ky
ymnázium Eli‰ky Krásnohorské se ráno
20. listopadu 2007 otevfielo nejen sv˘m
ÏákÛm a zamûstnancÛm, ale i v‰em, ktefií si chtûli pfiipomenout, Ïe Michle má uÏ sedmdesát let
své gymnázium. Náv‰tûvníkÛ se vystfiídalo za
cel˘ den hodnû. ProhlíÏeli si se zájmem a mnozí
i s dojetím fotografie, plakáty, filmy i jiné svûd-

G
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ky uplynul˘ch ‰kolních let. ¤ada z nich uvítala
moÏnost zúãastnit se v˘uky a porovnat metody
uÏívané pfied lety s tím, jak se uãí dnes.
Vyuãování ve tfiídách nezapfielo souãasnost, zato
v improvizované kavárniãce U Eli‰ky jste se
rázem pfienesli do první republiky. Cenn˘m
exponátem tu byl autentick˘ psací stÛl ãeské básnífiky a libretistky zapÛjãen˘ z fondu Památníku
národního písemnictví. Eli‰ka Krásnohorská na
kavárenské hemÏení shlíÏela z obrazu. Bylo

pfiíjemné posedût u kávy nebo ãaje, zavzpomínat
s b˘val˘mi spoluÏáky, pfiipomenout se b˘val˘m
profesorÛm. Se‰lo se tu nûkolik generací, cestu
do svého gymnázia na‰li maturanti nedávní, ale
i ti, jimÏ na stejném gymnáziu studují jejich
potomci. Obzvlá‰È dojemné a zajímavé bylo
vyprávûní maturantÛ váleãn˘ch, ktefií si své vysvûdãení odnesli uÏ v r. 1943. Cel˘ den probûhl
ve velmi pfiíjemné atmosféfie.
JARMILA KREJâOVÁ, GYMNÁZIUM ELI·KY KRÁSNOHORSKÉ

Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4, Ohradní 55 pořádá
ve čtvrtek 10. ledna 2008 od 16 do 19 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Informace o podmínkách studia ve čtyřletém a osmiletém studiu v 16.15 a v 17.15.
Tel.: 241 080 291 • www.gekom.cz
www.praha4.cz
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ŠKOLST VÍ A MLÁDEŽ

Čtyřka se připravuje na zápisy do prvních tříd
VáÏení rodiãe,
zápis do prvních roãníkÛ základních ‰kol pro
‰kolní rok 2008/2009 probíhá v mûstské ãásti
Praha 4 v souladu s ustanovením § 36, odst. 4 zákona ã. 561/2007 Sb. o pfied‰kolním, základním,
stfiedním, vy‰‰ím odborném a jiném vzdûlávání
(‰kolsk˘ zákon).
Mûstská ãást Praha 4 je zfiizovatelem 20 základních ‰kol, ve v‰ech probûhne zápis do
prvních roãníkÛ. Povinná ‰kolní docházka zaãíná
poãátkem ‰kolního roku, kter˘ následuje po dni,
kdy dítû dosáhne ‰estého roku vûku, pokud není
povolen odklad. Dítû, které dosáhne ‰estého roku
vûku v dobû od poãátku ‰kolního roku do konce
roku kalendáfiního, mÛÏe b˘t pfiijato k plnûní povinné ‰kolní docházky jiÏ v tomto ‰kolním roce,
je-li tûlesnû i du‰evnû pfiimûfienû vyspûlé a poÏádá-li o to jeho zákonn˘ zástupce. Zákonn˘ zástupce je povinen pfiihlásit dítû k zápisu k povinné ‰kolní docházce, a to v dobû od 15. ledna do
15. února kalendáfiního roku, v nûmÏ má dítû za-

hájit povinnou ‰kolní docházku. Îák plní povinnou ‰kolní docházku v základní ‰kole ve ‰kolském obvodu, v nûmÏ má místo trvalého pobytu,
pokud zákonn˘ zástupce nezvolí pro Ïáka jinou
neÏ spádovou ‰kolu.
¤editel spádové ‰koly je povinen pfiednostnû
pfiijmout Ïáky s místem trvalého pobytu v pfiíslu‰ném ‰kolském obvodu.
Není-li dítû po dovr‰ení ‰estého roku vûku
tûlesnû nebo du‰evnû pfiimûfienû vyspûlé a poÏádá-li o to písemnû zákonn˘ zástupce dítûte, odloÏí fieditel ‰koly zaãátek povinné ‰kolní docházky
o jeden ‰kolní rok, pokud je Ïádost doloÏena doporuãujícím posouzením pfiíslu‰ného ‰kolského
poradenského zafiízení a odborného lékafie.
Zákonn˘ zástupce dítûte musí mít s sebou:
• svÛj obãansk˘ prÛkaz
• rodn˘ list dítûte
Praha 4 zaloÏila novou tradici. Ve dnech
13.–15. listopadu 2007 se konala první v˘stava

Základní ‰koly Prahy 4 v Kulturním centru
Novodvorská, na které v‰echny základní ‰koly
zfiizované mûstskou ãástí Praha 4 prezentovaly
svou ãinnost a zamûfiení podle sv˘ch vzdûlávacích programÛ.
VáÏení rodiãe, pfieji vám, abyste pro své dûti
zvolili tu správnou základní ‰kolu. Kvalitní
vzdûlání patfií mezi nejcennûj‰í hodnoty.
MUDR. MICHAELA BARTÁKOVÁ,
ZÁSTUPKYNù STAROSTY

Městská část Praha 4 • Informace o zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2008/2009
Základní škola

Ředitel / telefon

Termín zápisu

Den otevřených dveří

E-mailová adresa

Webové stránky

ZŠ s rozšířenou výukou Tv
Bítovská 1246/1

PaedDr. Michael Novák
261 261 887

22.–23. 1. 08 + 5. 2. 08
13–18 hod.

10. 1. 08
8–15 hod.

skola@zsbitovska.cz

www.zsbitovska.cz

ZŠ s RVJ Filosofská 3/1166,
objekt Jitřní 185

PaedDr. Václava Mašková
241 493 926

23.–24. 1. 08
14–18 hod.

zsfilosofska@seznam.cz

www.zsfilosofska.cz

PJZŠ Horáčkova 1100

Mgr. Jana Libichová
261 225 848

15.–16. 1. 08
8–17 hod.

9.1. 08

skola@horackova.cz

www.horackova.cz

ZŠ U Krčského lesa,
Jánošíkova 1320, Zápis se koná
v objektu Jánošíkova 1300

Ing. Dagmar Malinová
241 713 229

16.–17. 1. 08
14–17 hod.

15. 1. 08 / 8–8.45 hod. (1. roč.)
14–16 hod. v obou budovách

skola@zsukrcskeholesa.cz

www.zsukrcskeholesa.cz

ZŠ s RVJ Jeremenkova 1003

Mgr. René Čermák
244 001 211

16.–17. 1. 08
14–17 hod.

9. 1. 08
11–17 hod.

skola@zs-jeremenkova. cz

www.zs-jeremenkova.cz

ZŠ Jílovská 1100

Mgr. Josef Smetana
241 493 212

16.–17. 1. 08
14–18 hod.

10. 1. 08 / 9–11 hod.
14–18 hod.

skola@zsjilovska.cz

www.zsjilovska.cz

ZŠ Jižní IV. 1750/10

Mgr. Daniel Kaiser
272 763 368

16.–17. 1. 08 a 6. 2. 08
14–18 hod.

kdykoliv

reditel@zsjizni.cz

www.zsjizni.cz

ZŠ Křesomyslova 2

Mgr. Hana Holmanová
261 215 728

15.–16. 1. 08 a 7. 2. 08
14–18 hod.

10. 1. 08
8–11 hod.

zs.kresomysl@volny.cz.

zskresomyslova.cz

Škola Kavčí hory - MŠ, ZŠ a SOŠS,
K Sídlišti 840

Mgr. Helena Pondělíčková
241 090 230

17.–18. 1. 08 / 14–18 hod.

10. 1. 08
8–12 hod.

skola@ksidlisti.cz

www.ksidlisti.cz

Mateřská škola a Základní škola,
Mendíků 1

Mgr. Jitka Poková
261 214 006

17.–18. 1. 08 / 14–18 hod.
po dohodě kdykoliv

10. 1. 08
14–17 hod.

skola@zsmendiku.cz

www.zsmendiku.cz

ZŠ Na Chodovci 54

Mgr. Miloslav Ráž
272 011 881

15.–16. 1. 08
13–18 hod.

9.–10. 1. 08
8–17 hod.

skola@zsnachodovci.cz

www.zsnachodovci.cz

ZŠ Na Líše 936/16

Mgr. Václav Hlinka
241 480 693

15.–16. 1. 08 a 29. 1. 08
14–18 hod.

8. 1. 08 / 8–12 hod.
po dohodě kdykoliv

skola@zsnalise.cz
hlinka@zsnalise.cz

www.zsnalise.cz

ZŠ s RVMPP
Na Planině 1393/13

Mgr. Filip Novák
241 445 041

15.–16. 1. 08
14–18 hod.

před zápisem dle dohody na
tel. 241 445 041, pí uč. Jírovcová

skola@planina.cz

www.planina.cz

ZŠ Nedvědovo náměstí 140/13

Mgr. Danuše Wainerová
241 021 421

21.–22. 1. 08
14–18 hod.

17. 1. 08
8–16 hod.

zsnedvedovo@mbox.vol.cz

www.zsnedvedovo.cz

ZŠ Ohradní 49

PaedDr. Marie Zimová
261 109 526

16.–17. 1. 08
14–18 hod.

kdykoliv
8–16 hod.

skola@zs-ohradni.cz

www.zs-ohradni.cz

ZŠ Plamínkové 1593

Mgr. Ivan Tuček
241 403 875

16. 1. 08 / 14–17.30 hod.
17. 1. 08 / 15–17 hod.

