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EDITORIAL
Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,
máme za sebou volební rok, a i když
volební kampaně byly zase o píď agresivnější a o něco populističtější než kdy
dříve, nemělo by to
nikoho odradit od
politiky jako takové. Jsme stále moc mladou demokracií na to, aby veřejnost rezignovala a přestala se o politiku zajímat
a politiky kontrolovat. Politika a s ní spojená negativa zkrátka k demokracii patří.
Následující rok už bude zase zcela
běžným, plně pracovním obdobím. Hned
zkraje roku budeme finalizovat rozpočet,
který bude s ohledem na výpadky příjmů
úspornější. Přesto nepolevíme v některých rozumných investicích – můžete se
tak těšit například na další dva senior
parky nebo na nové sportoviště v Plamínkové. Usilovně se musíme dále věnovat
Spořilovské a na konec ledna je plánované veřejné setkání na toto žhavé téma
v Základní škole Jižní. V lednu budeme
rovněž pokračovat v naší snaze utlumit
provoz kasin a přineseme naši petici proti
hazardu do Poslanecké sněmovny. Tou
dobou by se měla projednávat novela
zákona o loteriích, která konečně umožní
obcím rozhodovat o provozu všech typů
hracích automatů.
Ale než se zase s plnou vervou pustíme
do práce, musíme všichni trochu vydechnout. Odpusťte mi zcela osobní vyjádření,
ale nevýslovně se těším na to, až s rodinou strávíme těch několik dní na konci
roku společně a doufám, že v klidu. Tyto
dny, kdy se rodina sejde, probírá, co se za
ten dlouhý rok stalo a plánujeme další
společné výlety a akce, nic nenahradí.
Dovolte mi popřát Vám do nového
roku hodně rodinného štěstí, pevné
zdraví, hodně úsměvů a radosti, málo slz
a starostí.
PAVEL HORÁLEK (ODS),
PRAHA 4

STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

aktuálně
Splněná vánoční přání
Knížka s mořskou pannou Ariel, učebnice pro předškoláky, stavebnice
Duplo, plyšový křeček na kolečkách nebo kosmetický salon pro
zvířátka – to jsou hračky, které si přály čtyři holčičky a svoje dopisy
pro Ježíška hodily do schránky před Nuselskou radnicí. Vedení radnice jejich napsaná a namalovaná psaníčka vylosovalo ze 45 dopisů
a dárky putovaly k dětem ještě před Štědrým dnem.
Jako první obdaroval starosta Pavel
Horálek sestry Valerii a Sofinku, které
bydlí v Nuslích. Obě dárky přebíraly s rozzářenýma očima. „Jestlipak vydržíte nechat si dárky až na Štědrý den pod
stromeček?“ vyzvídal starosta, ale už v ten
moment bylo jasné, že dárky zabalené
dlouho nevydrží. Za chvíli pětiletá Valinka
nadšeně listovala v knížce s mořskou
pannou a dvouletá Sofinka si zkoumavě
prohlížela zvířátka na krabici stavebnice.
„Myslím, že Ježíškova schránka je velice
dobrý nápad. Šli jsme k radnici procházkou a holky si celou dobu hrdě nesly svoje
dopisy. Jsme samozřejmě moc šťastní,
že právě našim dcerám jste přání splnili.
To je úžasné,“ neskrývala radost maminka
a nabízela vynikající cukroví.
Další dárky dostaly od radnice Hanička
a Janička, které se radovaly z kosmetického salonu pro zvířátka a Zuzu křečka.

Starosta Pavel Horálek předával za
Ježíška vysněné dárky.

Radost dětí byla nelíčená.
Nakonec ale ani ony nebudou posledními
obdarovanými. „Rozhodli jsme se, že ještě
dáme mimořádný dárek dětem ze školky
v Táborské ulici, protože do Ježíškovy
schránky přinesly nejvíce psaníček. Zřejmě
koupíme nějakou společnou hračku nebo
hru do školky,“ dodává starosta.
Do schránky neházely přání jen děti,
ale i dospělí. V dopisech se tak například
objevily i dvě žádosti o práci nebo o dovolenou. Kromě toho si dva zamilovaní přáli
nehasnoucí lásku svých partnerů a nechyběla ani tradiční přání zdraví pro celou rodinu. „Smyslem bylo vytvořit milou tradici
s vánoční symbolikou a to se, myslím,
podařilo. Příští rok se proto děti mohou
na Ježíškovu schránku opět těšit,“ uzavírá
starosta Pavel Horálek.
(žp)
Foto: Zdeněk Kříž

Zima je krásná, pokud lidé drží spolu
Mezilidská solidarita má význam hlavně tehdy, když si lidé pomáhají
v krizových či obtížných časech. Ať už vláda rozhodne o jakýchkoliv
úsporách, jako záchytná sociální síť fungují i obecní radnice.
Nevím jak u vás, ale u mě za oknem zuří
sníh a mráz. Tedy aspoň v okamžiku, kdy
píši tyto řádky. V zimě se život města sice
nezastaví, ale někdy více, někdy méně zpomalí. Lidé si berou dovolenou, přestanou
myslet na všední starosti a věnují svůj čas
rodině a blízkým.
Na druhou stranu kvůli obtížně sjízdným
silnicím se zastavuje doprava, takže je pro
nás obtížnější dostat se třeba do práce či
k lékaři. Každopádně zima představuje nejnáročnější roční období – i pro zástupce
samosprávy. Nesou totiž odpovědnost za
věci, které kvůli počasí nejdou dostat zcela

www.praha4.cz

pod kontrolu. Ať je člověk sebeopatrnější,
vždy hrozí riziko pádu zmrzlého sněhu a ledu nejen ze střech, ale i ze stromů či sloupů.
Snažíme se takovým případům předcházet,
ale bohužel není v našich silách dohlédnout
na každé zákoutí. Pokud nás na konkrétní
nebezpečí upozorníte, okamžitě zajistíme
nápravu. Předem děkuji za každou součinnost z vaší strany.
Zároveň vás mohu ujistit, že si všichni
na radnici uvědomujeme jednu klíčovou
věc. Jsme tady jenom díky vám, pro vás
pracujeme a vám se za své výkony budeme
zodpovídat. A právě v okamžicích, kdy to

nejvíce potřebujete, jsme
tady právě pro vás. Solidarita v žádném případě
není nemoderní či neslušné
slovo. Ve vyspělé zemi je
standardní, že když se člověk ocitne v nesnázi, třeba i kvůli počasí, ostatní mu podají pomocnou ruku. Pomoc přece není almužna. Navíc kromě zimy nyní procházíme
i rozsáhlými úspornými opatřeními v celé
veřejné správě. To je další důvod k tomu,
abychom ukázali, že v náročném období
dokážeme všichni v Praze 4 držet pospolu.
Nenecháme nikoho na holičkách, zvláště
když si to dotyčný sám nezavinil. Přeji vám
hodně síly minimálně do okamžiku, než
dorazí jaro.
JIŘÍ BODENLOS (ČSSD), ZÁSTUPCE STAROSTY
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Koncem roku se v redakci Tučňáka sešlo několik dotazů na
starostu Pavla Horálka (ODS).
Proč neuklízíte sníh z chodníků? Je to
o život, nebo o zlomené kosti!
„Již druhým rokem patří úklid sněhu
k povinnostem majitele chodníků, kterým
je hlavní město Praha a jeho správní
firma Technická správa komunikací
(TSK). Nikoliv tedy MČ Praha 4. Letos
začalo poměrně brzo a masivně sněžit,
takže ani při vší snaze všech zaměstnanců TSK nelze sníh ihned odklízet.
Jakýkoliv podnět od občana přeposíláme
s urgencí k vyřízení na TSK. V našem
rozpočtu jsme pro tento rok vyčlenili 6 milionů Kč a snažili jsme se pomáhat tam,
kde byly největší problémy. Vzpomeňme
si, že letošní leden či únor byl co se týká
sněhu také náročný, takže naše finanční
prostředky na úklid sněhu jsou pro rok
2010 již vyčerpány. Pro seniory, kteří
zavolají na bezplatnou linku 800 100 128,
jsme alespoň zajistili donášku nákupu
a léků až do bytu.“
S povděkem jsem kvitovala, že zřejmě
městská část nechala instalovat v blízkosti některých základních škol přisvícení přechodů. Bude se v této aktivitě
pokračovat i na jiných místech?
„Bezpečnost našich dětí v rámci každodenního života je pro nás velice důležitá.

Starosta zodpovídá dotazy
Každý rodič se většinou v zimním období,
kdy se brzy zešeří, obává, zda jeho dítě
dorazí v pořádku domů. Proto se snažíme
zajistit všemožné bezpečnostní prvky
u našich přechodů – zvýšené prahy, zmíněné přisvětlení nebo city bloky, které
vyparkovávají vozidla u přechodů a zvláště děti jsou lépe viditelné. Použili jsme
i nové levnější řešení zvýraznění přechodů
odrazkami. K vašemu dotazu – realizovali
jsme přibližně 25 přisvětlení z financí
městského rozpočtu. Tím jsme zlepšili
stupeň bezpečnosti ve zvlášť kritických
místech. Nyní chceme tlačit na TSK, aby
začala plnit své povinnosti i v této oblasti.
V plánu máme i usazení informačních
tabulí pro řidiče, které signalizují aktuální rychlost vozu.“
Zajímalo by mne, jak chcete řešit
špatnou dopravní situaci v Praze 4,
především však na Spořilově. Kdy zde
dojde k útlumu kamionů?!
„Chápu rozhořčení lidí ze současné situace, do které byl Spořilov vmanipulován
rozhodnutím Magistrátu hlavního města
Prahy. Snažíme se toto rozhodnutí zvrátit.
Hned zkraje ledna jsem se již objednal
k prvnímu náměstku primátora Karlu
Březinovi, v jehož kompetenci je doprava.
Na setkání jdeme s variantou úpravy
dopravy, která Spořilovu, jak doufáme,
pomůže.
V dopravě chceme nadále sledovat
důležité věci – například jak postupuje
příprava výstavby trasy metra D. Rádi
bychom naše občany průběžně informovali, co je nového. Již nyní diskutujeme s projektanty o umístění výstupu
z metra např. u Thomayerovy nemocnice. Zajímá nás harmonogram přípravy
a vlastní výstavby protihlukové stěny
u ulice 5. května, kterou soud přikázal
pražskému magistrátu vystavět. Se zástupci TSK se budeme pravidelně scházet
a požadovat po nich informace o konkrétně učiněných krocích v této záležitosti.
A v neposlední řadě budeme pečlivě
sledovat přípravu dostavby jihovýchodní-

Pozor na realitku!
Vedení radnice MČ Praha 4 opakovaně varuje své
občany před neseriózním jednáním jedné realitní
kanceláře, která nabízí zprostředkování uvolněných
obecních bytů.
„Realitní kancelář nabízí za několik
desítek tisíc korun informace, které si
každý zájemce může zdarma stáhnout
z www.praha4.cz, nebo je získat na
našich informačních centrech či přímo
na odboru bytové politiky,“ říká radní
pro bytovou politiku Pavel Caldr (ODS).
„O této ,podnikatelské‘ aktivitě víme od
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loňského roku, kdy
jsme občany také několikrát od této nabídky zrazovali. A musím znovu zopakovat, že městská část
při obsazování obecních bytů nespolupracuje s žádnou realitní kanceláří!“
(md)

ho dopravního okruhu. Vzhledem k tomu,
že v Radě hlavního
města Prahy zasedli
kolegové z Prahy 4,
Radek Lohynský a Lukáš Kaucký, chceme
dosáhnout
zlepšení
komunikace mezi Prahou 4 a Magistrátem a stejně tak i faktických změn, aby naši občané neměli pocit,
že se na MČ Praha 4 zapomíná.“
Všude slyšíme o tom, že se příští rok
musí šetřit. Výdaje se škrtají jak na
běžícím pásu a předpokládám, že ani
MČ Praha 4 nebude výjimkou. Jak konkrétně ale úsporná opatření ovlivní
chod naší městské části?
„O podobě rozpočtu budeme diskutovat
na zasedání zastupitelstva 20. ledna. Ale
již nyní víme, že bude hodně úsporný.
Ze státního rozpočtu obdržíme přibližně
o 48 milionů korun méně a škrty proto
probíhají ve všech oblastech. Mimo jiné se
bude snižovat i počet zaměstnanců Úřadu
MČ Praha 4, byť již nyní máme nejméně
úředníků v Praze v přepočtu na jednoho
obyvatele. Finanční příspěvek ze státního
rozpočtu na výkon veřejné správy, který
byl pro rok 2011 snížený, nám nepokrývá
ani požadované mzdové prostředky na
tento výkon a my nyní stojíme před rozhodnutím, zda budeme výkon státní
správy dotovat. Pokud naši zastupitelé
řeknou ne, prodlouží se pro občany například lhůty vyřízení stavebního povolení
či žádostí o sociální dávky. Tomu chci
zabránit, proto zastupitelstvu navrhnu,
abychom rok 2011 vydrželi a během něho
pak intenzivně jednali například s Ministerstvem sociálních věcí o odstranění
tohoto problému. Určitě však omezíme
některé volnočasové aktivity, ze kterých
se sice stala hezká tradice, ale neúprosná
ekonomická situace jim nepřeje. Například se nebude konat tradiční Novodvorský bál.“
(md)

Granty pro rok 2011
vyhlášeny
Městská část Praha 4 zveřejnila na
www.praha4.cz tematické okruhy pro
poskytování grantů na rok 2011.
Jedná se o 6 oblastí: sport, tělovýchova a využívaní volného času dětí
a mládeže, kultura a umění, oblast
sociální, oblast zdravotní a oblast životního prostředí. Uzávěrka pro podání
žádostí o grant je 25. ledna 2011
v 10 hodin.
(mš)
www.praha4.cz
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Sociální odbor informuje
S přijetím zákona č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních
věcí a v souvislosti s novelou vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí
zákon o sociálním zabezpečení, přináší rok 2011 změny týkající se také
sociální oblasti.
Zásadní změnou je snížení výše příspěvku na péči osobám starším 18 let,
které mají přiznaný příspěvek na péči
v I. stupni závislosti, ze současných 2000
na 800 Kč měsíčně. Všechny dotčené osoby byly nebo právě jsou v těchto dnech
o této skutečnosti informovány písemným
sdělením. Již v loňském roce došlo ke
snížení výše příspěvku na provoz motorového vozidla osobám, které mají přiznány
mimořádné výhody II. nebo III. stupně,
resp. osobám blízkým, které tyto osoby
svým osobním motorovým vozidlem pravidelně dopravují. Návrh novely vyhlášky
č. 182/1991 Sb. ponechává toto snížení
i pro roky 2011 a 2012. Do uzávěrky
vydání tohoto čísla Tučňáka však vládní
návrh nebyl vyhlášen ve Sbírce zákonů.