3. 1. 08
9–14 hod.

zsplaminkove@chello.cz
www.zsplaminkove.cz
hospodarka@zsplaminkove.cz

ZŠ Poláčkova 1067

Mgr. Marie Šefflová
241 442 259

16.–17. 1. 08
14–17.30 hod.

10. 1. 08
8–10 hod. a 14–16 hod.

zspol@volny.cz

www.sweb.cz/zspolackova

ZŠ Sdružení 1080

RNDr. Jana Kopecká
241 403 504

16.–17. 1. 08 / 14–18 hod.
13. 2. 08 / 16–18 hod.

po dohodě kdykoliv

skola@zssdruzeni.cz

www.zssdruzeni.cz

ZŠ Školní 700

PaedDr. Michal Pavlo
244 460 290

15.–16. 1. 08
15–18 hod.

8.–9. 1. 08
7.55–10.45 hod. a 16–18 hod.

zsskolni@zsskolni

www.zsskolni.cz

ZŠ Táborská 421/45

Mgr. František Prokop
241 029 320

15.–16. 1. 08
13–19 hod.

9. 1. 08
8.15–15 hod.

skola@zstaborska.cz

www.zstaborska.cz

Vysvûtlivky: RVJ – roz‰ífiená v˘uka jazykÛ • PJZS – první jazyková základní ‰kola • RVMPP – roz‰ífiená v˘uka matematiky a pfiírodovûdn˘ch pfiedmûtÛ

www.praha4.cz
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SPORT A VOLNÝ ČAS

Putovní pohár zůstává v ZŠ Školní
pondûlí 26. listopadu 2007 se na‰e
‰kola, Z· ·kolní, zúãastnila 4. roãníku
Turnaje o pohár místostarosty Prahy 4 v halovém hokeji. Na‰i ‰kolu reprezentovala tfii
druÏstva a v‰echna se nakonec umístila na
stupních vítûzÛ. Cel˘ turnaj vyhrálo druÏstvo Sr‰ÀÛ ve sloÏení Tomá‰ Fousek, Petra
Hatáková, Matou‰ Hrdliãka, Jeník Lipold,
Jan Rédr a Jan SníÏek. Na druhém místû se
umístilo druÏstvo âmelákÛ a na tfietím druÏstvo Vãeliãek.
Na turnaji se vyhla‰ovaly i individuální
ceny a i v nich jsme byli velmi úspû‰ní.
Nejlep‰ím brankáfiem turnaje se stal Pavel
Zellner z druÏstva Vãeliãek, nejlep‰ím stfielcem a nejuÏiteãnûj‰ím hráãem turnaje se stal
Jan SníÏek ze Sr‰ÀÛ. Ceny si odnesli i nejlep‰í hráãi jednotliv˘ch t˘mÛ. U nás to byl
za Sr‰nû Jan Rédr, za âmeláky Ondra Haták
a za Vãeliãky Klára Janstová. Jako vítûzové
turnaje jsme obdrÏeli putovní pohár, kter˘
jsme zatím kaÏd˘ rok vyhráli. UÏ dnes se tû‰íme na pfií‰tí roãník a doufáme, Ïe budeme
opût takto úspû‰ní.

V

pan Michal Pavlo. Ve v‰ech ‰kolách, které
se turnaje zúãastnily, fungují krouÏky pozemního hokeje sdruÏované pod hlaviãkou
R. S. C. (rekreaãnû sportovního centra)
Praha.
MARTINA HOROVÁ, Z· ·KOLNÍ

Noc mistrů

bojových umění

ne 8. prosince 2007 probûhlo v Kongresovém centru v Praze 4 za pfiítomnosti televizních kamer âT 4 Sport bilancování úspûchÛ sportovcÛ sdruÏen˘ch v âeské unii bojov˘ch umûní za rok 2007. Mezi ocenûn˘mi se
umístil opût jako vloni ná‰ nejlep‰í juniorsk˘
reprezentant âR v karate, Jakub Tesárek.
V leto‰ním roce byl Jakub ocenûn hned ve
dvou kategoriích, a to v âeském svazu karate
(WKF) za 3. místo na únorovém juniorském
ME v karate v tureckém Izmiru a ve svazu

Shikon budo Kai âeská republika (WKC) za
3. místo na MS seniorÛ v italském Bergamu
v ãervnu 2007. Souãasnû byl i nominován
v nejprestiÏnûj‰í kategorii Bojovník roku
2007. Tento sportovec, bydlící a trénující
v Hodkoviãkách v Praze 4, jde pfiíkladem
zaãínajícím sportovcÛm, jak trávit dlouhou
chvíli bez pouhého bloumání po sídli‰ti,
neboÈ se ve sv˘ch voln˘ch chvílích vûnuje
i tréninkÛm mládeÏe.
(TeV)

D
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Turnaje se zúãastnilo témûfi 60 dûtí z ‰esti základních ‰kol. Pofiadatelství turnaje se
tradiãnû ujala Z· Jitfiní v ãele v panem
fieditelem Josefem Blechou, spolupofiadatelem turnaje byla Z· ·kolní a její fieditel
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EKOLOGIE A ZDRAVÍ

„Sůl nad zlato“
– pro rostliny určitě ne!
e zima, obvykle se zpívá, „Nastal nám ãas
vesel˘...“, ale my si bohuÏel musíme zpívat pfiedev‰ím „Nastal nám ãas solení...“.
O tom, Ïe Ïádn˘ ãlovûk by si dobrovolnû
neposolil truhlík s kytkami za oknem nebo
vlastní zahrádku, nikdo nepochybuje.
A kdyby to udûlal a nûkde se k tomu pfiiznal,
tak si kaÏd˘ zaklepe na ãelo.
Ale kdyÏ si sami dobrovolnû se solením
silnic pfiisolíme tu trávník, tu stromy v aleji,
to nechává vût‰inu lidí klidnou. Zejména
tûch, ktefií sem sÛl dávají.
Na starém Spofiilovû tomu tak není, tady
jsou lidé py‰ní na svoji zahradní ãtvrÈ, na
její parkové plochy i na své zahrádky.

J

Následky solení silnic na okolní zeleni.
opravdu nutné, aby ti, ktefií sÛl aplikují, dodrÏovali stanovenou kázeÀ.
A ti, ktefií systém zimní údrÏby komunikací stanovují, byli osvícení a respektovali
dobrovolnou kázeÀ a vÛli obrovské vût‰iny
spofiilovsk˘ch obãanÛ.
ING. VÁCLAVA âERMÁKOVÁ,
ZAHRADNÍ INÎEN¯RKA

Solení silnic rostlinám velmi ‰kodí.
Pfied pár lety, kdy byly v jedné ãtvrtinû
Spofiilova obnoveny vodovodní fiady a s tím
spojené nové povrchy komunikací, vypukla
solící invaze i tam, kde se kdysi vÛbec nesolilo, respektive pamûtníci nepamatují takové závûje soli na zdej‰ích komunikacích.
Spofiilováci se proti solení jiÏ pár let boufií. To radûji budou opatrnû chodit i jezdit
a po zimû uklízet inertní posypy, jen aby jim
zdej‰í stromy i trávníky prosperovaly.
Jak se po‰kození solí projevuje na rostlinách? Pfii pfiímém styku se solankou dochází k mechanickému po‰kození pletiv listÛ,
pupenÛ a jehliãí. To znamená popálení rostlinn˘ch pletiv, následnû pak zhnûdnutí,
uschnutí a deformace listÛ vze‰l˘ch z po‰kozen˘ch pupenÛ. Pro rostliny pfiijímající
sÛl pfiímo z pÛdy je typické rezavûní okrajÛ
a ‰piãek listÛ a nekrózy (tzn. zmrtvení ãástí
pletiv také podél Ïilnatiny). KdyÏ je rostlina
oslabena, pfiicházejí následnû i „pfiíÏivníci“ houby.
Jako názorn˘ pfiíklad po‰kození vegetace
kvÛli kompletnímu prosolení pÛdy mÛÏe
slouÏit cel˘ stfiedov˘ pruh s kefii i „nov˘mi“
stromy v ulici Olbrachtova.
Ani mohutné prolévání vodou nezachrání solí zasaÏené rostliny a pÛdu. Proto je
www.praha4.cz

SÛl rozeÏírá i kovové ãásti silnic.

Co sůl vlastně způsobí?
1. pfiím˘ dotyk se solí znamená spálení rostlinného
pletiva, psí tlapky, na botách lidí se vytváfií nepûkné bílé obrazce,
2. pokud sÛl pronikne do pÛdy, zadrÏí v ní vodu a ta
rostlinû chybí, a to nejen pfii zamrznutí pÛdy,
3. chemická reakce s jin˘mi prvky v pÛdû zpÛsobí
nedostatek ostatních Ïivin,
4. pÛdní struktura se kvÛli soli mûní na ulehlé pÛdy,
které jsou neprody‰né, kofiínky rostlin tak nemohou d˘chat ani brát vodu nebo zbytek Ïivin,
5. dochází ke zniãení symbiotick˘ch hub a do kofienÛ vstupují tûÏké kovy,
6. pfiestoÏe sodík i chlór jsou pro rostliny dÛleÏité,
napfiíklad pro bunûãné osmotikum (tlak v buÀkách pletiv), jejich nadbytek samozfiejmû ‰kodí.
Zapomínat nemÛÏeme ani na spádové podmínky
terénu a zatékání solného roztoku i tam, kde se
nesolilo.

MČ Praha 4 – velkoobjemové kontejnery – leden 2008
* 2x vana
Stanoviště

Zavezení
dne

Jivenská x Adamovská
Ctiradova x Mečislavova
Mezilesní x V Pláni
Mezivrší x Nad Šálkovnou
Pod Terebkou x Petra Rezka
Pekárenská - pod svahem
Nad Pískovnou x Přechodní
Vavřenova
Halasova x U Strže
K Výzkumným ústavům
Mikuláše z Husi
Na Lysině x Doudova
Návršní č. or. 13
Na Lysinách
Zapadlá x Zelený pruh
Jeremenkova x Sitteho
U Pernštejnských x Družstevní
Pod Dálnicí č.1
Rodvinovská x Budějovická
Pod Višňovkou
Lopatecká x Doudova
Na Vrstvách x Pod Pekařkou
Vrbova (u garáží)
Družstevní ochoz x Zdařilá
V Zálomu
Murgašova
Zachova x Nad Svahem
Korandova x Havlovického
Michelská x U Michel. mlýna
Žilinská
Runczikova x Kotorská
Humpolecká x Bystřická
Nad Lesním div. x Němčická
Boleslavova x Božetěchova
Pod Krč.lesem x V Jehličí
U Habrovky x U Krč.vodárny
Podolská x K Vysoké cestě
Vzdušná x Na Rovinách
Plamínkové (u ZŠ nebo u polikl.)
Jiskrova x Na Mlejnku
Podolská x U Kublova
Klánova x U Vodotoku
Kamenitá
Branická x K Ryšánce
Jílovská (u Údolní)
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
Nad Havlem x U Krč.nádraží
Bítovská
Psohlavců x Věkova
Sládkovičova
Fillova x Rabasova
Mirotická x Čimelická
Na Líše x Na Novině
Jihlavská (proti garážím)
Jihozápadní V. x Jižní IX.
Na Chodovci (u sep. nádob)
Jižní XVI.
Choceradská x Senohrabská
Severovýchodní IV. X Severní IV.
Viktorínova
Ohradní x Na Křivině
Podolská x Nedvědovo nám.
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07
07
07
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14
14
14
14
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17
21
21
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22
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23
23
23
24
24
24
24
24
28
28
28
28
28
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29
29
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30
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30

V únoru se velkoobjemové kontejnery tradičně nezavážejí
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HISTORIE

Spořilov – urbanistická perla Prahy 4

Kostel Svaté AneÏky na Spofiilovû

Robert Blanda
Jedním z architektonických skvostů,
kterými se může městská část Praha 4
dodnes pyšnit, je pozoruhodný urbanistický projekt výstavby Spořilova. Dodnes
je Spořilov unikátním příkladem soudobých prvorepublikových snah řešit velkoryse řadu sociálních problémů, s nimiž
se Praha dvacátých let dvacátého století
potýkala.
ne‰ní praÏská ãtvrÈ Spofiilov nese jméno
stavebního druÏstva, které bylo zaloÏeno
18. ãervna 1925 ze zástupcÛ obou praÏsk˘ch
spofiitelen za úãelem vybudování pfiístupného
bydlení pro ménû majetné vrstvy praÏského obyvatelstva. Novû utvofiené druÏstvo Spofiilov si dalo do ‰títu heslo: Cíl druÏstva je ryze humánní
a nikoliv v˘dûleãn˘, kteréhoÏto rázu je i finanãní
pomoc obou mûstsk˘ch spofiitelen. Cílem druÏstva je opatfiit ménû zámoÏn˘m vrstvám obyvatelstva Prahy zdravé a levné bydlení ve vlastních
rodinn˘ch domcích za penûÏních obûtí velmi
pfiístupn˘ch a snesiteln˘ch.
Od obce praÏské byly zakoupeny pozemky za
15 Kã za sáh a taktéÏ od soukromníkÛ byly koupeny velmi levnû. Îáci profesora Bertla (urbanistická koncepce od J. Barka) za jeho vedení vypracovali stavební projekt Spofiilova a souãasnû

D

vykalkulovali ceny základních tfií stanoven˘ch
typÛ, a to jedno- dvou- a tfiípokojov˘ch za 50, 65
a 85 tisíc Kã. V tûchto cenách byly zahrnuty ve‰keré stavební náklady vãetnû nákladÛ na infrastrukturu. Po skonãení pfiípravn˘ch prací se pfiistoupilo k vlastní v˘stavbû. Byly zfiízeny kanceláfie, postavena vlastní cihelna (denní produkce
kolem 40.000 kusÛ cihel), pískové lomy, truhlárna a tesárny a zámeãnické dílny. Byl nakoupen
materiál pfiímo od v˘robcÛ, aby se vylouãilo placení provizí. Úvûr spofiitelen umoÏÀoval v‰e platit hotovû, ãímÏ do‰lo k dal‰ím úsporám.
Nad celou stavbou pfievzali dozor oba hlavní
projektanti – architekti BroÏek a Polívka. Vedle
toho byli povûfieni dozorem stavitel ·légl, fiada
inÏen˘rÛ, polírÛ a dozorcÛ. Na stavbû bylo zamûstnáno celkem 720 lidí, z toho pfiímo na stavbû pod vedením ing. ·légla 580. Poãítalo se, Ïe
po rozjetí v˘stavby tu bude aÏ 2000 dûlníkÛ.
Zdálo se, Ïe projekt je v dobr˘ch rukou a bez problémÛ se dotáhne aÏ do konce. Stavební práce
byly zahájeny 1. bfiezna 1927 na plo‰e 1 km2.
Jakkoliv byly zámûr a pfiíprava celého projektu pojaty velkoryse, jeho realizace byla uÏ ménû
ideální. Stavební práce byly fiízeny ãasto velmi
nekvalifikovanû, docházelo k velk˘m ztrátám
a prostojÛm. K obrovsk˘m ztrátám docházelo
napfiíklad pfii pfiepravû pytlÛ cementu nebo pfii
instalaci stfie‰ních ta‰ek, hfiebenáãÛ i zafiízení domÛ, napfiíklad kamen. Bylo nakopáno nesmyslné
mnoÏství písku, kter˘ nemohl b˘t zuÏitkován,
a zasypávaly se jím mj. hospodáfiské uliãky, ba
i nerovnosti terénu, a to aÏ do v˘‰ky 1,5 m. Na
vlastních stavbách rozmûry okenních otvorÛ
nesouhlasily s rozmûry dodávan˘ch oken a bylo
je nutno pfiizdívat, a to v dobû, kdyÏ uÏ domky
byly omítnuty. Nûkteré dvefie byly zasazeny obrácenû. Nûkteré domky byly zase omítány tfieba
aÏ tfiikrát po sobû. RovnûÏ bylo nutno pfiedûlávat
betonové dvorky a chodníãky. Nepochopitelnou

Spofiilov dodnes nabízí klidné bydlení a sousedské prostfiedí
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kuriozitou byla objednávka 40 000 schodi‰Èov˘ch stupÀÛ o jiné v˘‰ce, neÏ bylo potfieba.
Stupnû pak bylo nutno pfiitesávat – pochopitelnû
na úãet druÏstva, neboÈ dodávající firma se
pfiesnû drÏela objednávky. Nekvalifikované vedení stavby vedlo ke zv˘‰ení cen jednotliv˘ch
domkÛ na dvojnásobek pÛvodnû kalkulované
ceny, coÏ vyvolalo skandál, fie‰en˘ dokonce aÏ
v Poslanecké snûmovnû. Na schÛzi stavebního
druÏstva Spofiilov, konané v srpnu 1930, se
konstatovalo, Ïe ‰patn˘m vedením se pÛvodní
100milionov˘ rozpoãet pfiekroãil o 115 %.
Ukradeno nebo zniãeno bylo 16 tisíc pytlÛ cementu, 1200 oken a 800 kusÛ dvefií.

Urbanistick˘ zámûr je patrn˘ je‰tû
dnes
Pfies v‰echny problémy Spofiilov rychle rostl.
Stavba vût‰iny domkÛ od prvního v˘kopu aÏ do
zabydlení trvala kolem jednoho roku. Jak se v‰ak
generace vymûÀovaly, pfiestávaly domky staãit
jejich nárokÛm a objevovaly se první rekonstrukce a pfiístavby. Mnohé domky doznaly roz‰ífiení
zvût‰ením zastavûné plochy, jiné vyrostly do
v˘‰ky. Tento trend je‰tû zesílil po roce 1989,
kdy byl oslaben regulaãní vliv stavebních
úfiadÛ.
Spořilov je jedním z nejstarších
zahradních měst na území Velké
Prahy. Výstavba probíhala podle projektu architekta Barka a profe-sora
Bertla v letech 1926–1929. Sídliště
z let 1961–1967 projektovali architekti Holeček a Krákora.
V původní části Spořilova byl použit
unikátní způsob pojmenovávání ulic,
inspirovaný například americkými
systémy. Východní náměstí a Jižní
náměstí (původně i ta byla jen číslovaná: např. Náměstí II, Náměstí III)
jsou doplněna řadou ulic Jižní I–XVII,
Severní I–XI, Severozápadní I–VI,
Severovýchodní I–VI, Jihozápadní
I–VI, Jihovýchod-ní I–IX, Boční I–II
a Hlavní. Dostavby ve čtyřicátých
a šedesátých letech však již na tento
systém nenavázaly.
(rob)

www.praha4.cz
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SC-72141/1

INZERCE

Soukromá stfiední odborná ‰kola s tradicí
zafiazená do rejstfiíku ‰kol M·MT
pro ‰kolní rok 2008/2009
nabízí tyto studijní maturitní obory:

PODNIKATELSKÁ ADMINISTRATIVA
4-leté denní studium (pro absolventy 9. tfiíd Z·)
zamûfiení – podnikání nebo v˘poãetní technika
2-leté denní nástavbové studium (pro absolventy SOU)
SC-72178/1

•
3-leté dálkové nástavbové studium (pro absolventy SOU)

•
·kolu moÏno nav‰tívit kdykoliv po telefonické dohodû.