Kdy zažádat o příspěvek?
Nicméně lze očekávat, že i nadále bude
činit výše příspěvku pro občany, jejichž
zdravotní postižení odůvodňuje přiznání
mimořádných výhod pro těžce zdravotně
postižené občany III. stupně, 7920 Kč a pro

občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro
těžce zdravotně postižené občany II. stupně, 3000 Kč.
Je-li stejným motorovým vozidlem dopravováno více osob, které mají přiznány
mimořádné výhody II. nebo III. stupně, snižuje se výše druhého a každého dalšího
příspěvku o 2124 Kč. Nárok na příspěvek
na provoz motorového vozidla lze uplatnit
v průběhu celého kalendářního roku, aniž
by došlo k jeho krácení. I přesto, že v průběhu měsíce ledna a února 2011 bude
možné podklady pro rozhodnutí (občanské
průkazy, velké technické průkazy, rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod a doklady dokládající příbuzenský poměr)
předložit k ověření ve všech kancelářích
oddělení sociálních služeb, již tradičně očekáváme velký počet žadatelů. Uplatněním
žádosti v následujících měsících se tak vyhnete dlouhému čekání na úřadě pro ověření podkladů a zároveň bude žádost rychleji vyřízena a přiznaný příspěvek dříve vyplacen. Rovněž připomínáme možnost vyu-

žít pro ověření shora uvedených podkladů
a podání žádosti konzultační hodiny na
IC Novodvorská, IC Hlavní a IC Poláčkova
ve dnech 20. 1., 17. 2. a 17. 3. 2011,
kdy na těchto pracovištích bude v době od
13 do 16 hod. přítomen pracovník oddělení sociálních služeb odboru sociálního.

Zvýhodněné tarify v MHD
Závěrem bychom vás chtěli informovat o možnostech zvýhodněných tarifů pro
jízdu v prostředcích MHD Praha. Držitelé
mimořádných výhod II. stupně (průkaz
ZTP) se v těchto prostředcích přepravují
zdarma, stejně jako držitelé mimořádných
výhod III. stupně (průkaz ZTP/P), s nimiž
je zdarma přepravována také osoba (průvodce), která držitele mimořádných výhod
III. stupně doprovází. Zlevněné (poloviční)
jízdné mohou využít osoby, které mají přiznaný invalidní důchod III. stupně a osoby
v hmotné nouzi, ovšem pouze za předpokladu, že si v předprodejních místech
Dopravního podniku hl. města Prahy zařídí průkaz hmotné nouze (nutná jedna fotografie, doložení rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu III. stupně či potvrzení sociálního odboru o hmotné nouzi). Chtějí-li
tyto osoby využívat zlevněné časové kupony, musí si rovněž zařídit Opencard.
HANA MEJDROVÁ

Složení komisí Rady městské části Praha 4
Komise výstavby a územního plánu
Předseda:
Radek Lohynský (ODS)
Náplň:
rozvoj Prahy včetně Prahy 4
Komise pro bytovou politiku
Předseda:
Olgerd Pukl (ODS)
Náplň:
privatizace, výběrová řízení na
obsazování bytů, pravidla pro
přidělování bytů pro mladé lidi
Komise pro životní prostředí
včetně projektu Čistá Praha 4
Předseda:
Václav Krištof (ODS)
Náplň:
prevence a vzdělávání, výsadba
nové zeleně, rekonstrukce
parků, odpadové hospodářství
Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality
Předsedkyně: Lucie Michková (ODS)
Náplň:
komunikace s městskou a státní
policií, programy pro mládež
i seniory, bezpečné přechody
Komise pro kulturu, sport a volný čas
Předseda:
Věra Příhodová (ODS)
Náplň:
divadla, sportovní oddíly, zájmové
kroužky, sportovní centra Prahy 4,
aktivity pro všechny generace
www.praha4.cz

Komise pro podnikání včetně stanovení
omezení počtu heren, kasin
a pravidel pro umisťování reklam
Předsedkyně: Dana Křivánková-Klisáková (ODS)
Náplň:
tržní řád, místní poplatky,
řád pro herny
Komise školská
Předseda:
Petr Horálek (ČSSD)
Náplň:
vyhodnocování počtu žáků v ZŠ
a MŠ a návrhy opatření,
vzdělávací programy
Komise grantová a spolupráce
s partnerskými městy
Předseda:
Karel Šplíchal (ČSSD)
Komise pro řešení pohledávek
Předseda:
Miloš Hájek (ČSSD)
Komise pro domy s pečovatelskou službou
Předseda:
František Kadleček (ČSSD)
Náplň:
projednávání žádostí
o umístění v domech
s pečovatelskou službou
Komise zdravotněsociální
Předseda:
Jana Novotná (TOP 09)

Náplň:

vyhodnocování počtu lékařů na
území MČ Praha 4 a motivační
nabídky na zvýšení jejich počtu,
sociální oblast

Komise pro realizaci protihlukových opatření
Předseda:
Ladislav Kunert (TOP 09)
Komise pro přípravu projektů
spolufinancovaných z EU
Předseda:
Kateřina Chalupníková (TOP 09)
Komise pro energetické úspory
Předseda:
Jiří Bendl (SZ)

Výbory
Zastupitelstva
městské části
Praha 4
Kontrolní výbor
Předseda:
Ladislav Kunert (TOP 09)
Finanční výbor:
Předseda:
Jan Schneider (ODS)
Výbor pro dopravu v klidu
Předseda:
Jan Kolda (ČSSD)

5
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aktuálně
Pokračování
rekonstrukce
Michelské
Na jaře, konkrétně od března, bude
pokračovat rekonstrukce ulice Michelská, která byla zahájena v roce 2010.
„Půjde o překládky sítí, vodovodu, kanalizace a plynovodu, o rekonstrukci vozovky a chodníků, zřízení nových opěrných zdí i o výstavbu nového mostu,“
ve stručnosti vyjmenoval hlavní práce
zástupce starosty Jiří Bodenlos (ČSSD).
Veškeré stavební úpravy by měly skončit
v průběhu letošního roku, podrobnosti
přineseme v únorovém vydání měsíčníku Tučňák.
(md)

Mobilní kancelář
ušetří čas
Pražská plynárenská,
a. s., ve spolupráci
s dceřinou společností
Prometheus, energetic ké služby, s. r. o., a ÚMČ
Praha 4 nabízí odběratelům zemního plynu novou službu – tzv. „mobilní obchodní kancelář“.
„Jejím prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a. s.,
mohou vyřídit záležitosti související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4,“ informuje radní
Pavel Caldr (ODS).
TERMÍNY PŘISTAVENÍ:
11. 1.
od 13 do 17 hod.
1. 2.
od 9 do 13 hod.
23. 2.
od 11 do 17 hod.
24. 3.
od 11 do 17 hod.
15. 4.
od 9 do 15 hod.
15. 5.
od 9 do 15 hod.
11. 6.
od 9 do 15 hod.
Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu označeném logem Pražské plynárenské, a. s., zaparkovaném na parkovišti
před základní školou v Jitřní ul. č. 185. Bližší
informace na tel. číslech: 267 175 174
(pp)
a 267 175 202.

Vo l e j t e e k o l i n k u
Nejste lhostejní ke svému okolí?
Máte podněty a postřehy k údržbě veřejné zeleně, nebo k životnímu prostředí v Praze 4? Pak
zavolejte zdarma na Zelenou linku životního prostředí, tel. číslo:
800 131 290.

6

Nabídka pronájmu
obecních bytů a nebytových prostor
MČ Praha 4 zveřejňuje záměr pronajmout byty v 1. kole roku 2011
pořadové číslo bytu: VŘ 1/11 – VŘ 4/11
Pořad. číslo
výběr. řízení

Adresa bytu

VŘ 1/11

Velikost

Výměra

Patro

Privatizace

Svatoslavova 435/45, k. ú. Nusle

1+1

34,90 m2

1.

ne

VŘ 2/11

Otakarova 219/9, k. ú. Nusle

1+1

41,97 m2

3.

ne

VŘ 3/11

Hodonínská 967/13, k. ú. Michle

0+1

25,10 m2

1.

ne

VŘ 4/11

Na Pankráci 1252/67, k. ú. Nusle

1+1

53,62 m2

přízemí

ne

MČ Praha 4 zveřejňuje záměr pronajmout nebytové prostory v 1. kole roku 2011
pořadové číslo nebytové prostory: ZP NP 1/11 – 13/11
Pořadové číslo
výběrového
řízení

Adresa nebytové prostory

Výměra, patro

ZP NP 1/11

Jánošíkova 1300/6, k. ú. Krč

92,5 m2, suterén

ZP NP 2/11
ZP NP 3/11
ZP NP 4/11

22,70 m2, 2. patro
30,5 m2, přízemí
17 m2, přízemí

ZP NP 6/11

Na Strži 1683/40, k. ú. Krč
Vikova 1223/4, k. ú. Krč
Hornokrčská bez čp/če,
k. ú. Krč, na pozemku
parc. č. 2019/30 u čp. 703
Hornokrčská bez čp./če.,
k. ú. Krč, na pozemku
parc. č. 2019/40 u čp. 703
Točitá bez čp,/če,, k. ú. Krč

ZP NP 7/11
ZP NP 8/11

Dolní 1489/7, k. ú. Nusle
Kapitulská 408/10, k. ú. Michle

ZP
ZP
ZP
ZP
ZP

Sezimova 459/4, k. ú. Nusle
Otakarova 219/9, k. ú. Nusle
5. května 853/29, k. ú. Nusle
5. května 1042/34, k. ú. Nusle
Roztylské nám. 2772/44,
k. ú. Záběhlice

ZP NP 5/11

NP
NP
NP
NP
NP

9/11
10/11
11/11
12/11
13/11

Záměr pronájmu volných bytových
a nebytových prostor formou výběrového řízení v rámci 1. kola roku 2011
je od 3. 1. do 31. 1. 2011 zveřejněn
na úředních deskách Úřadu městské
části Praha 4 a v informačních centrech
a současně v elektronické podobě na
www.praha4.cz (odkaz Úřední deska
– pronájem bytových a nebytových prostor). Dále je možné tento seznam infor-

Supermarket otevřen
Téměř rok byl uzavřen supermarket
v ulici Nad Lesním divadlem na
Novodvorské. Příčinou byla liknavost
soukromého vlastníka k nařízením
stavebního úřadu, který tak byl přinucen prodejnu uzavřít a dokonce zahájit
řízení o odstranění stavby. „Dlouho
jsme žádali pražský magistrát, aby jednání bylo obnoveno a věcná břemena,
která bránila dohodě, vyřešena. Nakonec se to povedlo a máme z toho společně s místními občany radost,“ uvedl
starosta Pavel Horálek (ODS).
(md)

16 m2, přízemí

16, 17, 18 m2,
přízemí
80,54 m2, suterén
105,40 m2
přízemí a suterén
43,50 m2, suterén
30,25 m2, 5. patro
159,59 m2, přízemí
46 m2, přízemí
452,92 m2,
přízemí a suterén

Kolaudovaný stav

dřevodílna
s příslušenstvím
kancelář
sklad
garáž

garáž

26 garážových
stání
dílna, sklad
kanceláře
dílna
kancelář
prodejna
prodejna
restaurace

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

Zasedání
zastupitelstva
První letošní zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 se uskuteční ve
čtvrtek 20. ledna (čas zahájení bude
upřesněn na www.praha4.cz) v hlavním sále Nuselské radnice. Jednání zastupitelstva jsou veřejná pro
všechny občany, usnesení jsou zveřejněna na www.praha4.cz do 7 dnů
ode dne konání zasedání.
(md)
www.praha4.cz
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Předvánoční setkání
našich veteránů

aktuálně/inzerce

Pravidelné předvánoční setkání členů protifašistického
odboje, politických vězňů,
Sokola a dalších organizací
se ve velkém sále Nuselské
radnici vydařilo.

Veterány na Nuselské radnici přivítali
starosta Pavel Horálek a jeho zástupkyně Ivana Staňková.

Vánoční náladu navodil
Hájíček z Jižního Města.

Umělecký

Úvodní slovo si vzal starosta Pavel
Horálek (ODS), který přítomné přivítal
a popřál krásné adventní odpoledne.
„Rok 2010 byl volebním rokem, ve kterém se ukázalo, kdo si zasloužil vaši
důvěru. Přinesl však i smutné chvíle,
a to když senátoři rozhodli o stažení
Zákona o protikomunistickém odboji,“
uvedl první muž radnice.
„Že tento návrh neprošel, lze chápat
jako ztrátu úcty k vám, kteří jste
za svobodu bojovali. Dnešní
svět je plný bezohlednosti, drzosti a pohrdání a úcta se bohužel vytrácí. Proto vám přeji
nejen hodně zdraví, pohody
a radosti, ale i naději, že zákon
nakonec bude jednou schválen.“ Zástupkyně starosty Ivana Staňková (ODS) podotkla, že
se ve spolupráci s řediteli základních škol bude snažit
mladým lidem vštěpovat základy slušnosti, která se ze společnosti vytrácí.
Poté již jeviště postupně
soubor
opanovaly umělecký soubor

Velký obdiv sklidil 97letý Antonín
Náměstek za recitaci dvou básní.
Hájíček a lidové trio Jaro, které svými
koledami a písněmi sál rozezpívaly
a přispěly tak k jedinečné atmosféře
celého odpoledne.
(md)
Foto: Zdeněk Kříž

Lidové trio Jaro bylo za své vystoupení
odměněno mohutným aplausem.
INZERCE

Rada hlavního města Prahy a Praha 4
Je mi ctí, že Vás na tomto místě mohu pozdravit nejen jako zastupitel
naší městské části Praha 4, ale současně i jako člen Rady hlavního
města Prahy.
Tento post je pro mě
velkým závazkem, už proto, že naše městská část
měla svého reprezentanta
v městské radě naposledy
v roce 1998. Samozřejmě,
že mým úkolem není kopat, když zůstanu u sportovní terminologie, jen za
jednu městskou část. Ale
jsem si jist, že snazší bude kontrolovat, aby
Praha 4 v porovnání s ostatními městskými
částmi, pokud dojde na případné soupeření,
dosáhla na spravedlivou remízu.
Pokud jde o mé kompetence v městské radě,
jsou shrnuty do kapitoly infrastruktura, což
pod sebou skrývá protipovodňovou ochranu,
kolektorovou síť a vodovody a kanalizace. Pro
www.praha4.cz

celou Prahu, stejně jako pro Prahu 4, je prioritou dokončení protipovodňové ochrany u nás splněno - či odstranění míst (i v dnešní době ještě taková existují), kde obyvatelé
nemají připojení na vodovodní síť.
Naši Prahu 4 čeká v nadcházejícím čtyřletém období zahájení výstavby trasy metra
D směrem do Písnice, další budování protihlukových zábran kolem tranzitních komunikací a řešení dopravy v klidu výstavbou parkovacích domů.

KO U P E L N OV É
STUDIO
Dodáme Vám
pohádkovou
koupelnu

Přejeme Vám mnoho příjemných
zážitků a těšíme se na Vás
v novém roce 2011

ul. Na Pankráci 53
Vážení spoluobčané, přeji Vám šťastný
vstup do nového roku. Pevně věřím, že i v něm
se nám podaří přispět k tomu, aby se v Praze
žilo ještě lépe.
RADEK LOHYNSKÝ (ODS),
ZASTUPITEL MČ PRAHA 4 A ČLEN RADY HL. M. PRAHY

Tel.: 261 223 509 a 721 234 262

www.elmatsuper.cz

SC-301796/1

www.praha4.cz
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rozhovor

Čestná občanka MČ Praha 4 PhDr. Eva Zaoralová:

„Kritik film nezabije!“
Filmová publicistka PhDr. EVA ZAORALOVÁ byla na konci roku 2010
oceněna za svou celoživotní práci nejen čestným občanstvím městské
části Praha 4, ale v listopadu obdržela i státní vyznamenání za zásluhy
o kulturu.
o světě, aby dětem dávali číst kvalitní literaturu. A když k tomu koukají na filmy
o násilí, mají dojem, že o nic nejde. Všude
ve světě je to bohužel stejné. Děti dnes
často vyrůstají bez lásky, doma jim neřeknou, že je mají rádi. A ony nevědí, k čemu
nebo ke komu se obrátit.

Filmové publicistce a čestné občance
přišel pogratulovat k nedávným narozeninám starosta MČ Praha 4 Pavel
Horálek.
Celý život se věnujete produktům filmového průmyslu. Kde se ve vás vzala
láska k pohyblivým obrázkům?
Do Braníka jsem se přistěhovala s rodiči na konci roku 1939 a v té době tu
byla dvě kina – Vltava a Sokol – do
kterých jsem ráda chodila i později jako
studentka. Už tenkrát jsem zřejmě měla
docela dobrý vkus. Pamatuji si z té doby
filmy, o kterých jsem se později dozvěděla, že je natočili pozoruhodní tvůrci. Například film „Prší nám na lásku“
byl jedním z prvních snímků Ingmara
Bergmana. Ale líbily se mi i české filmy,
třeba Muzikantská Liduška či Babička.
Po skončení druhé světové války jste
studovala filozofii a cizí jazyky. Začala
jste překládat a psát do filmových
periodik, například do časopisu Film
a doba. Vychází ještě dnes?
Ano, ale děláme ho s kolegou téměř na
koleně. Po listopadu 1989 jsme ztratili
vydavatele a z měsíčníku, který byl v 60.
letech považován za nejdůležitější filmový
časopis a do jisté míry teoreticky formoval
československou novou vlnu, je čtvrtletník. Paradoxem je, že zatímco dříve jsme
nemohli psát o všem, ale byly finance, tak
dnes je tomu přesně naopak… Ale když
jste zmínil překlady, přeložila jsem také
z italštiny Dějiny filmových teorií, které
se na dlouhé roky staly jedinou učebnicí
filmové historie na FAMU.
Můžete říci, že vás nějaký film hluboce
zasáhl a ovlivnil cestu životem?
Ne, takový film opravdu není. Názor si
utváříte četbou, já hodně četla Karla
Čapka a francouzské autory. Podle filmů
se obvykle učíte rozeznávat podobu dobra
a zla a kladného a záporného hrdinu.
Katastrofou je, že mladí dnes příliš nečtou
a morální profil si utvářejí podle různých
brakových násilnických filmů, kde do někoho zabodnout nůž není nic mimořádného. Často ani rodiče nemají představu

8

Jak vlastně vypadá práce filmové
kritičky? Jdete se podívat na film
a po jeho skončení pak podle svého
psychického rozpoložení napíšete kritiku?
Nejfundovanější kritika se dělá tak, že nejprve musíte znát
principy teorie kritiky a mít obecné
základy estetiky.
Na projekci jdete
i s určitým pocitem, co od filmu
očekáváte. Já
chci z filmu
cítit, oč autorovi šlo, když
snímek dělal
a jak se mu to
povedlo. Podle toho pak napíši kritiku. Ale v časopisu
Film a doba publikuji širší články
k jednotlivým filmům, nejde pouze
o recenze snímků.
Někteří režiséři si
v médiích stěžují,
že jim kritici „zabili
film“. Máte s tím zkušenost?
Tohle většinou říkají režiséři, kteří
pravidelně točí filmy, které se kritikům
opravdu nelíbí. Ale vím, že se naopak
stává, že vyjde negativní kritika a lidé na
film o to více ze zvědavosti chodí. Kritik
může eventuálně poškodit režisérovu reputaci, ale to by musel článek vyjít v kriticko-analytickém časopise. Kritiky, které
vycházejí v denících, se většinou dotknou
tvůrců, producenta filmu a lidí, kteří se
kolem filmu točí, ale že by ho zabily, to ne.
Proč na filmových festivalech málokdy
vyhraje komedie a naopak (jako například v soutěži World Press Foto) vyhrávají snímky plné utrpení, bolesti
či smutku?
Je to asi tím, že komedie obvykle nejsou na mezinárodně nespecializovaných

festivalech přijímány do soutěže. To je
bohužel smutná pravda. Jako důvod mne
napadá, že filmů o lidských dramatech
nebo o opravdu závažných problémech
je daleko více než komedií. Ale když se komedie, jako je například „Někdo to rád
horké“, opravdu povede, zůstává klasikou.
Na závěr se nemohu nezeptat na váš vztah
k naší městské části?
K Braníku mám starousedlický vztah,
byť jsem zde nechodila do školy a ani
se příliš nekamarádila s místními dětmi. Můj
otec postavil odlehlý dům
uprostřed luk, takže jsem
neměla tolik příležitostí
navázat přátelské vztahy. O mnoho lépe je
na tom moje dcera,
která má společně
s mými vnoučaty s Braníkem opravdu těsné
sepětí. Nicméně Braník
považuji za svůj domov
a neměnila bych.
MARTIN DUDEK
FOTO: ARCHIV E. Z.

Eva Zaoralová na festivalové promenádě s americkým režisérem Scottem
Cooperem.

PhDr. Eva Zaoralová
■ Filmová publicistka, specializuje se především na francouzský a italský film, zároveň se
věnuje překládání z francouzštiny a italštiny.
■ Od roku 1994 působí ve vedení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary
jako jeho umělecká ředitelka.
■ Byla redaktorkou a šéfredaktorkou odborného filmového časopisu Film a doba, na jehož
vydávání se stále podílí.
■ Přednášela filmovou historii na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických
umění v Praze.
■ Zasedala v porotách mnoha filmových festivalů (Benátky, Berlín, Cannes, Mannheim,
Wiesbaden, Antalya a další).

www.praha4.cz
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Prezentace oceněné Provozovny MČ Praha 4
V loňském roce se pod záštitou starosty městské
části Praha 4 Pavla Horálka (ODS) poprvé uskutečnila
soutěž „Provozovna městské části Praha 4“. Občané
naší městské části svými hlasy rozhodli o nejoblíbe-

nějších provozovnách a jejich majitelé (provozovatelé)
získali mimo jiné možnost prezentace svých služeb na
stránkách Tučňáka. Nyní vám proto představujeme
vítěze kategorie „Cukrárna“.

Kolektiv pracovníků kavárny

na Roztylském náměstí
děkuje všem, kteří svým hlasem přispěli k získání
1. místa v soutěži „Provozovna Prahy 4“
Cappuccino café, Severovýchodní II 553/2, Praha 4
Tel.: 604 615 375, 603 977 531

www.cukrarna-kavarna.cz
www.praha4.cz
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V ítání našich občánků
Naše nové občánky přivítali radní Pavel Caldr a členka Zastupitelstva MČ Praha 4 Věra Příhodová (oba ODS). Poděkování ZŠ Kavčí
hory, Střední odborné škole služeb, MŠ Trojlístek, Točitá a MŠ
Trojlístek, Bezová za příjemná vystoupení dětí.
Vítání ve čtvrtek 18. listopadu 2010:
Eliška Fraňková, Julián Mikšík, Petr
Milner, Magdalena Nedbalová, Anežka
Nechutová, Václav Nováček, Kryštof Novák,
Tomáš Papáček, Marianna Pechmanová,
Magdalena Peštová, Jakub Textor, Štěpán Rozkopal, Alexandr Rusinov, Eliška
Ryšlinková, Agáta Storožová, Klára Svo-

P ROGRAMY – AKC E
MC Rybička
Od 11. 1. (upper-intermediate – každé úterý od
10.15 do 11.15 hod.) či od 13. 1. (intermediate – každý čtvrtek od 10 do 11 hod.) zahájení AJ konverzace s hlídáním dětí. Cena za 20 lekcí včetně hlídání
je 1500 Kč. Registrace do 7. 1. – kapacita omezena!
● V pátek 14. 1. od 10 hod. seminář „Alergie a výživa“
(co je alergie na bílkovinu kravského mléka; alergie
v rodině atd.) – vstup zdarma! Registrace do 10. 1.
● V pátek 21. 1. od 10 hod. sebezkušenostní seminář
„Moje ztráty" (Nejsou velké a malé ztráty: jsou jen
ztráty. Co jsme ve svém životě vnímali jako ztrátu
a jak nás to ovlivňuje dodnes?) – cena včetně hlídání
180 Kč (registrace do 16. 1.)
Bližší informace o programu na www.mcrybicka.com
a na e-mailu mcrybicka@centrum.cz.
●

Tradiční
loutkové
divadlo
8. 1. BROUČCI
15. 1. PRINC BAJAJA
22. 1. SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Pohádky začínají vždy ve 14.00 a v 15.30
hodin v KC Novodvorská. Bližší informace
najdete na www.zvonecek.info.
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bodová, Vojtěch Šindelář, Karolína Fejfarová, Samuel Martin Dudík, Viktor Talaš,
Petr Zelenka, Klára Zemanová,
Kateřina Ratajová.
Vítání ve čtvrtek 2. prosince
2010: Sofie Zborová, Albert
Novák, Tereza Barentsová, David
Blumentritt, Miloš Boháč, David
Borovička, Tomáš Prikner, Adam
Suchý, Ella Davidová, Kristýna
a Barbora Dubínovi, Ema Felcmanová, Tadeáš Hanuš, Tomáš
Hlína, Sofie Hodulíková, Otakar Hrunek, Kryštof Chmelík,
Jáchym a Kryštof Javůrkovi,
Markéta Kabíčková, Barbora

Kleindienstová, Vanessa Kociánová, Tereza
Kolářová.
Vítání v úterý 7. prosince 2010:
Valerie Proche, Rozálie Štefanová, Kristian
Kořízek, Ondřej Koutný, Ondřej Kozler,
Eliška Křenková, Amálie Křížková, Vojtěch
Kupka, Zuzana Ransdorfová, Karla Moškorová, Nikola Mrázková, Eva Neusarová,
Albertýn Štepán, Jan Diviš, Lilien Tara
Petrová, Matěj Pokorný, Rafael Razo,
Rebeka Rieglová, Kristýna Saláková.
Vítání ve čtvrtek 16. prosince 2010:
David Mašek, Bohdan Sezemský, Anna
Skalická, Ján Štácha, Iva Urbanová, Denisa a Daniela Václavíkovy, Eliška Plandorová, Rozálie Válová, Damian Watzka,
Tereza Zadražilová, Radim Zeman, Samuel
Beneš, Nikol Černilová, Sofie Dundrová,
Jasmína Něčajeva, Kateřina Havlíčková,
Klára Cuřínová, Lili Maternová, Anežka
a Matouš Jelinkovi, Jan Dusík, Matěj
Fiala, Ella Žáčková, Martin Hanc, Marek
Chaloupka, Šimon Paťcha.
ANNA VOJTILOVÁ,
ODDĚLENÍ

PR

A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

Lednové akce ve 4 medvědech
Seminář pro rodiče:
Psychologie dítěte od narození do 3 let
Nedaří se vám naučit vaše dítě chodit
na nočník? Budí se několikrát za noc bez
objektivní příčiny? Máte pocit, že váš potomek trpí vadou řeči? Byli byste rádi,
kdyby se vaše dítě dovedlo chvíli samo
zabavit? Trápí vás žárlivost mezi sourozenci? Nevíte si rady s tzv.
„obdobím
vzdoru“?
Máte-li děti mladší tří let, určitě si nenechte ujít tyto zajímavé a užitečné přednášky PhDr. Ilony Špaňhelové – přední
české odbornice na dětskou psychologii
a autorky řady publikací.
Termíny:
– Psychologické minimum pro rodiče
aneb dítě ve věku 0–1 rok, 11. 1. 2011,
17–19 hod.
– Psychologické minimum pro rodiče
aneb dítě ve věku 1–3 roky, 18. a 25. 1.