•

ANGLIâTINA, ·PANùL·TINA

Praha 8 – Karlín, Pernerova 383/29, tel. 281 863 044
Webové stránky ‰koly: www.1kspa.cz, www.1kspa.cz/praha
e-mail: praha@1kspa.cz

18 let zku‰eností, zafiazení do vyhlá‰ky M·MT
Kurzy angliãtiny od 18. 2.
zahájení kaÏd˘ch 6 t˘dnÛ
v˘uka 5x, 3x, 2x, 1x t˘dnû

Den otevfien˘ch dvefií:

Kurzy ‰panûl‰tiny od 18. 2.

17. 01. 2008 od 13.00 do 17.00 hodin

v˘uka 2x t˘dnû - zaãáteãníci

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

Stejné studijní obory lze studovat na na‰ich asociovan˘ch ‰kolách:

Studium v zahraniãí

SC-72201/2
SC-72023/1

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

SC-71888/1

UâEBNY U METRA FLORENC a VY·EHRAD
SC-72174/1

KLADNO, Holandská 2531, tel.: 312 687 800
Dny otevfien˘ch dvefií: 21. 01. 2008 (15.00-17.00 hod.)
LITOMù¤ICE, Máchovy schody 4/13, tel.: 416 733 678
âERNOVICE u Tábora, tel.: 565 492 182

Firemní a individuální v˘uka

www.praha4.cz
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DOPISY

Pomozme hledat
zatoulané psy a kočky
VáÏená redakce TuãÀáku,
dovoluji si vás oslovit s postfiehem problematiky, která se t˘ká mnoha obãanÛ lokality Prahy 4, která spadá pod MÚ Táborská. ProtoÏe v lokalitách zejména Nuslí a Michle Ïijí mezi námi pfieváÏnû star‰í a stafií
obãané, mnozí nemají moÏnost pfiístupu na internet. Také je zjevnû
patrné, Ïe mnoho nejen seniorÛ si k zpestfiení Ïivota pofiizuje domácí
miláãky. KdyÏ se v‰ak stane, Ïe se zvífiátko ztratí, nemají moc ‰ancí, aby
se se sv˘m miláãkem znovu shledali.
Vût‰inou, kdyÏ se zvífie najde a není zrovna ãipované, t˘ká se to stále jak psÛ, tak hlavnû koãek, buì si zvífie nûkdo cizí v nejlep‰ím pfiípadû ponechá, nebo ho odevzdá do útulku. V mnoha pfiípadech se v‰ak ani
nepozná, Ïe jde o zvífie ztracené, a ãasto konãí zbyteãnou smrtí. Ten, kdo
má moÏnost internetu, samozfiejmû vyuÏije v‰echny dostupné moÏnosti,
jak svého miláãka za pomoci ostatních spoluobãanÛ najít. Jak velkou nadûji v‰ak mají lidé, ktefií PC, natoÏ internet nemají a ani ho ovládat neumûjí, o nalezeném zvífieti zjistit, Ïe je vlastnû ztracené, pfiípadnû podat
informaci tomu, kdo svého miláãka prostfiednictvím internetu zoufale
hledá a v neposlední fiadû sám v pfiípadû ztráty nemá Ïádnou moÏnost,
jak bez internetu pfiedat informaci o ztrátû dál. Není divu, Ïe se pak objevují inzeráty na plotech, stromech, sloupech, které se stejnû ãasto strhávají a urãitû je to v dne‰ní dobû i velmi poniÏující.
Jsem pfiesvûdãena, Ïe kdyby se ve va‰em velmi ãteném ãasopise vûnovala stránka nebo alespoÀ její ãást právû tomuto problému s rubrikou
ztráty-nálezy domácích zvífiat, nebo jen ztráty domácích zvífiat, mûlo by
více zvífiat ‰anci nejen se vrátit zpût domÛ, ale hlavnû by dostala vût‰í
‰anci na Ïivot a v neposlední fiadû by zbyteãnû nezaplÀovala útulky, které se stále pot˘kají s finanãními problémy. Co se t˘ãe faktu, Ïe je TuãÀák
mûsíãník, je aÏ s podivem, Ïe se zvífiata vracejí i po nûkolika mûsících.
Staãí nahlédnout na webové stránky institucí, které se právû touto problematikou zab˘vají. V‰e je jen o informovanosti a ãasto právû zvífie
dokáÏe star˘m lidem v jejich osamûlosti i nemocech velmi pomoci
a mnoho pro nû znamená. Tak na nû i jejich miláãky také mysleme
a snaÏme se jim i v této bezmocnosti pomoci, a to i s pfiihlédnutím na
jejich finanãní situaci, kdy na drahé inzeráty prostfiedky nemají. Vûfiím,
Ïe by toto uvítali nejen ostatní lidé, ale také útulky a depozita.
Pfieji mnoho pracovních i osobních úspûchÛ. S pozdravem
HANA KACBUDOVÁ, PRAHA 4

VáÏení ãtenáfii.
Dovolte mi, abych Vám prostfiednictvím tohoto prvního leto‰ního ãísla ãasopisu Mûstské ãásti Praha 4 popfiál úspû‰n˘
rok 2008. Rok, kter˘ je spojen se stûhováním prvních nájemcÛ do budovy b˘valého âeskoslovenského rozhlasu, dne‰ního
CITY TOWERU. V závûru loÀského roku získala na‰e spoleãnost na tuto budovu kolaudaãní rozhodnutí.
CITY TOWER, kter˘ je se sv˘mi 109 metry nejvy‰‰í budovou v âeské republice, nabízí v rámci 27 nadzemních a 3
podzemních podlaÏích více neÏ 44 000 m2 kanceláfiské plochy,
490 m2 obchodních ploch a 1 100 m2 skladovacích prostor. Ve
27. patfie bude otevfiena restaurace s jedineãnou v˘hlídkou na
Prahu. Ta bude k dispozici jak pro nájemce v budovû, tak i pro
vefiejnost. Podzemní garáÏe budou disponovat více neÏ osmi
sty parkovacími místy.
Budova na praÏské Pankrácké pláni byla pÛvodnû urãena
jako sídlo âeskoslovenského rozhlasu. Stavební povolení bylo vydáno jiÏ v roce 1983, av‰ak i na konci tisíciletí byl projekt rozestavûn˘ a opu‰tûn˘. Ten jsme v roce 2000 odkoupili
a bûhem 7 let jsme z objektu spolu s celosvûtovû uznávan˘m
architektem Richardem Meierem udûlali jednu z nejmodernûj‰ích budov v âR.
PETR ·TYLER
PROJEKTOV¯ MANAÎER
SPOLEâNOSTI ECM

Bydlím v Pikrtovû ulici a chtûla bych polemizovat s dopisem jedné paní bydlící ve Hvûzdovû ulici a opûvující v listopadovém ãísle TuãÀáka
souãasnou v˘stavbu Pankrácké plánû. Na rozdíl od ní nebudu chválit betonové monolity, pohlcující dosavadní volné prostory v dané lokalitû,
ani se nebudu dovolávat stále opakovaného nároku na vefiejnou zeleÀ,
nároku vûãnû vzná‰eného místními obãany.
Téma i problematika zdej‰í v˘stavby byly jiÏ tolikrát pfietfiásány a my
(tj. mnoho stejnû sm˘‰lejících obãanÛ jako já) mÛÏeme po v‰ech na‰ich
kritick˘ch pfiipomínkách teì uÏ jen trpnû konstatovat, Ïe zahu‰tûnost v˘stavby pfiinese neúnosnou zahu‰tûnost dopravy, jak o tom svûdãí probíhající úpravy pozemních komunikací. S koncentrací v˘fukov˘ch plynÛ
se bude Ïít tûÏce i té paní z Hvûzdovy ulice. A developefii si mohou na
svÛj ‰tít pfii‰ít Pyrrhovo vítûzství - ovzdu‰í v Praze se opût o „nûco“
zhor‰í. Alarmující ukazatelé zneãi‰tûného ovzdu‰í a rostoucích alergick˘ch onemocnûní zmínûn˘m developerÛm zfiejmû nevadí.
Více lidí mne upozornilo, Ïe TuãÀák tyto moje fiádky neotiskne, neboÈ nejsou v souladu s duchem oslavujícím dne‰ní reprezentaci na táborské radnici. Zkou‰ím tedy demokratiãnost místního tisku, v jehoÏ nestrannost jsme po listopadu 89 tolik doufali...
HANA SVOBODOVÁ, PRAHA 4
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PO UZÁVĚRCE
Omluva redakce
V záfiijovém ãísla ãasopisu TuãÀák
jsme na stranû 18 v ãlánku o jeslích
v Praze 4 uvedli, Ïe v objektu jeslí
v Rabasovû ulici je umístûna laboratofi
HEBILAB, a Ïe tato kombinace „není
opravdu vhodná, neboÈ z ní plynou
ãasté problémy“. Tato informace pocházela z jednostranného materiálu
star‰ího data a mohla právem vzbuzovat nepfiíznivé asociace. Laboratofii
HEBILAB se proto za zvefiejnûní této
zavádûjící informace omlouváme.
Redakce TuãÀáku
Diskuse o pomníku
legionářů od Zborova
Ve ãtvrtek 13.12. 2007 se v Z· Jitfiní
se‰li obãané Spofiilova aby diskutovali nad budoucí podobou pietního místa (pomníku) na Roztylském námûstí.
Diskutující se vyjadfiovali nejen k po-

dobû pomníku, ale i k rozvoji námûstí, k ulici Hlavní a k dal‰ím otázkám.
Zástupce starosty Mgr.Václav Kri‰tof,
kter˘ diskusi fiídil nám k tomu fiekl: „
Z diskuse vyplynulo, Ïe se obãané
domnívají, Ïe v˘sledná podoba pomníku nemÛÏe b˘t realizovaná jiÏ
v roce 2008, a Ïe podoba pomníku by
mûla b˘t souãástí celkového fie‰ení
obnovy Roztylského námûstí. Mâ
Praha 4 zadá vypracování pfiíslu‰né
studie, která pak bude projednávána
s obãany v dubnu nebo kvûtnu.“ (red)
Čtyřka opět letos
přispěla na tučňáky
Rada mûstské ãásti Praha 4 rozhodla
o udûlení finanãního daru ve v˘‰i
10 tisíc korun Zoologické zahradû
hl. m. Prahy na chov TuãÀáka
Humboldtova. Jeho chov podporuje
Praha 4 jiÏ pravidelnû uÏ od roku

2001. Letos navíc jednorázov˘m darem podpofiila Praha 4 chov ohroÏeného Levharta MandÏuského ãástkou 49
tisíc korun.
(au)
Parkování na čtyřce zatím
v normě
V listopadu byla v sousední mûstské
ãásti Praha 2 zavedena modrá parkovací zóna, upfiednostÀující rezidenty,
navíc probíhá instalace parkovacích
automatÛ umoÏÀujících krátkodobé
placené náv‰tûvnické stání. Proto
v souãasné dobû velmi peãlivû sledujeme, zda se mûní se poÏadavky na
parkování v oblastech, které sousedí
s vytvofienou zónou placeného stání.
Zatím lze fiíci, Ïe k nûjakému v˘raznûj‰ímu pfiesunu parkujících vozidel
do na‰í mûstské ãásti nedochází.
V˘hodou je to, Ïe hraniãní oblast
u nás vede údolím Botiãe, je zde Ïe-

lezniãní traÈ, park, a to v‰e tvofií jakousi pomyslnou pfiekáÏku. Daleko
vût‰ím problémÛm ãelí mûstské ãásti,
kde hranice zóny placeného stání prochází stfiedem komunikací, jako je tomu napfi. na Vinohradech.
Do budoucna v‰ak nelze vylouãit, Ïe
se nûkteré oblasti k regulaci dopravy
v klidu pfiipojí, zpoãátku zfiejmû nikoli mûstská ãást jako celek, spí‰e oblasti hraniãící se souãasn˘mi zónami. To
v‰e je pfiedmûtem souãasn˘ch diskusí.
Já osobnû se domnívám, Ïe zavedení
urãit˘ch pravidel do reÏimu parkování
je nezbytné, v˘hodou je, Ïe mÛÏeme
vyuÏít nejenom zahraniãních zku‰eností, ale i vyuÏít zku‰eností dal‰ích
mûstsk˘ch ãástí, které zóny placeného
stání jiÏ zavádûjí.
Iva Kotvová,
pfiedsedkynû Komise
pro zlep‰ení dopravy v klidu,

SC72191/1

INZERCE

s.r.o.
Trojanova 335, Slaný
Výroba a montáž plastových oken a dveří

âSAD Praha holding a.s.

P ro vá s j i ž
15 l e t n a t r h u
SC-72029/1

nabízí cvičení na rekondičních stolech

NEJVĚTŠÍ VÝROBCE V ČR!

10 hodin za 990,- Kč

Zaskleno více než
4 5 0 0 0 balkonů

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

MONTÁŽE PROVÁDÍME PO CELÝ ROK!

OPTIMI, spol. s r.o.

ZDARMA VOLEJTE 800 101 005

www.praha4.cz

SC-71848/1

Dubečská 4/74, 100 00 Praha 10
tel.: 274 818 721, fax: 274 822 827
info@optimi.cz, www.optimi.eu

Praha 4 - Pankrác,
ul. SdruÏení
(za magistrálou)

Salon Dana

SYSTÉM POSUVNÝCH SKEL A OTOČNÝCH TVRZENÝCH SKEL

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

OTEVŘELO NOVOU
PARKOVACÍ PLOCHU

Cena již od 850,- Kč měsíčně.
INFORMACE
A OBJEDNÁVKY NA:
606 751 603 nebo 221 895 374
TUČŇÁK

SC-72181/1

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

SC-72182/1

Obchodní zastoupení v Kladně:
tel.: 312 666 660 ● fax: 312 666 172
e-mail: kladno@regno.cz

SC-71846/1

Tel.: 312 520 830
Fax: 312 520 831
e-mail: info@regno.cz
www.regno.cz
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OBČANSKÝ SERVIS

§

Právní poradna

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

Dotaz:
Jaké podstatné zmûny práv a povinností
pronajímatelÛ a nájemcÛ bytÛ pfiinesla
novela obã. zák. zákonem ã. 107/2006 Sb.,
která vstoupila v úãinnost dne 31. 3.
2006?
Odpovûì:
Ode dne úãinnosti uvedeného zákona
zaãaly platit v˘razné zmûny v právech a povinnostech pronajímatelÛ a nájemcÛ bytÛ,
z nichÏ nejdÛleÏitûj‰í níÏe uvádím:
fiechod práva nájmu bytu je v zákonû obsaÏen jako doposud v ust. § 706 a v ust.
§ 708. V pfiípadû úmrtí nájemce bytu, pokud
nejde o byt ve spoleãném nájmu manÏelÛ,
stávají se nájemci (pfiíp. spoleãn˘mi nájemci) bytu jeho dûti, rodiãe, sourozenci, zeÈ
a snacha, ktefií prokáÏou, Ïe s nájemcem Ïili v den jeho smrti ve spoleãné domácnosti
a nemají vlastní byt. Z této uÏ‰í pfiíbuzenské
skupiny nájemce bytu byli novû vypu‰tûni
vnuci, ktefií pfie‰li do druhé skupiny osob, tj.
ostatních, které nejsou povaÏovány za osoby
blízké a kde je jiÏ podmínka souÏití ve spoleãné domácnosti po dobu nejménû tfií let
pfied smrtí nájemce a souãasnû podmínka
nemít vlastní byt. V pfiípadû vnukÛ zákon
pfiipou‰tí v˘jimku, Ïe soud mÛÏe z dÛvodÛ
zvlá‰tního zfietele hodn˘ch rozhodnout, Ïe
se stávají nájemci, i kdyÏ souÏití ve spoleã-

P

né domácnosti s nájemcem bytu netrvalo tfii
roky. Dal‰í zmûna v tomto zákonû se t˘ká
osob, které nájemce pfiijal do bytu aÏ po
sjednání nájemní smlouvy. U tûchto osob
dojde k pfiechodu nájmu pouze tehdy, jestliÏe se na tom nájemce a pronajímatel písemnû dohodli, to neplatí, jde-li o vnuky
nájemce. V pfiípadû osob, které Ïily s nájemcem ve spoleãné domácnosti jiÏ v dobû
uzavfiení nájemní smlouvy, se pro pfiechod
nájmu nevyÏaduje písemná dohoda s pronajímatelem a nájem na nû pfiejde, pokud Ïily
s nájemcem nepfietrÏitû po dobu nejménû tfií
let pfied jeho smrtí a nemají vlastní byt.
Uvedené podmínky pro pfiechod nájmu bytu
platí i v pfiípadû, jestliÏe nájemce opustí trvale spoleãnou domácnost.
Skonãení nájmu bytu ze strany pronajímatele je nadále moÏné pouze z dÛvodÛ uveden˘ch v zákonû, a to bez rozdílu, zda jde
o v˘povûì s pfiivolením soudu, nebo bez
pfiivolení soudu. V˘povûì z bytu bez pfiivolení soudu, která pfied novelou nebyla moÏná, lze nyní uplatnit z dÛvodÛ, které spoãívají v˘hradnû v osobû nájemce, a to konkrétnû v tûchto pfiípadech:
● nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, pfies písemnou v˘strahu hrubû poru‰ují dobré
mravy v domû,
● nájemce hrubû poru‰uje povinnosti vypl˘vající z nájmu bytu, zejména tím, Ïe
nezaplatil nájemné a úhradu za sluÏby ve

●

●
●

v˘‰i trojnásobku mûsíãních plateb nebo
nedoplnil penûÏní prostfiedky na úãtu
slouÏící jako kauce,
nájemce má dva nebo více bytÛ, vyjma
pfiípadÛ, Ïe na nûm nelze spravedlivû poÏadovat, aby uÏíval pouze jeden byt,
nájemce byt bez váÏn˘ch dÛvodÛ neuÏívá
nebo uÏívá jen obãas,
jde-li o byt zvlá‰tního urãení nebo o byt
v domû zvlá‰tního urãení a nájemce není
zdravotnû postiÏená osoba.