2011, 17–19 hod. Cena: 325 Kč za každou jednotlivou přednášku.
Tříkrálová výtvarná dílna pro děti
Děti si zde projdou „pouť“ s několika
zastaveními, kdy během každého na ně
čeká jednoduchá výtvarná činnost. Dílna
je vhodná pro děti od
2 let, budou zde zkoumat a objevovat různé
techniky a materiály.
Na památku si domů odnesou své výrobky – loutky.
Termín:
6. 1. 2011, 9–11 hod., pro děti s rodiči.
Cena: 200 Kč.
V případě zájmu nás kontaktujte
na: info@elaaga.cz. Pořádá: Rodinné
a Montessori centrum 4 medvědi, Praha 4-Podolí. Podrobnosti a celkový program naleznete na: www.4medvedi.cz.
www.praha4.cz
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Sokol Michle ožil tancem

V Sokole Michle byl začátkem
otevřen nový taneční sál, který je
jak dětem, tak dospělým.
Naše motto „Tančit může každý!“ vyjadřuje náš postoj k tanci i k těm, kteří jej
provozují. Jsme přesvědčeni, že každý,
kdo umí chodit, může i tančit. Většina
těch, kteří o své schopnosti tančit pochybují, to nikdy pořádně nezkusila. Chceme
nabídnout taneční prostor jak začátečníkům, tak pokročilým, jak talentovaným,
tak těm, kteří si to o sobě nemyslí.
Pro děti připravujeme systematickou
výuku od předškolního věku do dospělosti. Chceme navázat na osvědčenou
českou „rytmiku“ a rozvíjet ji dále směrem k modernímu výrazovému tanci,
jazzu a muzikálu. U nejmladších dětí

klademe důraz na správné
držení těla a ovládnutí jednotlivých svalových skupin, u větších směřujeme k estetickému
jevištnímu projevu, schopnosti
sebepoznání a sebevyjádření
pohybem. Nedílnou součástí
našeho programu jsou i víkendové akce a letní soustředění,
kterými chceme upevňovat
ledna
dětský kolektiv a napomáhat
vytváření nových přátelských
určen
vztahů. Výsledky naší společné práce budou prezentovány
na pravidelných divadelních představeních, první se uskuteční 5. června 2011
v Salesiánském divadle.
V nabídce myslíme i na dospělé. Mohou
přijít na taneční lekce nebo na hodiny zaměřené na zlepšení kondice a formování
postavy, nebude chybět ani zdravotní cvičení. Pokročilí tanečníci se mohou stát
členy reprezentačního tanečního souboru
Freedance a podílet se na našem repertoáru i představeních. V lednu přicházíme se základní nabídkou, plný provoz vypukne od září. Více podrobných informací najdete na www.TancitMuzeKazdy.cz.
HELENA PEEROVÁ, TJ SOKOL MICHLE

Roste zájem o domácí hlídání
Jak jsme již informovali v minulých číslech časopisu Tučňák,
získalo Zdravotnické zařízení městské části Praha 4 finanční
podporu na projekt „Podpora zaměstnatelnosti rodičů při péči
o děti do 3 let“ z Evropských sociálních fondů v rámci
Operačního programu Praha – Adaptabilita.
Realizace projektu začala 1. 8. 2010
a bude probíhat 25 měsíců. Projekt sleduje několik cílů. Hlavním a pro rodiče
jistě nejatraktivnějším je zřízení nové
služby „Domácí hlídání“. Tato služba je
založena na docházce chův do domácnosti, což rodičům zvyšuje možnost zapojení
se na trhu práce nebo umožňuje jiné využití času, během kterého je o jejich dítě
v domácím prostředí postaráno.
Každý, kdo se rozhodne službu využít, má prvních 5 hodin hlídání zdarma. Poté je služba zpoplatněna částkou
100 Kč/hod. Na nových internetových
stránkách
Zdravotnického
zařízení
www.zzpraha4.cz, které také vznikly
v rámci tohoto projektu, mohou rodiče po
registraci poptávku na „Domácí hlídání“
zadávat jednoduše přes rezervační
systém. Na stránkách najdete také informace o poskytovaných službách, jejich
ceník a všechny důležité kontakty.

Evropský sociální fond Praha & EU:
Investujeme do vaší budoucnosti

www.praha4.cz

Nová služba „Domácí hlídání“ v praxi
funguje od října 2010 a zájem o ni stále
roste. To dokazuje, že tento typ služby
doposud rodičům chyběl. Rodiče si pře-

Stále přijímáme zájemce i chůvy.
devším cení toho, že jsou služby poskytovány chůvami, které prošly praxí v jeslích, mají zdravotní, sociální či pedagogické vzdělání nebo zkušenost s tímto typem
práce a dále také čistý výpis z trestního
rejstříku. Jednoduše řečeno, jsou do
domácností vysílány jen profesionální
chůvy. Další významnou změnou, kterou
finanční podpora z Evropské unie umožnila, je rozšíření kapacity jeslí v Kotorské
ulici. Po letních prázdninách, během kterých proběhla rekonstrukce jeslí, tak
mohlo do nově rozšířeného oddělení nastoupit o 10 dětí víc.
V rámci projektu již brzy vznikne nová
specializovaná knihovna, díky které se
podpoří možnost získávání dalších informací týkajících se nejen problematiky
sladění pracovního a osobního života, ale
také rodičovství. Rodiče, kteří by měli tip
na knihu, která by určitě neměla v kni-

P ROGRAMY – AKC E
Hobby centrum 4
5. 1. (14.00–17.30 hod.) Výtvarná dílna v pavilonu
D – Krupicové obrázky – pro děti předškolního věku od
2 let s doprovodem a pro děti školního věku i bez doprovodu. Info K. Hrušková, tel.: 241 731 510, linka 38.
● 8.–12. 1. Komerční kurz pro zájemce o snowboarding. Info J. Velenská, tel.: 605 128 376.
● 8.–12. 1. Základní a doškolovací kurz pro instruktory školního snowboardingu. Info: J. Velenská, tel.:
605 128 376.
● 9. 1. Pražská liga házedel. Info T. Vopálenský, tel.:
241 731 510, linka 25.
● 12. 1. (od 19.00 hod.) Cestovatelský večer v pavilonu D. Info B. Ilková, tel.: 241 731 510, linka 36.
● 18. 1. (od 15.00 hod.) Šipkování v Klubu D
– Turnaj v šipkách pro všechny školáky. Info K.
Hrušková, tel.: 241 731 510, linka 38.
● 19. 1. (14.00–17.30 hod.) Výtvarná dílna v pavilonu D – Zimní strašidla – pro děti předškolního věku od
2 let s doprovodem a pro děti školního věku i bez doprovodu. Info K. Hrušková, tel.: 241 731 510, linka 38.
● 19. 1. (od 10.00 hod.) Amfora hraje – hraná
pohádka Babička školnice pro všechny kluky a holky
a rodiče s dětmi. Info L. Jedková, Z. Válek, tel.:
241 731 489, 602 507 510.
● 22. 1. (od 7.00 hod.) Jednodenní zájezd na lyže,
v 7.00 hod. sraz před HC4, návrat v 19.00 hod. Info
R. Hejná, tel.: 241 734 510, linka 22, 24.
● 22. 1. Veselé bruslení. Info T. Vopálenský, tel.:
241 731 510, linka 25.
● 23. 1. Pražská liga házedel. Info T. Vopálenský,
tel.: 241 731 510, linka 25.
● 23. 1. (od 19.00 hod.) Cestovatelský večer v pavilonu D. Info B. Ilková, tel.: 241 731 510, linka 36.
VÝSTAVY:
3. 1. Fotovýstava z činnosti Hobby centra 4 v klubu
Amfora, informace: L. Jedková, Z. Válek, tel.: 241 731
489, 602 507 510.
26. 1. Podmořský svět v pavilonu C – vystavují děti
z fotokroužků, informace B. Ilková, tel.: 241 731 510,
linka 36.
10. 1. Podmořský svět – Jan Liška, pavilon D, informace: B. Ilková, tel.: 241 731 510, linka 36.
11. 1. Výstava prací dětí z výtvarných kroužků
v pavilonu V, informace: R. Máslová, tel.: 241 731 510,
linka 26.
Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4,
Bartákova 1200/37, 140 00 Praha 4. Tel.: 241 731
510, 241 734 024, www.hobby centrum4.cz.
●

Dětská odpoledne
Od ledna 2011 pro vás Café Na půl cesty a Pohádkový
kolíček připravily pravidelná „Dětská odpoledne“.
Vstupné dobrovolné, začátky 16. 1. a 30. 1. 2011 v 15
hod. Pořádáno ve spolupráci s www.mojeslunicko.cz.

hovně chybět, mohou její název poslat
koordinátorce projektu Daně Rosůlkové
na e-mail: dana.rosulkova@zzpraha4.cz.
Koordinátorku mohou dále kontaktovat na uvedeném e-mailu nebo na telefonu číslo: 725 409 695 zájemci o využití
služby „Domácí hlídání“ a uchazečky
o pracovní pozici chůvy v domácnosti.
Podmínky pro uzavření DPP naleznou
zájemkyně na www.zzpraha4.cz.
(dr)
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lidé kolem nás

Praha 4 mohla mít prezidenta!

Spisovatelka STANISLAVA JAROLÍMKOVÁ se v některých svých knihách
zaměřuje na takzvané záhady, kterým ráda přichází na kloub. Když
jí totiž jeden člověk, který se léta pohyboval mezi záhadology, řekl,
že se snaží těžit z důvěřivosti lidí, začala tato témata intenzivně
vyhledávat.
Výsledkem byl loni
vydaný první díl knihy
„Jak to bylo se zázraky“. V něm se zabývala
například tím, že téměř
žádný ze ztvárněných
andělů by nemohl létat,
jelikož mají nesprávně
uchycená křídla. V knize je i vysvětlení,
že zkáza Sodomy a Gomory byla nikoliv
božím trestem, ale důsledkem přírodní
katastrofy, že Turínské plátno je s největší pravděpodobností falzifikát a že
David mohl opravdu zabít pouhým prakem mnohem většího Goliáše.
Vzpomenete si, co vás z historie
nejvíce zaujalo?
Asi před 15 lety mne velmi zaujaly
antické a zejména řecké věštírny, jejich
fungování a hlavně to, jak – a to si dovolím tvrdit – balamutily zákazníky, vydělávaly velké peníze a získávaly politický
vliv, typický pro šedé eminence. Napsala
jsem o tom před lety nejprve útlou knížku, a dnes mám v počítači připravený
nový text s novými informacemi, který
chci zařadit do druhého dílu knihy
o takzvaných zázracích. V této druhé
knížce se ovšem pokusím vysvětlit skutečnou podstatu většího počtu „zázraků“: budou tam například siderické
kyvadélko, „běhající“ balvany, jak „vznikají“ cvičené blechy či „počítající“ koně,
kde se vzal hastrman, díky čemu při

seancích „ťukají“ stolečky či jak si starověcí stavebníci poradili s velkými kamennými kvádry. Také hledám odpověď
na otázku, kde se narodil a žil Noe
a vše nasvědčuje tomu, že je to vymyšlená postava.
Co vám takové odkrývání pravdy
přináší?
Příjemný pocit, že se snažím nabízet
čtenářům texty, které nejsou pouze jinak formulovanými známými fakty. Je
to mravenčí práce, v podstatě jde o to, že
píšu a čtu a čtu a píšu a pak škrtám.
Mimochodem – víte, v čem si je podobné
pěstování mrkve a psaní faktografie?
V tom, že člověk musí najít odvahu jednotit – ať mrkvičky, či informace.
Zabývala jste se během své publikační tvorby nějakou osobností,
která byla spojena s Prahou 4?
Samozřejmě – například Františkem
Janečkem, podnikatelem, který roku
1922 odkoupil dílnu obuvnické firmy
Sachs, zřízenou na místě bývalého
pankráckého formanského hostince Na
Zelené lišce. Přibral k ní i přilehlé pozemky a rok na to tu mezi ulicemi
Budějovická a Hanusova začal stavět
haly své továrny. Dodnes tu po ní
zůstala vodárenská věž, která byla součástí areálu. Nejdříve byly hlavním
artiklem Františka Janečka zbraně, ale
pak se pustil do „civilních“ produktů

František
Janeček
jako psací či šicí stroje a nakonec začal
vyrábět motocykly značky JAWA (což
je zkratka jmen Janeček a Wanderer).
Díky němu se zcela obrátilo skóre jejich
dovozu: zatímco tehdy se jich do republiky importovalo 95 %, v roce 1938 pouze 5 %. Navíc v roce 1933 zahájil výrobu
automobilů. Další podrobnosti najdou
čtenáři ve čtvrtém dílu mojí knihy „Co
v průvodcích o Praze nebývá“. Málo je
také známo, že v roce 1938 byl jedním
z kandidátů na prezidenta, ale kvůli
zhoršujícímu se zdravotnímu stavu odstoupil.
Máte v této lokalitě nějaká oblíbená
místa?
Praha 4 je pro mne důležitá především
tím, že v ní za svobodna bydlel můj
manžel, takže jsme tu mívali schůzky.
V létě jsme chodívali nejčastěji do
Žlutých lázní nebo na procházky podél
Vltavy a z Branického nádraží jsme jezdívali na výlety. Měli jsme také oblíbené
místo na vyhlídce nad Branickými
skálami, dodnes je tu nádherný výhled
na Prahu, který mě nikdy neomrzel.
IVETA KOVÁČOVÁ

Setkání u Památníku tolerance
V polovině listopadu navštívila
česká delegace válečných veteránů ve spolupráci s Ministerstvem obrany nizozemský Památník tolerance. Mezi účastníky
byl i čestný občan MČ Praha 4,
plk, letectva, v. v. Jaroslav
Hofrichter (90).
U obce Haelen se váleční veteráni
z Nizozemska, Kanady, Německa, Velké
Británie a poprvé i z České republiky
poklonili památce 687 vojáků všech
národností, kteří zde během 2. světové
války padli. Smyslem ceremoniálu je
vzájemná tolerance, proto jsou zváni
i němečtí vojáci. „Památník připomíná
i šest Čechoslováků,“ říká Jaroslav
Hofrichter, který odlétal v 311. peruti
RAF na strojích Wellington a Liberator

12

680 operačních hodin a byl členem
posádek, které stíhaly nepřátelské ponorky a útočily na námořní konvoje.
„Strávili jsme v Holandsku celý týden
a bylo o nás skvěle postaráno. Především
jsem byl překvapen zájmem mladých
lidí. Zúčastnili jsme se besedy se studenty a rozhovory jsme poskytli rovněž

Čestný občan MČ Praha 4 Jaroslav
Hofrichter nedávno oslavil 90. narozeniny. Gratulujeme!

Válečný veterán je držitelem mnoha
významných ocenění.

místní televizi. Jsem moc rád, že díky
iniciativě ministra obrany Alexandra
Vondry jsme se mohli akce zúčastnit,“
uzavírá Jaroslav Hofrichter.
Více informací o setkání najdete na:
www.leudalmonument.nl.
(md)
Foto: Zdeněk Kříž
www.praha4.cz
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aktuálně
školství
Informace o zápisu dětí
do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2011/2012
Základní škola

Ředitel

Termín zápisu

Den otevřených dveří

Bítovská

PaedDr. Michal Novák

18. 1.–19. 1. 2011
14–18 hod.

10. 1. 2011
8–14 hod.

Filosofská

PaedDr. Václava Mašková

17. 1. 2011
14–18 hod. (oba objekty)
18. 1. 2011
14–18 hod. (oba objekty)
17.–18. 1. 2011
8–16 hod.

–

13. 1. 2011
8–9 hod. (výuka)
14–16 (prohlídka školy)

Horáčkova

Mgr. Jana Libichová

U Krčského
lesa

Ing. Bc. Dagmar Malinová

18.–19. 1. 2011
14–17.30 hod.

Jeremenkova

Mgr. René Čermák

17.–18. 1. 2011
14–17 hod.

Jílovská

Mgr. Josef Smetana

18.–19. 1. 2011
14–18 hod.

–

12. 1. 2011
vždy 15.30–16.30 hod.

Webové stránky/telefon
www.zsbitovska.cz
261 261 887
www.zsfilosofska.cz
241 493 926

www.horackova.cz
261 225 862
www.zsukrcskeholesa.cz
241 713 229
www.zs-jeremenkova.cz
244 001 200

13. 1. 2011
9–11 hod.
14–18 hod.

www.zsjilovska.cz
241 493 975
www.zsjizni.cz
272 763 368

Jižní IV

Mgr. Bc. Daniel Kaiser

18.–19. 1. 2011
kdykoli
14–16 hod.
po domluvě
náhradní zápis a do
přípravné třídy 2. 2. 2011
14–16 hod.

Křesomyslova

Mgr. Hana Holmanová

17.–18. 1. 2011
9. 2. 2011
14–18 hod.

–

Škola
Kavčí hory

Mgr. Helena Pondělíčková

20.–21. 1. 2011
14–18.30 hod.
31. 1. 2011
14–18 hod.

12. 1. 2011
8–12 hod.

www.ksidlisti.cz
241 090 230

Mendíků

Mgr. Jitka Poková

20. 1. 2011
14–18 hod.
21. 1. 2011
14–17.30 hod.

10. 1. 2011
14–17 hod.

www.zsmendiku.cz
261 214 006

www.zsnachodovci.cz
272 011 881

www.zskresomyslova.cz
261 215 728

Na Chodovci

Mgr. Bc. Miloslav Ráž

17.–18. 1. 2011
13–18 hod.

po dohodě

Na Líše

Mgr. Bc. Václav Hlinka

17.–18. 1. 2011
10. 2. 2011
14–18 hod.

12. 1. 2011
8–12 hod.,
kdykoli jindy
po dohodě

www.zsnalise.cz
241 480 693

Na Planině

Mgr. Filip Novák

17.–18. 1. 2011
14–18 hod.

podle dohody

www.planina.cz
241 444 144

Nedvědovo
náměstí

Mgr. Josef Blecha

18.–19. 1. 2011
14–18 hod.
2. 2. 2011
14–18 hod.

13. 1. 2011
8–16 hod.

www.zsnedvedovo.cz
241 021 423

Ohradní

PaedDr. Marie Zimová

celoročně

Plamínkové

Mgr. Ivan Tuček

17.–18. 1. 2011
14–18 hod.
17. 1. 2011
14–18 hod.
18. 1. 2011
14–17 hod.

www.zs-ohradni.cz
261 109 526
www.zsplaminkove.cz
241 403 875

Poláčkova

Ing. Bc. Daniela Valentová

17.–18. 1. 2011
14–18 hod.

–

Sdružení

RNDr. Jana Kopecká

18.–19. 1. 2011
9. 2. 2011
Mgr. René Čermák
1.–2. 2. 2011
pověřený řízením školy od 25. 6. 2010 15–18 hod.

–

Mgr. František Prokop

18.–19. 1. 2011
13–19 hod.
1. 2. 2011
14–17 hod.

10. 1. a 31. 1. 2011
vždy 9–14 hod.
nebo po domluvě

www.zstaborska.cz
241 029 320

18.–19. 1. 2011

18.–19. 1. 2011

www.zskunratice.cz
261 097 212

Školní

Táborská

Předškolní
Kunratice

Ing. Bc. Vít Beran

www.praha4.cz

6. 1. 2011
9–13 hod.

www.zspolackova.cz
241 442 259

www.zssdruzeni.cz
241 403 504
12. 1. 2011
www.zsskolni.cz
8–9.40 hod. (nahlédnutí do výuky)
244 460 290
13–16 hod. (prohlídka školy)

Přinášíme vám informace o termínech
zápisů a Dnech otevřených dveří na
všech školách zřizovaných městskou
částí Praha 4.
Zápis a jeho organizace se řídí následujícími ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném
znění.
■ § 36 odst. 2
Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany
České republiky a na občany jiného členského státu
Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle
než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné
cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České
republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
■ § 36 odst. 3
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku,
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne
šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné
školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně
tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od
září do konce prosince k plnění povinné školní docházky
podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od
ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží
zákonný zástupce.
■ § 36 odst. 4
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15.
února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
■ § 36 odst. 5
Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž
má žák místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce
nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.
■ § 37 odst. 1
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo
duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný
zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má
dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy
začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud
je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného
školského poradenského zařízení, nebo odborného lékaře.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle
do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok
věku.
■ § 37 odst. 3
Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost
k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy
se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně
v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek
plnění povinné školní docházky na následující školní rok.
Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní
docházky, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo
v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.
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školství

Návštěva Poslanecké sněmovny

První prosincový den začal pro
vybrané žáky ZŠ Mendíků netradičně a hlavně slavnostně.
Navštívili společně prostory
Poslanecké sněmovny (PS),
kam byli pozváni předsedkyní
PS Miroslavou Němcovou.
Návštěvu zorganizovalo občanské
sdružení Rosa, se kterým naše základní
škola úzce spolupracuje. Pro připomenutí se jedná o organizaci, jež usiluje
o zlepšení systému pomoci ženám – obětem domácího násilí – a jejich dětem.
Poskytuje speciální poradenství i pomoc
a také zajišťuje azyl pro oběti domácího
násilí.
Všichni pedagogové se zúčastnili odborného semináře vedeného tímto sdružením. V rámci rodinné výchovy pak
žáci zpracovávali téma domácího násilí
a dalších negativních jevů, se kterými
mohou oni sami přijít do styku. Setkání
s paní Němcovou, se zástupci sdružení
Rosa a dalšími hosty se konalo přímo
v jednom z jednacích sálů a o této pro-

Žákům ZŠ Mendíků se věnovala předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava
Němcová.
blematice zde bylo diskutováno. Děti
se tak na chvíli mohly stát politiky, kteří
usilují o nápravu a jejich hlasy zde
určitě nebyly brány na lehkou váhu.
Závěr celého dopoledne byl vyplněn vel-

Nejšikovnější byla Šárka
Tak jako každoročně uspořádalo Střední odborné učiliště,
Ohradní 57, „Soutěž technických dovedností“ pro žáky 9. tříd.
Touto akcí se snažíme žákům přiblížit
učební obory, které vyučuje naše škola.
Soutěžící podle jednoduchého výkresu

z připravených polotovarů vyrábějí malý
model ručního kovadla. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 22 žáků ze ZŠ Mendelova, Praha 4,
ZŠ Pražačka Praha 3, ZŠ
Veronské náměstí Praha 10
a ZŠ Zárubova Praha 4.
Prvenství si nakonec vybojovala Šárka Šrámková ze ZŠ
Zárubova Praha 4. Druhé
místo obsadil Ondřej Havel ze
stejné ZŠ a na třetím místě

mi poutavou přednáškou o budovách
PS a prohlídkou jejích prostor, včetně
návštěvy hlavního jednacího sálu, kde
zasedají poslanci.
(jp)

skončila opět dívka Kristýna Šebelová
ze ZŠ Veronské náměstí Praha 10.
O hladký průběh celé soutěže se postaral i pedagogický doprovod z každé
školy. Celá akce byla opět zdařilým
přiblížením učebních oborů žákům základních škol.
KAREL DVOŘÁK, ŘEDITEL SOU

Letošního ročníku „Soutěže technických
dovedností“ se zúčastnily i dívky.

Srdečné poděkování učitelskému sboru
a všem ostatním zaměstnancům

MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAHRÁDKA
za jejich skvěle vykonávanou práci
v celém roce 2010.
V novém roce přejeme mnoho štěstí,
zdraví a úspěchů osobních i profesních.
Koptišovi
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Kam s ním aneb
problémy s parkováním
Ten starý nerudovský problém asi řeší denně každý řidič.
Neruda měl starosti se slamníkem, my zase se svým
plechovým miláčkem. Automobil je sice pohodlný a rychlý dopravní prostředek, jenže když dojedu k cíli, nastane
nebetyčný problém – kam jej odstavit?
Větší nákupní střediska i některé úřady
už dnes sice mají velká parkoviště, ale
zdaleka ne každý občan má doma vlastní
garáž či pozemek, kde lze zaparkovat.
A tak se boj o místo před domem stává
noční můrou řady řidičů zejména na sídlištích. Kvůli tomu se utíká dříve z práce
či z divadla, předčasně se odjíždí třeba
z chaty. Kdo dřív přijede, zaparkuje, opozdilec pak dlouho jezdí dokola ve snaze
najít nějakou tu skulinku v řadě parkujících aut.
Odborně se tento problém nazývá doprava v klidu a na celém světě jej řeší
tisíce expertů. Jak se s ním popereme
v Praze 4? Pokusím se vám alespoň stručně nastínit některé možnosti řešení
i specifiku problémů naší městské části.
Na první problém narážíme již v systému evidence vozidel v ČR. Podle něj totiž
prakticky nelze získat přesná data o počtu
evidovaných vozidel, a tak se řídíme jen
odhadem stupně motorizace, který kolísá
mezi 1,6–1,9. Z toho lze dovodit, že
v Praze 4 máme evidováno asi 80 000
osobních vozidel. Každému je zřejmé, že
na takový počet aut nemáme dostatek volného prostoru a navíc volné plochy
rapidně ubývají. Asi jediným řešením proto bude výstavba velkokapacitních parkovacích domů. Ta ovšem nebude zadarmo.

Středočeši zabírají místa
Dalším problémem je, že značné množství lidí dojíždí do města za prací či do

školy. To je zvláště markantní u satelitních městeček v okolí Prahy, které navíc
často mají nedořešenou dopravní obslužnost prostředky hromadné dopravy. Ti
také vytvářejí dopravní zácpy na příjezdových komunikacích a magistrále. Tím, že
poté používají zdarma parkoviště vytvořená pro občany, kteří zde bydlí, dotuje de
facto Praha výstavbou těchto parkovišť
ze svých prostředků Středočeský kraj a jeho problematiku. Zde se nabízí řešení –
vytvoření tzv. modré zóny i v Praze 4. Aby
to naše občany tolik nebolelo, chtěli bychom jednotnou zónu pro celou Prahu,
což by odstranilo problémy Pražanů při
jízdě po městě.
S tím souvisí i další problém, a to je
používání služebních vozidel a parkování
zaměstnanců velkých firem sídlících
v Praze 4. Ty sice ve svých objektech
musely vybudovat rozsáhlá podzemní
parkoviště, kde je vjezd pro zaměstnance
na firemní kartu zdarma či za malý poplatek. Praxe však ukazuje, že většina
těchto uživatelů raději zaparkuje venku
na nejbližším volném parkovišti pro návštěvníky či místní obyvatele a firemní
parkoviště zeje prázdnotou. Stačí se
podívat na SPZ těchto vozidel – „S“ převažuje. Přitom jde o prostou pohodlnost až
bezohlednost, kterou ovšem nelze nadále
tolerovat, protože je naprosto oprávněně
kritizována obyvateli v nejbližším okolí,
kterým zcela zbytečně zabírají jejich
parkovací místa. Bohužel kromě zřízení

různé
parkovacích zón zatím legislativně neexistuje jiná možnost, jak tento nešvar řešit.