Hrub˘m poru‰ením povinností nájemce,
za které mÛÏe téÏ dostat v˘povûì z nájmu,
je, pokud ani do jednoho mûsíce neoznámil
ve‰keré zmûny v poãtu spolubydlících osob
(musí písemnû oznámit jejich jména, pfiíjmení, data narození a státní pfiíslu‰nost do
15 dnÛ od vzniku zmûny) a dále téÏ pokud
nájemce v pfiípadû sloÏené kauce (pro kauci
jsou stanovena pfiesná pravidla) nedoplnil
do jednoho mûsíce oprávnûnû odãerpané finanãní prostfiedky na pÛvodní v˘‰i.
V dal‰ích ãtyfiech pfiípadech, z nichÏ nejãastûj‰í jsou, kdyÏ pronajímatel potfiebuje
byt pro sebe nebo své pfiíbuzné nebo kdyÏ
má dojít ke stavebním úpravám v domû,
mÛÏe pronajímatel nadále vypovûdût nájem
pouze s pfiivolením soudu.
Zmûny se dot˘kají téÏ nájmÛ uzavfien˘ch
na dobu urãitou, kde jiÏ neplatí, Ïe tyto nájmy se obnovují automaticky, pokud pronajímatel do 30 dnÛ od skonãení nájmu nepodal k soudu návrh na vyklizení bytu. Nyní je
nájemce povinen byt vyklidit po skonãení
nájmu.
V pfií‰tím pokraãování se budeme zab˘vat
náleÏitostmi v˘povûdi z nájmu bytu, Ïalobou o její neplatnost, bytov˘mi náhradami
a vyklizením bytu.
JUDR. TATIANA POUPOVÁ

INZERCE

EKONOMICKÉ A DÒCHODOVÉ PORADENSTVÍ A V¯POâTY DÒCHODÒ
➤
➤
➤
➤
➤

chcete znát v˘‰i svého budoucího dÛchodu?
chcete znát, kdy je nejv˘hodnûj‰í doba pro Vá‰ odchod do dÛchodu?
chcete zkontrolovat správnost jiÏ vydaného Rozhodnutí z âSSZ?
chcete pomoci pfii dohledání chybûjící doby poji‰tûní pro Vá‰ dÛchod?
v˘poãty dÛchodÛ starobních, pfiedãasn˘ch starobních, pln˘ch
i ãásteãn˘ch invalidních, vdovsk˘ch, vdoveck˘ch i sirotãích
➤ poradenství

VETERINÁRNÍ ORDINACE
Otevírací doba
15.00-20.00

Pod Pramenem 6, 140 00 Praha 4
Tel./fax: 241 400 996
Mobil: 776 839 742 (pohotovost)

Volejte, pi‰te, domluvte si schÛzku ! ! !
SC-72199/1

9.00-12.00
9.00-12.00

SC-72195/1

Po–Pá:
So:

Helena Bajerová

☎ 724 237 528, e-mail: Helena.Bajerova@seznam.cz

Agentura PANCÉ¤ s.r.o.
Rekvalifikace je bezplatná a je realizována formou prezenãní a kombinovanou.
Projekt je spolufinancován ESF, státním rozpoãtem âR a rozpoãtem hl.m.Prahy.
Agentura PANCÉ¤ s.r.o., K dubu 2330/2b, Praha 4, tel: 233 355 726, bezplatná linka: 800 888 042 (044)
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SC-72183/1

nabízí rekvalifikaci a zamûstnání pro nezamûstnané zdravotnû znev˘hodnûné osoby
na pozici recepãní, pracovník ostrahy.

www.praha4.cz
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PR článek

Lesy potřebují dobré hospodáře

i drÏitelé v‰ech certifikátÛ ISO, dÛleÏit˘ch pro
pfiedmût na‰í ãinnosti.

Zimní les je pro většinu z nás místem plným romantiky a tajuplné krásy.
O tom, že je les i ekonomickým a krajinotvorným útvarem, jsme si s představitelem firmy Luděk Plachký působící v malebné krajině jesenických hor
již povídali. Tentokrát bylo hlavním námětem našeho rozhovoru bilancování
letošního roku. Hovoří pan Luděk Plachký.
MÛÏete na‰im ãtenáfiÛm v krátkosti pfiipomenout, co je hlavním pfiedmûtem va‰í ãinnosti?
Na‰e firma byla zaloÏena roku 1993. V letech
1997 aÏ 2002 byla její hlavní ãinnost smûrována
do oblasti poradenství pfii obchodování se surov˘m dfievem se zamûfiením na rakousk˘ trh.
V roce 2002 jsme na‰e hlavní aktivity pfiesunuli
do oblasti JeseníkÛ . V té dobû spoãívala ãinnost
firmy ve v˘kupu surového dfieva od pfiím˘ch majitelÛ, povût‰inou z obcí v daném regionu, které
jsme následnû zpracovali, roztfiídili a dodali
podle poÏadavkÛ cílov˘ch odbûratelÛ. Do oblasti lesnictví jsme vstoupili koncem roku 2003,
kdy jsme uspûli ve v˘bûrovém fiízení organizovaném Lesy âeské republiky, s. p. –- Lesní správa

Javorník. Od roku 2005 jsme pÛsobili, co by
smluvní partner LesÛ âeské republiky, s. p., pfii
Lesní správû Jeseník na revíru ·umná.
Kolik hektarÛ lesního majetku v souãasné
dobû obhospodafiujete?
Do poloviny roku 2007 se jednalo o necel˘ch
1500 ha lesa. Dá se fiíci, Ïe se jde o velmi sloÏit˘
horsk˘ revír s 50% podílem lanovkov˘ch technologií a s nadmofiskou v˘‰kou 600 – 1100 metrÛ.
Tyto podmínky s sebou pfiiná‰ejí nemalé nároky
na zvládnutí technologicky nároãn˘ch procesÛ,
pfiiãemÏ celkov˘ roãní úkol je tfieba zvládnout,
v závislosti na povûtrnostních podmínkách,
zhruba za 8 mûsícÛ.
Va‰e spoleãnost je drÏitelem certifikátu
spotfiebitelského fietûzce dfieva. Co to pro vás
znamená?
Certifikát spotfiebitelského fietûzce dfieva potvrzuje pÛvod dfievní suroviny a v˘robkÛ z ní.
Pomocí certifikátÛ C-o-C mÛÏe v˘robce nebo obchodník prokázat, Ïe surovina pouÏitá ve v˘robku pochází z certifikovan˘ch lesÛ. Dochází tím
k eliminaci vyuÏívání takzvan˘ch kontroverzních zdrojÛ suroviny, která pochází z nelegální
tûÏby, jako napfiíklad tûÏby v lesních oblastech
s tûÏbou pfiísnû zakázanou zákonem, nebo kde je
plánován zákonn˘ zákaz tûÏby.
Obecnû lze fiíci, Ïe tímto sv˘m pfiístupem
podporujeme trvale udrÏitelné obhospodafiování
lesÛ. Kromû v˘‰e zmínûného certifikátu jsme

www.praha4.cz

BlíÏí se zaãátek nového roku a s ním i bilancování roku leto‰ního. Co vám jako lesnické firmû pfiinesl rok 2007?
Nutno fiíci, Ïe rok 2007 byl pro firmy pÛsobící v na‰em oboru velmi specifick˘. Nevím, zda
si je‰tû ãtenáfii vzpomenou, ale v noci z 18. na 19.
ledna se pfiehnala Evropou vichfiice o síle orkánu.
Tato vichfiice, pozdûji pojmenovaná jako orkán
Kyrill, spolu s vûtrn˘mi poryvy v následujících
deseti dnech napáchala na lesních majetcích
extrémnû vysoké ‰kody ve formû polomÛ.
I kdyÏ jsme nepatfiili do nejvíce postiÏen˘ch oblastí, prakticky celé první pololetí jsme se s následky vûtrné smr‰ti pot˘kali. Následn˘ pfiebytek
surového dfiíví na evropském trhu zpÛsobil jeho
cenov˘ propad, coÏ situaci je‰tû více zkomplikovalo. V souãasné dobû dochází k pozvolné
stabilizaci trhu, a pokud nás nepotká nûjaká dal‰í
pfiírodní katastrofa, doufám, Ïe rok 2008 bude
z tohoto pohledu vcelku standardní.
Jak hodnotíte v souãasnosti hodnû vyostfienou
situaci kolem zadávání zakázek na práce pro
státní podnik Lesy âeské republiky ?
Tato otázka je pomûrnû sloÏitá. Myslím si, Ïe
uÏ o ní bylo fieãeno ãi napsáno erudovan˘mi
odborníky velmi mnoho, a proto bych se radûji
zdrÏel komentáfie. Já osobnû kvituji snahu
souãasného managementu LesÛ âR v ãele
s Ing. Jifiím Novákem, dotáhnout poslední tendry
do úspû‰ného konce, a stabilizovat tak prostfiedí,
ve kterém se jako lesnická firma pohybujeme.
Zúãastnili jste se tolik diskutovan˘ch stfiednûdob˘ch tendrÛ na práce pro Lesy âR ?
Samozfiejmû a potû‰ilo nás, Ïe i pfies znaãnou
konkurenci jsme byli pomûrnû úspû‰ní. V této
souvislosti bych rád podûkoval v‰em sv˘m
spolupracovníkÛm, ktefií se na tvorbû nabídek
podíleli. Na závûr na‰eho rozhovoru jsme panu
Plachkému podûkovali za jeho ochotu a tolik
cenn˘ ãas, kter˘ nám vûnoval.
-kmi-