Řešením je parkovací dům
Na sídlištích, zejména těch starších, při
jejichž výstavbě nebyla řešena doprava
v klidu (parkování), je jediným řešením
výstavba parkovacích domů. Ta ovšem
vázne zejména na ekonomických otázkách, protože podle současných kalkulací
vychází pronájem jednoho parkovacího
místa asi na 2000 Kč měsíčně i více. Ne
každý bude ale ochoten tak vysokou částku platit. Proto se hledají možnosti, jak
tuto výstavbu zlevnit, například kombinací se službami či obchodní vybaveností,
která by část investičních nákladů stavby
uhradila. Pro občany přijatelná by asi
mohla být cena kolem 1000 Kč měsíčně
podle lokality. V rámci změn územního
plánu byly již vytvořeny předpoklady pro
případnou výstavbu těchto parkovacích
domů. Teď je nutno hledat investory
a zdroje financování. Zřejmě půjde často
o dost protichůdné požadavky a bude
nutné najít vyvážený kompromis, který by
byl finančně přijatelný jak pro investory,
tak pro uživatele.
Jde určitě o širší diskuzi, ke které
by se měli občané sami vyjádřit (asi
nejlépe formou ankety), abychom zjistili,
co vlastně chtějí a jaké řešení by jim
nejvíce vyhovovalo. Zde bude nutno přihlédnout i k sociálním a demografickým otázkám, protože požadavky občanů
se budou zřejmě lišit podle jejich
věku a sociálního postavení. Jenže dopravu, i tu v klidu, musíme řešit dříve, než
nám zkolabuje.
JAN KOLDA (ČSSD),
PŘEDSEDA VÝBORU PRO DOPRAVU

Charitativní koncert
v Thomayerově nemocnici
V prosinci se uskutečnil charitativní koncert sboru Rainbow gospel
choir (jehož členkou je i naše paní učitelka Mgr. Renata Křížková),
pro oddělení dětské psychiatrie a dětské neurologie. Děti se seznámily
s tradicí původních černošských písní zvaných
gospely. Na závěr koncertu si zazpívaly děti i sbor
vánoční koledy. Koncert
se dětem i pracovníkům
oddělení velice líbil a zpěváci museli několik skladeb přidat.
PHDR. MIRJANA OROZOVIČOVÁ,
ZŠ A MŠ PŘI FTN
www.praha4.cz

Strážníci nadělovali dětem
Strážníci z Prahy 4 mezi sebou vybrali téměř deset tisíc korun,
za které pořídili dětem z Dětského centra Fakultní Thomayerovy
nemocnice povlečení do postýlek. Po deseti růžových a modrých
soupravách a další dárky předali ředitelce centra MUDr.
Jaroslavě Lukešové ředitel MP Praha 4 René Štýbr a jeho
zástupce Jan Krčal. „Určitě to ale není naše poslední návštěva.
Jsme tady od toho, abychom pomáhali,“ uvedl René Štýbr
(na snímku vlevo).
Foto: Robert Fabian
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senioři
Ústav sociálních služeb v Praze 4
(ÚSS 4) se sídlem Podolská 208/31,
Praha 4 je od 1. 12. 2000 příspěvkovou organizací zřízenou Zastupitelstvem MČ Praha 4.
ÚSS 4 zajišťuje se svými 120 zaměstnanci ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb.
poskytování sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené obyvatele MČ
Praha 4. Ve smyslu uvedeného zákona
poskytuje základní sociální poradenství,
pečovatelskou službu, odlehčovací služby, službu denního stacionáře, zajišťuje
sociálněaktivizační služby pro seniory
a dále vykonává funkci veřejného opatrovníka na základě usnesení soudu.

Nabídka Ústavu
sociálních služeb v Praze 4
„Jako každý rok, tak i letos vám přinášíme souhrnné
informace o Ústavu sociálních služeb v Praze 4. Jsem
přesvědčena, že i přes současnou nelehkou ekonomickou situaci v naší zemi nabízíme našim seniorům
pestrý servis, který jim jistě zpříjemní a ulehčí každodenní život,“ říká Ivana Staňková (ODS), zástupkyně
starosty pro sociální oblast.
ská setkání, rekreační pobyty, poznávací zájezdy a zajišťuje provoz 10 klubů seniorů.

Řidiči ÚSS Praha 4 mají
k dispozici moderní vozový park.

ÚSS 4 (budova uprostřed)
Pečovatelská služba je zajišťována
jednak tzv. terénním způsobem, tj. přímo v domácnostech jednotlivých uživatelů včetně pěti domů s pečovatelskou
službou (DPS) MČ Praha 4, které se nacházejí v Podolské ulici 31/208,
Viktorinově 3/1151, v Branické 43/55
a 65/46, v ulici M. Cibulkové 4/626,
jednak tzv. ambulantním způsobem, tj.
v prádelnách, jídelnách pro seniory či
střediscích osobní hygieny, kam uživatelé služeb docházejí, případně mohou být
dovezeni vozidly ÚSS 4.

Součástí pečovatelské služby je rozvoz
obědů do domácností jednotlivých uživatelů, což realizují posádky vozidel ÚSS 4.
Na území městské části je 8 rozvozových
tras obědů provozovaných v pracovní
dny, o sobotách jsou v provozu 2 rozvozové trasy, v nezbytně nutných případech je zajišťován dovoz obědů též o nedělích a svátcích.
Ústav sociálních služeb v Praze 4 provozuje také Dům seniorů Ošetřovatelské
zařízení Jílovská 432/11 na sídlišti
Novodvorská, zde poskytuje pobytové
odlehčovací služby. Celková kapacita
je 43 lůžek v jednolůžkových, dvoulůžkových i vícelůžkových pokojích.
Další z poskytovaných služeb jsou sociálně-aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením, v jejichž rámci ÚSS 4 organizuje společen-

Na základě soudního rozhodnutí vykonává ÚSS 4 rovněž činnost veřejného
opatrovníka, tj. pečuje o osoby zbavené
způsobilosti k právním úkonům či
omezené v této způsobilosti tím, že je
zastupuje při jednání s různými úřady
a institucemi, spravuje jejich finanční
prostředky a majetek, pomáhá jim
v pracovním či společenském uplatnění,
řeší jejich rodinné vztahy. Kontakt
na pracovníky veřejného opatrovnictví:
Branická 55/43, Praha 4-Braník, tel.:
244 467 134, e-mail: spu@uss4.cz.

Dům seniorů
OZ Jílovská (vchod).
Klub seniorů,
Podolská 208/31, Praha 4-Podolí.

Dům seniorů
OZ Jílovská (zahrada).

Dům s pečovatelskou službou (DPS)
Branická 65/46, Praha 4-Braník.

Bezplatná poradenská linka MČ Praha 4: 800 100 128
(po a st: 8–18, út a čt: 8–16, pá: 8–14 hod.)
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Kde nás najdete ?
Adresa: Podolská 208/31, Praha 4
Ústředna (poskytuje základní informace
o službách a spojuje všechna pracoviště).
tel.: 241 434 160, 241 433 599
Podrobné informace na www.uss4.cz
Sekretariát ředitele:
tel.: 241 431 380
fax: 241 433 587
e-mail: uss4@iol.cz,
info@uss4.cz
Ředitel Miloš Hájek
Zástupce ředitele:
tel.: 241 434 160, 241 433 599,
linka 248
e-mail: ur@uss4.cz
Informace o možnostech umístění v domech s pečovatelskou službou (DPS) a příjem žádostí.
Ekonomický úsek:
tel.: 241 434 158, e-mail: eu@uss4.cz
Provozně technický úsek:
tel.: 241 433 109
e-mail: ptu@uss4.cz
Vyřizuje též veškeré záležitosti spojené
s autodopravou.

Úsek pečovatelských
a ošetřovatelských služeb:
■

■

■

■

■

■

okrsek pečovatelské služby č. 1:
Viktorinova 1/1122, Praha 4,
vedoucí okrsku tel.: 261 223 574,
e-mail: ps1@uss4.cz
okrsek pečovatelské služby č. 2:
Podolská 208/31, Praha 4, vedoucí
okrsku tel.: 241 430 273,
e-mail: ps2@uss4.cz
okrsek pečovatelské služby č. 3:
Na Chodovci 54, Praha 4,
vedoucí okrsku tel.: 261 223 576,
e-mail: ps3@uss4.cz
okrsek pečovatelské služby č. 4:
Branická 65/46, Praha 4,
vedoucí okrsku tel.: 244 462 523,
e-mail: ps4@uss4.cz
okrsek pečovatelské služby č. 5:
Marie Cibulkové 4/626, Praha 4,
vedoucí okrsku tel.: 261 224 713,
e-mail: ps5@uss4.cz
okrsek pečovatelské služby č. 7:
Jílovská 432/11, Praha 4,
vedoucí okrsku tel. 241 494 924,
e-mail: ps7@uss4.cz

Jídelny pro seniory v Praze 4
●

Jídelna – ul. Svatoslavova 27
dopravní spojení: autobus č. 193
– zastávka Nuselská radnice
dopravní spojení: tramvaj č. 18
– zastávka Nuselská radnice,
tramvaj č. 11 - zastávka V Horkách

Kontakt pro zájemce o službu: vedoucí
okrsku č. 1, tel.: 261 223 574.
● Jídelna
v DPS Marie Cibulkové 626/4
Dopravní spojení: metro C – stanice
Vyšehrad nebo Pražského povstání
Dopravní spojení: tramvaj č. 18
a autobus č. 193 – zastávka
Pražského povstání nebo autobus
č. 148 – zastávka Klikovka
Kontakt pro zájemce o službu: vedoucí
okrsku č. 5, tel.: 261 224 713.
● Jídelna v DPS Branická 55/43
Dopravní spojení: autobus č. 196,
197, 198 – zastávka U Staré pošty
Dopravní spojení: tramvaj č. 3, 17,
21 – zastávka Přístaviště.
Kontakt pro zájemce o službu: vedoucí
okrsku č. 4, tel.: 244 462 523.
● Jídelna v DPS Podolská 208/31
Dopravní spojení: tramvaj č. 3, 17,
21 – zastávka Podolská vodárna
Dopravní spojení: autobus č. 148
– konečná stanice Podolská vodárna
Kontakt pro zájemce o službu: vedoucí
okrsku č. 2, tel.: 241 430 273 nebo 241
434 160, linka 248.
● Jídelna v objektu Domu seniorů
Ošetřovatelské zařízení Jílovská
432/11
Dopravní spojení: autobus č. 106,
196, 197, 198 – zastávka Sídliště
Novodvorská
Kontakt pro zájemce o službu: vedoucí
okrsku č. 7, tel.: 241 494 924.
Zájemci o pečovatelskou službu nás
mohou kontaktovat na výše uvedených
telefonních číslech, e-mailu či při osobní
návštěvě koordinátorů pečovatelské služby – vedoucích okrsků podle místa bydliště, případně na telefonním čísle
ústředny, kde je stálý provoz, a žádost
o kontakt zájemce o službu bude předána odpovědnému zaměstnanci. Všechna
pracoviště okrsků pečovatelské služby
jsou vybavena záznamníkem přijímaných hovorů, kde mohou uživatelé i zájemci o službu zanechat své vzkazy
a dotazy. Pokud dojde mezi zájemcem
o službu a zástupcem ÚSS 4 k dohodě
o podmínkách pečovatelské služby, bude
mezi oběma stranami uzavřena písemná
smlouva o poskytované službě. Teprve po
jejím podpisu budoucím uživatelem služby a ředitelem ÚSS 4 jako zástupcem poskytovatele služby může být sjednaná
služba zahájena. Před podpisem smlouvy
je zájemce seznamován s vnitřními pravidly sociální služby a se sazebníkem
úhrad služby, který je rovněž k dispozici
na internetových stránkách ÚSS 4
www.uss4.cz. Veškeré úkony pečovatelské služby jsou poskytovány bezplatně
na základě zákona o sociálních službách
č. 108/2006 Sb. účastníkům odboje

senioři
a osobám účastným rehabilitace podle
zákona č. 119/1990 Sb. nebo zařazených v táborech nucených prací a rehabilitovaných včetně jejich pozůstalých
manželek a manželů starších 70 let.

Domy s pečovatelskou službou
městské části Praha 4:
■

■

■

■
■

Praha 4-Podolí, Podolská 208/31,
40 bytů, z toho 28 o velikosti
garsoniéry a 12 bytů 1+1,
Praha 4-Braník, Branická 46/65,
165 bytů, z toho 132 o velikosti
garsoniéry a 33 bytů 1+1,
Praha 4-Braník, Branická 43/55,
14 bytů, z toho 10 garsoniér
a 4 byty 1+1,
Praha 4-Nusle, Marie Cibulkové
626/4, 20 bytů o velikosti 1+1,
Praha 4-Nusle, Viktorinova 1151/3,
34 bytů, z toho 30 garsoniér a 4 byty
1+1.

Dům seniorů Ošetřovatelské
zařízení Jílovská 432/11
Dopravní spojení: od metra Kačerov
autobus č. 205, 150 na zastávku Lhotka
nebo 106, 170 zastávka Sídliště Novodvorská, od metra Smíchovské nádraží
autobus 198, 197 zastávka Sídliště
Novodvorská.
Kontaktní spojení: vedoucí zařízení
tel./fax: 241 494 202, ústředna tel.:
244 471 287, e-mail: oz@uss4.cz.
Kromě pečovatelské služby poskytované v domácnostech uživatelů nebo
v domech s pečovatelskou službou může
ÚSS 4 nabídnout zájemcům pobytové
odlehčovací služby v Domě seniorů OZ
Jílovská 432/11, přičemž umístění je poskytováno pouze na přechodnou dobu,
nejedná se o zařízení určené k trvalému
ani dlouhodobému pobytu. Zařízení má
k dispozici 43 lůžek s nepřetržitým provozem. Pokoje jsou převážně dvoulůžkové, dva jednolůžkové, dva vícelůžkové
a jsou vybavené umyvadlem s teplou
a studenou vodou, sociální zařízení
a sprchy jsou na společné chodbě. Do
zařízení jsou přijímáni za účelem poskytnutí odlehčovacích služeb zejména zájemci žijící se svými rodinami, které o ně
nemohou z různých důvodů dočasně
pečovat (dovolená, pracovní cesta, nemoc, lázeňská léčba atp.). Cílem odlehčovací služby je umožnit jinak pečující
osobě nezbytný odpočinek. Zařízení je
vhodné pro zájemce, kteří potřebují rehabilitaci po operacích či úrazech. Do zařízení jsou přijímáni uchazeči alespoň
částečně soběstační a orientovaní. Péči
zde zajišťuje kromě kvalifikovaných pra-

Bezplatná poradenská linka MČ Praha 4: 800 100 128
(po a st: 8–18, út a čt: 8–16, pá: 8–14 hod.)
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senioři
covníků sociální péče též odborně kvalifikovaný zdravotnický personál. Vzhledem
k tomu, že se jedná o sociální zařízení
a není zde trvale přítomen lékař, musí
být uživatelé vybaveni po celou dobu
pobytu odpovídajícím množstvím léků od
svého ošetřujícího lékaře. Uživatelé dostávají 4x denně stravu a diabetici navíc
dostávají druhou večeři.
Pobytové služby se poskytují na základě písemné žádosti doložené potvrzením
o zdravotním stavu žadatele vystaveném registrujícím praktickým lékařem,
dokladem o příjmu žadatele, popřípadě
dokladem o přiznání příspěvku na péči.
Pokud dojde k dohodě o poskytnutí pobytové služby, je se zájemcem uzavřena
písemná smlouva.
Zájemci o uvedené služby mohou využít kontaktní telefonické či e-mailové
spojení uvedené výše, využít osobní návštěvy na uvedené adrese domova pro
seniory, případně mohou zaslat přímo
žádost na tiskopisu, který je k dispozici
na internetových stránkách ústavu
www.uss4.cz, na adresu: Ústav sociálních služeb v Praze 4, Podolská 208/31,
147 00 Praha 4.
Úhrada za pobytové odlehčovací služby
je stanovena v sazebníku úhrad, který je
též součástí internetových stránek.

Denní stacionář DOMOVINKA,
umístěný v DPS Branická 65/46
Dopravní spojení: od metra Smíchovské nádraží autobus 196, 197, 198
– zastávka U Staré pošty, od Palackého
náměstí tramvaj č. 21, 17, 3 – zastávka
Přístaviště.
Kontakt pro zájemce o službu: vedoucí
okrsku pečovatelské služby č. 4, tel.:
244 462 523, e-mail: ps4@uss4.cz.
V denním stacionáři je poskytována
ambulantní služba osobám, které mají
sníženou soběstačnost například z důvo-

du věku nebo zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby.
Zařízení je v provozu prozatím v pracovní dny od 7 do 16 hod. a je zde zajištěna celodenní pomoc například s úkony
osobní hygieny, poskytována strava, ale
i organizovány aktivity na vyplnění volného času uživatelů. V případě potřeby lze
využít dovoz i odvoz uživatele z domova
do zařízení a zpět automobilem ÚSS 4
za úhradu jako fakultativní službu.
Žadatelé mohou o službu požádat při
osobní návštěvě vedoucí okrsku pečovatelské služby č. 4 v DPS Branická 65/46
na výše uvedeném telefonním čísle nebo
e-mailové adrese, případně zaslat žádost
na tiskopisu, který je k dispozici na
internetových stránkách www.uss4.cz,
na adresu: Ústav sociálních služeb
v Praze 4, Podolská 31, 147 00 Praha 4.
Finanční úhrada za pobyt uživatele
v zařízení se stanovuje podle sazebníku
úhrad, který je též zveřejněn na uvedených internetových stránkách.

Sociálněaktivizační služby
pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
Kontakt pro zájemce o službu: vedoucí
klubové činnosti – tel.: 241 430 640
nebo 241 434 160, linka 251, e-mail:
kc@uss4.cz
V rámci této služby jsou organizovány
poznávací zájezdy a společné rekreace,
v uvedených klubech seniorů jsou pak
pořádána pravidelná společná setkání
seniorů, která jsou spojena s kulturními pořady a odbornými přednáškami.
V Klubu seniorů Podolská 208/31 jsou
dále pořádána pravidelná středeční taneční odpoledne, v rámci setkání je též
poskytováno podle požadavku zájemců
základní sociální poradenství.
Podrobné informace o této službě lze

Přijďte si zahrát
„Člověče, nezlob se“!
Přijďte se s námi pobavit a na chvíli se vrátit do dětských
let. Poměříte síly ve hře „Člověče, nezlob se!“, poškádlíte trochu paní Štěstěnu a vyzkoušíte si pevnost vašich nervů.
Přihlášky do turnaje pořádaného městskou částí Praha 4
telefonicky do 20. ledna 2011 na bezplatné seniorské lince
číslo 800 100 128. Původně plánovaný termín turnaje 18. 1. 2011 nebylo možné
z technických důvodů zachovat, nový termín je 1. 2. 2011.

získat kromě výše uvedených kontaktních spojení též při osobní návštěvě
v sídle ÚSS 4, Podolská 208/31 u vedoucí klubové činnosti (dopravní spojení
tram č. 3, 17, 21 nebo bus 148 – stanice
Podolská vodárna).

Seznam klubů seniorů
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

KLUB SENIORŮ
– Podolská 31/208, Praha 4-Podolí
KLUB SENIORŮ
– Branická 43/55, Praha 4-Braník
KLUB SENIORŮ
– Roztylské nám. 2772, Praha 4-Záběhlice
KLUB SENIORŮ
– Bělčická ul., Praha 4-Záběhlice
KLUB SENIORŮ
– Svatoslavova 27/227, Praha 4-Nusle
KLUB SENIORŮ
– Marie Cibulkové 4/626, Praha 4-Nusle
KLUB SENIORŮ
– Na Úlehli 3/1274, Praha 4-Michle
KLUB SENIORŮ
– Golčova 24, Kunratice
KLUB SENIORŮ
– Jílovská 11/432, Praha 4-Braník
KLUB SENIORŮ
– Vikova 4/1223, Praha 4-Krč

❅❅❅❅
V rámci doplňkové činnosti nabízí
ÚSS 4 pro seniory a osoby se zdravotním
znevýhodněním dopravu vlastními automobily například k lékaři, k návštěvě rodinných příslušníků apod. Lze využít
i přepravu speciálně upraveným automobilem pro vozíčkáře. Cena za 1 km jízdy
je stanovena na 16 Kč u uživatelů služeb
ÚSS 4 a 18 Kč u ostatních osob, u automobilu pro vozíčkáře 22 Kč. Informace
a objednávky u vedoucího provoznětechnického úseku na tel. č. 241 433 109 či
603 846 460, nebo vedoucího autodopravy na tel. č. 241 434 160, linka 260 či
605 241 560.
MILOŠ HÁJEK, ŘEDITEL ÚSS V PRAZE 4

Fotografická soutěž
Fotografická soutěž na téma „Praha 4 očima našich seniorů“ byla
vyhlášena v říjnu a 15. prosince 2010 proběhla její uzávěrka.
„Nyní nás čeká velmi nelehký úkol, vybrat
z několika desítek fotografií tu vítěznou,“ říká zástupkyně starosty Ivana
Staňková a dodává: „Výstava zaslaných fotografií bude probíhat od 31. 1. do 4. 2. 2011 ve
výstavní síni ARENA v KC Novodvorská. Všichni
(js)
jste na výstavu srdečně zváni.“

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

Nákup a léky až do bytu
„Jak jsme vás informovali již v prosincovém čísle Tučňáka, v případě sněhové
kalamity či náledí městská část Praha 4 tak jako loni poskytuje obstarání
drobných nákupů základních potravin a jejich doručení do bytu. Pokud bude
potřeba, zajistíme i vyzvednutí vašich léků z lékárny,“ informuje zástupkyně
starosty pro sociální oblast Ivana Staňková (ODS).
Zájemce prosíme, aby nás kontaktovali v pracovní dny od 7.30 do 11 hod.
na bezplatné lince 800 100 128,
případně na tel. číslech 216 192 415,
261 192 634, 216 192 299.
Nákup bude podle možností doručen
týž den v odpoledních hodinách, případně druhý den. Jeho cena bude doložena
účtenkou a na místě vyúčtována. Objem
nákupu je omezen na asi 5 kusů zboží

t

(jedná se o základní potraviny – pečivo,
mléko, sýr, uzeniny).
Služba bude poskytována seniorům
s trvalým pobytem na území MČ
Praha 4 při splnění těchto podmínek:
1. zájemce nesmí být příjemcem příspěvku na péči, 2. osoba musí být osamělá, 3. umožnění vstupu do domu.
(js)

Zodpovědnost za úrazy
Zodpovědnost za případné úrazy vzniklé ve
spojení s neodklizeným sněhem nebo náledím
na chodnících má vlastník komunikace. Na území MČ Praha 4 je v naprosté většině případů
vlastníkem Magistrát hl. m. Prahy. Ten zajišťuje
zimní údržbu prostřednictvím Technické správy
komunikací (TSK). Městská část Praha 4 zde
není vlastníkem ani správcem. Zimní údržbu
musí zajišťovat pouze na pozemcích, které má
ve své správě, a to jsou především cesty v zeleni. V době největší sněhové kalamity městská
část zajišťovala úklid na nejnutnějších místech
a přijímala podněty od občanů zcela nad rámec
svých povinností.
(žp)

Nechte se
výhodně ostříhat!

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 26. prosince 2010 oslavili
65. výročí svatby manželé
ANNA A MILOSLAV
MÜLLEROVI
z Michle.

V prosincovém čísle Tučňáka jsme
vás informovali o výhodné nabídce
kadeřnických služeb, kterou pro
seniory zajistila MČ Praha 4 ve
spolupráci se Středním odborným
učilištěm kadeřnickým Praha 8
v provozovně Pankrác, U Družstva
Ideál.

JANA A VÁCLAV PAUROVI společně s rodinnými příslušníky
oslavili 26. listopadu zlatou svatbu na Nuselské radnici.

Vzhledem k velkému ohlasu se tato
akce bude opakovat v únoru 2011. Stačí
si jen z Tučňáka vystřihnout uveřejněný
kupon a můžete si v provozovně nechat
vytvořit pěkný účes. Pouze znovu zdůrazňujeme, že služba je určena výhradně pro seniory s trvalým bydlištěm
v MČ Praha 4 a kupon je platný od 1. do
28. února 2011.

Dne 21. prosince 2010 oslavili 60 let společného života
ZLATUŠKA A MILOŠ VÁCHALOVI.
V Praze 4 bydlí na stejné adrese od roku 1962.
„Zajímavostí matčina života je postřelení ruským vojákem
9. 5. 1945 a záchrana jejího života profesorem Jiráskem
při operacích v nemocnici na Karlově náměstí.
Dvoucentimetrovou kulku však lékaři nedokázali vyjmout,
a tak ji maminka stále nosí v páteři,“ prozradil syn Petr Váchal.

8. ledna 1931
se na Šumavě narodila
RŮŽENKA BLECHTOVÁ,
která již přes padesát let žije
v Praze 4 u parku Jezerka.
K jejím narozeninám jí přejeme
hodně štěstí a zdraví!
Manžel Dobroslav,
děti Alena a Dobra,
Hanka a Vládík.

Všem oslavencům přejí rodinní příslušníci, přátelé a zaměstnanci Úřadu MČ Praha 4
pevné zdraví a spokojený život.

Kupon na kadeřnické služby
pro seniory na měsíc únor
Pro seniory, kteří dovršili 60 let a mají trvalé
bydliště v MČ Praha 4.

SOU kadeřnické,
U Družstva Ideál 3/1516,
Praha 4
Zaplatíte pouze cenu spotřebovaného materiálu,
tam kde není potřeba žádného kadeřnického materiálu, budete obslouženi zdarma.

Bezplatná poradenská linka MČ Praha 4: 800 100 128
(po a st: 8–18, út a čt: 8–16, pá: 8–14 hod.)
www.praha4.cz
19

**TU‰ĹçK-01-final 23.12.2010 11:23 Str‡nka 20

20

www.praha4.cz

**TU‰ĹçK-01-final 23.12.2010 11:23 Str‡nka 21

www.praha4.cz

21

**TU‰ĹçK-01-final 23.12.2010 11:23 Str‡nka 22

22

www.praha4.cz

**TU‰ĹçK-01-final 23.12.2010 11:24 Str‡nka 23

senioři

Senior Akademie ukončena
Od 4. 10. do 13. 12. 2010 proběhl cyklus vzdělávacích programů prevence kriminality
Senior Akademie.
„Cílem bylo naučit seniory a zdravotně postižené předcházet trestné
činnosti. Návštěvníci se
dozvěděli, jak se chovat
v krizových situacích a jak
přivolat pomoc. Senior
Akademie sestávala z 13 setkání a po
jejím ukončení obdrželi senioři pamětní
listy o jejím absolvování. Dále obdrželi
dárečky od městské části Praha 4 a od
Městské policie hl. m. Prahy. Slavnostní
zakončení se konalo 13. 12. na Nuselské
radnici ve slavnostním sále,“ informovala zástupkyně starosty Ivana Staňková
(ODS).
Tematické okruhy pro posluchače
Senior Akademie byly: Kriminalistika, Mimořádné události a krizové situace, Prevence osobního bezpečí,

Účastníci zimního cyklu Senior Akademie.
Ochrana osob a zabezpečení majetku,
Základy první pomoci, Bezpečnost seniorů v provozu metropole, Požární
ochrana, Základy právního vědomí,
Domácí násilí a Chov psů na území
hl. m. Prahy.