TUČŇÁK
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Čtyřka vítá nové občánky
Dal‰í Vítání obãánkÛ se konalo v úter˘ 6. listopadu 2007. Vítala ãlenka
Zastupitelstva Mâ Praha 4 paní Vûra Pfiíhodová. Pfiivítáni byli tito obãánkové Mâ Praha 4: Meg Sofie Rejnová, Tomá‰ Bednáfi, Kamila Kanoute,
Jakub Kec, Omar a Malika Keraghelovi, Jakub Klaban, Jan Jifií
Koláfi, Veronika Koláfiová, Robin Korejs, Jan Koverdynsk˘, Martin
Polaneck˘, Krist˘na Králová, Daniel Jan Kr‰iak, Jifií Kfiepela, Lucie
Kubíková, Aneta Kudrnová, Daniel Kutina, Vojtûch Kunc, Lukas
Samuel Lavens, Alex Li‰ka, Karolína Luká‰ová, Oliver Keenan Málek,
Pavel Malkovsk˘ a Milan Mraãek.
***
Dal‰í Vítání obãánkÛ se konalo ve ãtvrtek 8. listopadu 2007.
Vítal ãlen Zastupitelstva Mâ Praha 4 pan Tomá‰ Jelínek. Pfiivítáni byli tito obãánkové Mâ Praha 4: Michael Eppinger, Anna
Chaloupková, Klára Matûjiãková, Jifií Medek, Luká‰ Michalko, Sára
Michalová, Veronika Mudrochová, Katefiina Navrátilová, Samuel
Jaroslav Nûmec, Simona Ne‰porová, Magdaléna Nováková, Lucie
Novotná, Tomá‰ Otáhal, Matou‰ Padyásek, Matûj Pásek, Patrik a Nela
Pelcovi, Filip Plíhal, Natálie Pluhafiová, Adam Podrazil, Denisa
Pompová, Artur a Ivan Mykolajovyã Porcina, Eva Prchalová, Elen
Proke‰ová, Tamara Pfieãková, Katefiina Rajdlová, Ale‰ Rusek,
Krist˘na RÛÏková a Dominik ¤íha.
***
Pfii dal‰ím Vítání obãánkÛ, které se konalo v úter˘ 20. listopadu 2007,
vítala ãlenka Zastupitelstva Mâ Praha 4 paní Vûra Pfiíhodová. Pfiivítáni
byli tito obãánkové Mâ Praha 4: Anna Hubená, Natálie Prokopová,
Nikola Sekulová, Jifií Schreier, Vladan Skwarski, Pfiemysl SochÛ*
rek, Adam Staník, Kristina Straková, Zuzana Strudlová, Anna
Stfielcová, Anna Sudíková, Matyá‰ Suchánek, Ema Suková, Adéla
Svaãinová, Pavel Svoboda, Libu‰e Svobodová, Sofie ·andová, Nela
·ebová, Igor ·evãík, Miroslav ·evãík, Krist˘na ·ik˘fiová, Barbara
·lehofer, TaÈána ·lerková, Jakub ·rámek, AlÏbûta ·tollová, Filip
Janda, Martin ·vec, Matûj Teska, David Turek, Nela Urbaníková,
Katefiina Urbanová, Antonín Vagenknecht, Franti‰ek Valter a Matyá‰
a Katefiina VaÀhovi.

Dal‰í Vítání obãánkÛ se konalo ve ãtvrtek 22. listopadu 2007. Vítal ãlen
Zastupitelstva Mâ Praha 4 pan Tomá‰ Jelínek. Pfiivítáni byli
tito obãánkové Mâ Praha 4: Jakub Vinkler, Zuzana Vinklerová, Eli‰ka
Vlasáková, Hugo Vlãek, Nicol Viviern Vokurková, Anna Volo‰inová,
Martin Vomáãka, Adéla Vostatková, Luká‰ Zástava, Tadeá‰ Zikl,
Katefiina Zíková, Jan Zmatlík, Annabela Lucie Zochová, Marie
Îáková, Ema Nováãková, David Andrle, David Aubrecht, Katefiina
Balcerová, Martin Baxa, Adéla Benediktová, Martin Beránek, Lucie
Boháãková, Krist˘na Böhmová, Tomá‰ Brabenec, SoÀa Bfiezinová,
Martin Bugala, Marco Cosentino, Franti‰ek Cufiín, Pavla âermáková
a Anna Dûdeãková.
***
Dal‰í Vítání obãánkÛ se konalo v úter˘ 4. prosince 2007. Vítala ãlenka
Zastupitelstva Mâ Praha 4 paní Vûra Pfiíhodová. Pfiivítáni byli tito obãánkové Mâ Praha 4: AneÏka Fabianová, Ondfiej Kozlík, Martin
·krovánek, Viktorie Fejfarová, Zuzana Fialová, Stáza Figallová, Jan
Florián, Ondfiej Galya‰, Aneta Genãúrová, Emilíe Fecková, Martin
Machurek, Dan Jago‰, Erika Grosová, Petr Hájek, Martin Hampacher,
Ema Hartlová, Ondfiej Havel, Jakub Radovan Havlík, Václav
Hoffmann, Viktor Holeãek, Adam Hons, Kry‰tof Horák, Jan Horejsek,
Amálie Hrabûtová, Václav Hrádek, Jakub Hyky‰, Anna Magdalena
Hynková, Jan Chomát, Tereza Chroustová, Karolína Jelínková a Lucie
Jelínková.
***
Dal‰í Vítání obãánkÛ se konalo ve ãtvrtek 6. prosince 2007. Vítal ãlen
Zastupitelstva Mâ Praha 4 pan Martin Hudec. Pfiivítáni byli tito obãánkové
Mâ Praha 4: Jan Jirou‰, Luká‰ John, Max Kafka, Tomá‰ Kala, ·tûpán
Otto Kautsk˘, Kry‰tof Klouãek, Bianka Köhler, Ondfiej Kolebaã,
Tobiá‰ Kofián, Klára Ko‰Èáková, Veronika Koudelková, Josef
Kozlovsk˘, Vanessa Krotilová, Jáchym Kubata, Krist˘na Kube‰ová,
Matyá‰ Kürsten, Rozálie Krycnerová, Anna Mary Kymlová, AlÏbûta
Lancingerová, Doubravka Malá, Denisa Mar‰álková, Nathalie
Sellnerová, Zuzana Ma‰ková, Rebeka Mayerová, Klára Menclová,
Matûj Mûrka, Leont˘na Migová, Ondfiej Miku‰iak a Vít Mizera.

Radnice Prahy 4 dûkuje v‰em, ktefií se na slavnostních aktech podíleli.

Čtyřka přeje jubilantce

Paní Anna Tauchmanová z Prahy 4 oslavila své 102. narozeniny. Za radnici jí pfii‰la blahopfiát
zástupkynû starosty Ivana StaÀková. Ke gratulantÛm se pfiipojuje i redakce TuãÀáka.
(red)
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Branická 411/63, 147 00 Praha 4-Braník,
fax: +420 244 462
6. 01.
13. 01.
16. 01.
18. 01.
19. 01.
20. 01.
21. 01.

14:00
14:00
19:00
19:00
16:00
14:00
17:00
19:00

23. 01.
24. 01.
25. 01.
26. 01.
27. 01.
28. 01.
29. 01.
31. 01.

19:00
19:00
19:00
16:00
14:00
19:00
19:00
19:00

O chytré princeznû
Zimní sváteãní koncert
Den na zkou‰ku
Pfiíli‰ drahá Mathilda
S Tvojí dcerou ne
O kohoutkovi a slepiãce
Smí‰ené (po)city
Ví‰ pfiece, Ïe nesly‰ím,
kdyÏ teãe voda
Prázdniny snÛ
Na správné adrese
âochtan vypravuje
Otevfiené manÏelství
LoupeÏník a princezna Anka
Revizor aneb Spaste du‰e
KdyÏ ty, tak já taky, miláãku
Roxana
Na Jezerce 1451
Praha 4 – Nusle
Pfiedprodej:
tel.: 736 623 966
tel./fax: 233 373 071

1. 1. 9. 1.
10. 1.
14. 1.
15. 1.
17. 1.
18. 1.
20. 1.
21. 1.
22. 1.
24. 1.
25. 1.
26. 1.
27. 1.
28. 1.
30. 1.
31. 1.

8. 1.
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

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

Jasná I. 1181/6, 147 00 Praha 4
pokladní hodiny: PO - âT: 16 - 19 hod.
Rezervace vstupenek: tel. ã.: 244 468 167
e-mail: rezervace@divadlodobeska.cz
9. 1.

19:30

10. 1.

19:30

13. 1.

15:00

13. 1.

20:00

14. 1.

18:00

15. 1.

20:00

16. 1.

19:30

17. 1.

19:00

20. 1.

15:00

23. 1.

19:30

24. 1.

20:00

27. 1.

15:00

28. 1.
29. 1.
30. 1.

19:30
19:30
19:30

DOMOV SUE RYDER
Zdenûk Pavelec
– novoroãní fotografická v˘stava
3. 1. 17.00
Kapelka Bejvávalo
7. 1. 15.00
Branická muzika
10. 1. 17.00
PraÏské zvony a zvonafii
od baroka do doby nedávné
13. 1. 15.00
Vánoãní vzpomínání
17. 1. 17.00
Rhôna-Alpy
– mezi Lyonem a Mont Blankem
18. 1. 17.00
Koncert studentÛ a profesorÛ
konzervatofie Jana Deyla
21. 1. 10.00 – 17.30 Tradiãní bazar obleãení
22. 1. 10.00 – 17.30 Tradiãní bazar obleãení
24. 1. 17.00
Údolím ·áreckého potoka
25. 1. 19.00
Barevnej veãer Mirky Ertlové
28. 1. 15.00
Branická muzika
29. 1. 18.00
Kavárna Poetika 2008

Novodvorská 151, Praha 4, tel.: 241 494 341
e-mail: kcn@kcn.cz, http://www.kcn.cz
spojení metro B Smíchovské nádr., bus 196, 198, 199
metro C Kaãerov, bus 106, 170, 196, 203 do zastávky
5. 1.

8. 1.
12. 1.

Galerie:

www.praha4.cz

10. 1.
11. 1.
12. 1.
15. 1.
16. 1.

19.30
19.30
15.00
19.30
19.30
10.30

17. 1.

19.30

18. 1.
19. 1.
21. 1.

19.30
15.00
10.30
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

22. 1.
23. 1.
24. 1.
25. 1.
26. 1.
27. 1.
28. 1.
29. 1.
30. 1.
31. 1.

MUÎ Z LA MANCHY
A JE TO V PYTLI!
HLEDÁ SE MUÎ. Zn: BOHAT¯!
HLEDÁ SE MUÎ. Zn: BOHAT¯!
HÁDEJ, KDO P¤IJDE…
vefiejná generálka
HOSTINEC U KAMENNÉHO STOLU
premiéra
HOSTINEC U KAMENNÉHO STOLU
BLBOUN
HOSTINEC U KAMENNÉHO STOLU
MALOVANÉ NA SKLE
JULIE, TY JSI KOUZELNÁ!
HOSTINEC U KAMENNÉHO STOLU
HOSTINEC U KAMENNÉHO STOLU
HÁDEJ, KDO P¤IJDE…
âAJ U KRÁLOVNY
KOUZLO DOMOVA
·UMA¤ NA ST¤E·E
·UMA¤ NA ST¤E·E
DIVOTVORN¯ HRNEC
DIVOTVORN¯ HRNEC
HLEDÁ SE MUÎ. Zn: BOHAT¯!
âAJ U KRÁLOVNY
HABAëÚRA
POSLEDNÍ DOUTNÍK

KOMORNÍ FIDLOVAâKA

6. 1.
Michelská 1/7, Praha 4 - Michle, 140 00

filmov˘ klub
Kurz negativního my‰lení
literární veãer
âtení a povídání s Vûrou Noskovou
pohádka pro dûti
Beru‰ãina detektivní kanceláfi
koncert
RadÛza
vernisáÏ
Veronika Ponczová - Pastely
koncert Nuo
Jazzov˘ veãer na Dobe‰ce
filmov˘ klub
...a bude hÛfi
pfiedná‰ka o architektufie s D. Vávrou
Neãekané stavby
pohádka pro dûti
Pohádkové nepohádky
filmov˘ klub
Eleazar Kittel
koncert
Koncert skupiny KOA
pohádka pro dûti
âesk˘ Honza
Divadlo Sklep Besídka 2008
Divadlo Sklep Besídka 2008
Divadlo Sklep Besídka 2008

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

13. 1.
14. 1.
15. 1.
17. 1.
18. 1.
19. 1.
20. 1.
22. 1.
24. 1.
26. 1.
27. 1.
31. 1.

14.00
15.30
14.00
15.00
19.00
14.00
15.30
14.00
15.00
18.00
19.00
19.30
19.00
14.00
15.30
14.00
15.00
19.00
19.30
19.00
14.00
15.00
19.30

Pohádka o Plaváãkovi
Pohádka o Plaváãkovi
O mlynáfii Jankovi a Cecilce ze zámku
Taneãní odpoledne
Tanzanie
Hraãky na cestách
Hraãky na cestách
Tfii pohádky na Dobr˘ den
Taneãní odpoledne
Slavné operetní a filmové melodie
Evropou bez motoru
IRISH DEW
Ples taneãních kurzÛ
O princeznû âárypí‰e
O princeznû âárypí‰e
Snûhová královna
Taneãní odpoledne
Hedvábná cesta
Jitka VRBOVÁ & KNEZAPLACENÍ
4. Reprezentaãní Novodvorsk˘ bál
O chaloupce z perníku
Taneãní odpoledne
MIKI RYVOLA & P¤ÁTELÉ

Boleslavova 13
Praha 4, 140 00
Rezervace vstupenek:
1 hod. pfied pfiedstavením pfiím˘ tel.: 241 404 268
Pokladna pro obû scény - tel.: 241 404 040,
Obchodní odd.: tel./fax: 261 215 721, tel.: 241 409 346,
E-mail: fidlovacka@fidlovacka.cz,
http//www.fidlovacka.cz
10. 1.
15. 1.
16. 1.
19. 1.
22. 1.
23. 1.
25. 1.
26. 1.
27. 1.
29. 1.
30. 1.

19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
15.00
19.30
19.30
19.30

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

V˘stava Studio Aréna:
otevfieno dennû 13 - 17 hod.
2. - 30. 1. MALÍ¤I Z NOVODVORSKÉ
R. a P. Svobodovi, L. Myslíková, Vl. âernohorsk˘, P. UdrÏal
V˘stava - hala v patfie:
otevfieno dennû 9 - 18 hod.
2. - 30. 1. V¯STAVA BAREVN¯CH FOTOGRAFIÍ
Do tajÛ pfiírody - Hana Cimburková

TUČŇÁK
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ZÁBAVA

Kdo vynalezl křížovku?

První křížovka

Robert Blanda
První křížovku uveřejnil podle tradice 21. prosince 1913 liverpoolský novinář
Arthur Wynne v listu New York World. Jeho hádanka či rébus, které on sám
říkal „word-cross“, bývá považována za vůbec první rébus tohoto druhu,
a Wynne tak platí za „vynálezce křížovky“. Už v této „prakřížovce“ byla
obsažena většina pravidel, jak je známe dnes. Název rébusu se později
změnil na „crossword“, což je do češtiny běžně překládáno jako křížovka.
fiíÏovky si získaly rychle oblibu a brzy se staly
pravidelnou kaÏdot˘denní pfiílohou listu New
York World. V roce 1924 vydalo nakladatelství
Simon and Schuster první knihu kfiíÏovek. Kniha se
ihned po svém vydání stala nevídan˘m bestsellerem
a spolu s ní se lu‰tûní kfiíÏovek stalo hitem roku
1924, podobnû jako se to nedávno podafiilo „numerické kfiíÏovce“ sudoku.
Termín kfiíÏovka (crossword) se v roce 1930
dostal jako novotvar do amerického slovníku, v té
dobû jiÏ kfiíÏovky vydávala fiada americk˘ch novin
a ãasopisÛ. K nejvyhledávanûj‰ím a ãasto také nejobtíÏnûj‰ím patfií kfiíÏovky vydávané New York
Times. První editorkou v tûchto novinách, která

K

Britská křížovka

KfiíÏovky se postupem ãasu roz‰ífiily po celém
svûtû, aãkoliv se místo od místa a jazyk od
jazyka více ãi ménû li‰í. KfiíÏovky se li‰í jednak
grafick˘m zpracováním, jednak zpÛsobem a charakterem legendy. Nûkteré verze kfiíÏovek napfiíklad
vÛbec neuvádûjí, kam je které fie‰ení legendy tfieba
napsat, a nelezení správné pozice správného v˘razu
je souãástí lu‰tûní.

Americká křížovka

se publikování kfiíÏovek vûnovala, byla v letech
1942 aÏ 1969 Margaret Farrarová. Její kfiíÏovkáfiské
„Ïezlo“ pfievzal Will Weng a po nûm Eugene
T. Maleska. Od roku 1993 fiídí publikování kfiíÏovek
v Timesech Will Shortz, kter˘ v roce 1978 zaloÏil
tradici kaÏdoroãního amerického kfiíÏovkáfiského
turnaje (American Crossword Puzzle Tournament),
v ãele jehoÏ v˘boru stále stojí.
V Evropû stála za vznikem kfiíÏovek vzhledem
k historick˘m souvislostem ponûkud odli‰ná tradice, nicménû i zde jsou kofieny kfiíÏovek tûsnû
svázány s anglick˘m jazykem. Prvními britsk˘mi
novinami, které kfiíÏovku otiskly, byl Sunday
Express. Byla to adaptovaná Wynnova kfiíÏovka
z 2. listopadu 1924. Podle jin˘ch zdrojÛ otiskl
první pÛvodní britskou kfiíÏovku v roce 1922
PearsonÛv ãasopis (Pearson's Magazine).
Pomûrnû znám˘ pfiíbûh z „dûjin kfiíÏovek“
je z roku 1944, kdy se celá Británie chystala
na invazi do Normandie a krátce pfied vylodûním
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se v kfiíÏovkách novin The Daily Telegraph zaãala
objevovat kódová oznaãení související s chystanou vojenskou operací. Autor kfiíÏovek, uãitel
Leonard Dawe, byl zatãen a vysl˘chán pro podezfiení ze ‰pionáÏe ve prospûch Nûmecka. Ukázalo se ale, Ïe pouÏití kódov˘ch oznaãení v jeho
kfiíÏovkách bylo náhodné a zpÛsobené tím,
Daweovi Ïáci tato oznaãení sl˘chali od vojákÛ
dislokovan˘ch v okolí a Dawe je pak pochytil
od nich, kdyÏ pfiem˘‰lel o slovech pro kfiíÏovku.
Po letech dokonce jeden z b˘val˘ch Daweov˘ch
ÏákÛ pfiiznal, Ïe se jedno z kódov˘ch oznaãení dozvûdûl, kdyÏ zámûrnû „‰míroval“ vojáky
a dokonce pak zaslechnuté slovo doporuãil svému uãiteli Daweovi jako „zajímavé slovo do
kfiíÏovky“.

Japonská křížovka

Hovofiíte-li se Ïenou, naslouchejte pfiedev‰ím tomu, co vám (TAJENKA).
Otokar Bfiezina ã.2
VODOROVNù:
A – Ústa; Velké tácy. B – Pletená ãást obleãení;
Evropan. C – Nealkoholické pivo; Ozn. na‰ich
letadel; Zájmeno osobní. D – ¤adová ãíslovka;
Opefienec; Slovensky "pokud". E – TAJENKA.
F – ¤ímsky 49; Jméno feny; Díl. G – Pfiístavní
nádrÏ; Zájmeno; Svalovina. H – Modla; Pokyn.
I – Náãiní vzpûraãe; ¤ímsk˘ mravokárce.
SVISLE:
1 – Dvojité zasyknutí; ·ofér. 2 – Umotání;
Plavidla. 3 – Zasívané; Zn. kiloampéru; âin
(kniÏnû). 4 – A sice; Hlídat na pastvû; Zkr. lékafiské komory. 5 – První zku‰ební v˘robky. 6 –
Inic. spisovatele Sterna; Dûtská hraãka; Dobr˘
nápoj. 7 – Slovensky "jako"; Star‰í SPZ Karviné;
Polynésk˘ opojn˘ nápoj. 8 – Podnik v Peãkách;
Mít povinnost. 9 – Starofiecká oblast; Znaãka zápalek.
(www.krizovka.cz)
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FOTOREPORTÁŽ

Tereza Vidimová, 14 let

Vítězný obrázek, Andrea Limaxová, 13 let

Jáchym Jarkulisch, 4 roky

Michaela Ritterová, 4,5 roku

www.praha4.cz

Práce
našich dětí

Aneta Vepřeková, 4.B, ZŠ U Krčského lesa

Johana Jarkulischová, 7 let
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