Pokud vás program Senior Akademie
zaujal, sledujte pozorně časopis Tučňák.
Určitě vás budeme informovat, kdy přesně se bude konat jarní běh Senior
Akademie.
(js)
Foto: Zdeněk Kříž

Společenské setkání
V úterý 7. 12. 2010 proběhlo v Kulturním centru Novodvorská
„Předvánoční setkání seniorů“, které tradičně pořádá MČ Praha 4.
V rámci programu, kterým jsme chtěli
našim seniorům přiblížit problematiku
nevidomých, proběhl rozhovor s Miroslavem Michálkem, ředitelem občanského sdružení Okamžik, které podporuje
plnohodnotný a samostatný život zrakově postižených.
Dále vystoupil Jakub Blažek, nevidomý hudebník, oceněný v rámci projektu
„Dělám víc než musím“, a Martin Svátek
– nevidomý soulový zpěvák, který působí
v kapelách Navigators a Madfinger. Před

přestávkou zazpíval dětský pěvecký sbor
„Rolnička“ a společně celým sálem zazněly i vánoční koledy.
Druhá půlka odpoledne byla věnována
tanci za doprovodu skupiny Pavla Průši.
Všechny potěšila návštěva starosty Pavla
Horálka, který společně se zástupkyní
starosty Ivanou Staňkovou popřál seniorům z MČ Praha 4 příjemné a klidné
Vánoce a šťastný nový rok.
V závěru příjemného odpoledne byly
seniorům předány dárky, které pro ně

připravily ÚMČ Praha 4 a děti ze základních škol.
Za celý Odbor školství a kultury
MČ Praha 4 přejeme všem seniorům
hodně zdraví a šťastný rok 2011. (js)

Přehled seniorských akcí v lednu a únoru 2011
Název akce

Den konání akce

Místo konání akce

Den výdeje vstupenek

„CHUDÁK HARPAGON“
Představení Divadelní společnosti
Josefa Dvořáka

25. 1. 2011 ve 14.00 hod.
Generální zkouška

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

18.–20. 1. 2011
Od 8.00 do 16.00 hod. kancelář 314
III. p., Táborská 376/40

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
„Praha 4 očima našich seniorů“

31. 1.–4. 2. 2011

KC Novodvorská
Výstavní síň Arena

Bez výdeje

1. 2. 2011 od 13.00 hod.

Nuselská radnice
Slavnostní sál č. 301

Přihlášky telefonicky
na tel. č.: 800 100 128

8. 2. 2011 od 14.30 hod.

KC Novodvorská

Výdej vstupenek 1. 2. 2011 v IC
nám. Hrdinů od 8.30 do 9.30 hod.

17. 2. 2011 ve 14.00 hod.

KC Spořilov

Výdej vstupenek 3. 2. 2011 v IC
nám. Hrdinů od 8.30 do 9.30 hod.

L E D E N 2 01 1

Ú N O R 2 01 1
Turnaj seniorů ve společenské hře
„ČLOVĚČE, NEZLOB SE!“
„NESEĎTE DOMA, PŘIJĎTE ZA NÁMI“
Standardní tance
pod vedením Ing. Kojetína
„SVĚT JE KABARET“
zábavný pořad agentury HUDR
Vystupuje J. Vízner a Drahomíra Vlachová

Počet vstupenek na uvedené akce je omezen. Další informace k akcím a výdeji vstupenek obdržíte na bezplatné seniorské lince 800 100 128. Pořadatelem akcí je MČ Praha 4.

www.praha4.cz
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různé
Krátce

Cyklisté vyhlašovali medailisty
●

Krátce

■ SD ČR ZO Praha 4 a ZO Praha 10 pořádají týdenní zájezdy

pro důchodce. Západní Čechy, hotel Primavera. Termín:
15.–21. 6. 2011, cena: 5150 Kč. V ceně zájezdu je ubytování ve
dvoulůžkových pokojích, plná penze, doprava busem a výlety
(Plasy, Švihov, Bavorsko atd.). Mariánské Lázně, hotel Polonia.
Termín: 18.–24. 9. 2011, cena: 5300 Kč. V ceně zájezdu je
ubytování ve dvoulůžkových pokojích, plná penze 4x, polopenze 2x, doprava busem včetně výletů (Karlovy Vary, Františkovy
lázně, zámek Bečov atd.). Organizátorky: Ing. Skolková, tel.:
604 591 416, 241 492 918, St. Šimková, tel.: 607 622 338.
■ Přednášky pro veřejnost „Laická první pomoc“ pořádá
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou 11. a 18. ledna
(17–19 hod.) v Pavilonu A1 – Centrum pro vědu a vzdělávání.
Cena je 150 Kč, počet míst je limitovaný. Přihlášky na tel.:
261 082 464, 605 235 784. E-mail: tatjana.jezkova@ftn.cz.
■ Oprava Nuselského mostu začne na jaře, oznámil pražský
magistrát. Půjde o opravu dilatačních kanálků, které v prosinci zamrzly a následným oteplením začala do metra zatékat
voda. Mimo noci bude na mostě zachována průjezdnost v celé
šíři vozovky.
■ Jedním z tradičních pořadatelů zimních táborů je
Občanské sdružení DĚTI BEZ HRANIC (Jeremenkova 70), které nabízí zimní lyžařské (a snowboardové) tábory pro jarní
prázdniny 2011. Tábory se budou konat v lyžařském centru
Velká Úpa v Krkonoších (oblast Pec pod Sněžkou) a v rakouských Alpách. Informace na www.detibezhranic.cz, případně
na specializovaném serveru www.zimnitabory.cz.

V pondělí 13. prosince byli na Nuselské radnici již po čtrnácté vyhlášeni vítězové seriálu závodů v cyklistice žáků pražských škol „O pohár
starosty městské části Praha 4“.
Za 14 let soutěže nám vyrostli
cyklisté a cyklistky reprezentující naši republiku a za to pražská
cyklistika vděčí právě radnici MČ
Praha 4, která již od počátku tuto
soutěž jak finančně, tak morálně podporuje. I v letošním roce převzali vítězové diplomy, medaile i poháry z rukou zástupkyně starosty MČ Praha 4
Ivany Staňkové a předsedy Pražského
svazu cyklistiky Antonína Eise.
Vítězná družstva, sestávající ze tří
závodníků jedné školy, obdržela pohár starosty Prahy 4:
1. místo ZŠ Hostivař ve složení:
Vojtěch Benszel, Šimon Adámek a Jiří
Fanta; 2. místo ZŠ Bítovská ve složení:
Stanislav Lička, Jakub Novák a Matěj
Novák; 3. místo ZŠ V Rybníčkách ve
složení: Martin Kordač, Filip Bušek
a Matyáš Bušek.
V roce 2011 budou organizovány tyto
závody: 23. a 30. 5. MTB v Braníku, 9. 6.

Velodrom dětem – dráhová cyklistika, 13.
a 20. 9. kritérium v Jihlavské ulici.
Závody pořádá ZŠ Bítovská – cykloklub
pod vedením Ing. Jaroslavy Mixové.
Jednotlivé rozpisy, výsledky a fotografie
budou uvedeny na www.zsbitovska.cz/ck.
(mix)

Brzdil auto bez řidiče
Dost nevšední zákrok má za sebou strážník – okrskář z Prahy 4 Tomáš
Parýzek. Když byl na obchůzce ve svém rajonu v michelské Ohradní
ulici, všiml si, že před základní školou začíná pomalu, ale jistě z prudkého svahu ujíždět velké osobní auto Nissan.
Snad kvůli zledovatělé ulici, možná
i vinou řidiče, který těžký vůz ne zcela
dobře zajistil, se zaparkovaný Nissan
rozjel. „Když jsem přišel na místo, jakýsi
ochotný chlap se už snažil auto zastavit.
Společnými silami se nám to nakonec
podařilo. Na pomoc přispěchali také kolegové z útvaru prevence, kteří právě byli
na místní základní škole. Pod kola jsme

házeli kusy ledu, prkno, cihly a kámen,
zkrátka všechno, co bylo po ruce,“ vzpomíná na kuriózní akci okrskář Parýzek.
Terénní Nissan stačil mezitím ujet nebo
„uklouzat“ zhruba deset metrů. Ohradní
ulice v těchto místech dost prudce klesá ke křižovatce s velmi rušnou Michelskou ulicí. Strážníci a ochotný muž,
kteří auto zastavili, tak zabránili srážce

Thomayerova nemocnice
má nový lineární urychlovač
V rámci dotace ze
strukturálních fondů Evropské unie
došlo k rozšíření
možností radioterapie ve Fakultní
Thomayerově nemocnici s poliklinikou. Nejvýznamnější posun nastal díky zakoupení druhého lineárního
urychlovače. Jde o špičkový ozařovač vhodný pro všechny
moderní radioterapeutické postupy. Díky možnosti volby
energie ozařovacího svazku je pokryta celá škála možných
lokalizací nádorových ložisek.
(št)
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se zaparkovanými vozy nebo dokonce
nekontrolovanému vjezdu auta bez řidiče
na Michelskou ulici.
AST
FOTO: MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA

Představujeme strážníky MP Praha 4

Luboš Balej
strážník specialista – okrskář

Hranice okrsku:

Okrsek č. 3

ul. U Plynárny, Nuselská, Bělehradská, hranice
k. ú. MČ Prahy 2 a Prahy 10, U Plynárny.
Telefonní záznamník č.: 261 192 622 je určen pro předávání podnětů okrskáři. Záznamník neslouží k poskytnutí okamžité pomoci.
K tomu je určena např. bezplatná linka tísňového volání 156.
GSM: + 420 721 894 046
Kontaktní telefonní čísla 261 192 625 a 261 192 311 jsou na
služebnu s nepřetržitou službou, která se nachází v ulici Táborská
372/36, Praha 4 (budova Úřadu MČ Praha 4).
E-mail: okrskari.p4@mppraha.cz
www.praha4.cz
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SC-301570/1

SC-301788/1

SC-301776/1

SC-301766/1

inzerce

SC-301773/1

SC-301783/1

SC-301798/1

SC-301787/1

224 214 617, 604 207 771
SC-301816/2
SC-301718/1

Rychlá platba bez úvěru.

Tel.: 605 362 987

SC-301306/6

SC-301738/1

SC-301797/1

SC-301768/1

HLEDÁM KE KOUPI
BYT 3+1/L až 4+1/L
v Praze 4.

ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

SC-301621/2

SC-301559/2

+M
a Š

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

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

SC-301732/2

SC-301789/1

F i rm

www.maluji-lakuji.cz

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

SC-301560/2

Malování Novotný

SC-301784/1

Tel.: 603 451 870

STAVEBNÍ SUTĚ, NÁBYTEK,
ELEKTROSPOTŘEBIČE, ATD.
Dále provádíme bourání, řezání příček,
byt. jader (5900 Kč/jádro. vč. odvozu).

Paní Malchrová

Jiné práce, doprava, nakládka, skládka apod. podle dohody.

Tel.: 777 207 227

SC-301814/1

L E V N Ě O D V O Z O D PA D U
D O S B Ě R N Ý C H DV O R Ů

SC-301556/1

www.ucetnictvikomplet.cz

SC-301782/1

SC-301573/2

Tel.: 606 556 547

SC-301751/1

e-mail: amalnov@atlas.cz
www.amalnov.cz

SC-301508/2
SC-300213/10

MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE
RYCHLE, KVALITNĚ, LEVNĚ

SC-91365/11

723 830 353
www.praha4.cz

SC-301795/1
SC-301437/3

SC-300249/5

INSTALATÉRSTVÍ
Voda • plyn • topení
Montáž a opravy
plynových spotřebičů

SC-301543/2

SC-301719/2

SC-301785/1

www.praha4.cz
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divadla

KOMORNÍ
FIDLOVAČKA

LEDEN

Boleslavova 13, 140 00 Praha 4
Rezervace vstupenek 1 hod. před
představením – přímý tel.: 241 404 268
Pokladna pro obě scény tel.: 241 404 040
Hromadné objednávky:
732 810 088, 241 409 346
objednavky@fidlovacka.cz,
obchodni@fidlovacka.cz
http//www.fidlovacka.cz

Křesomyslova 625,
Praha 4
Pokladna tel.: 241 404 040
Hromadné objednávky:
732 810 088,
241 409 346
objednavky@fidlovacka.cz,
obchodni@fidlovacka.cz

www.fidlovacka.cz
11. út
12. st

13. čt

19.30
10.30
19.30
19.30

14. pá 19.30
15. so 15.00
19.30
18. út 10.30
19.30

19. st
20. čt
21. pá
22. so
23. ne
24. po
25. út
26. st
27. čt

10.30
19.30
19.30
19.30
15.00
15.00
19.30
10.30
19.30
19.30
19.30

28. pá 19.30
29. so 15.00
19.30
31. po 19.30

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

12. st
14. pá
15. so
19. st

19.30
19.30
19.30
19.30

20. čt
22. so
27. čt
28. pá
29. so

19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
NEJLEPŠÍ KAMARÁDKY
ZÁHADA ANEB ZAPŘENÁ LÁSKA
BENEFICE ANEB
ZACHRAŇTE SVÉHO AFRIČANA
ŽENA V ČERNÉM
KOUZELNÁ NOC
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
MILÁČCI A MILODARY
ROK MAGICKÉHO MYŠLENÍ

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

11. út

VEČER TŘÍKRÁLOVÝ – náhradní
představení za 13. 11. 2010
12. st 19.00 CHARLEYOVA TETA – zadáno
13. čt 19.00 CHARLEYOVA TETA
14. pá 19.00 MANDRAGORA
17. po 19.00 ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
18. út 19.00 LÁSKY PANÍ KATTY – zadáno
19. st 19.00 CHARLEYOVA TETA
20. čt 19.00 TAKOVÝ ŽERTÍK
21. pá 19.00 VEČER TŘÍKRÁLOVÝ – náhradní
představení za 13. 11. 2010
23. ne 19.00 ŽENITBA
24. po 19.00 VEČER TŘÍKRÁLOVÝ
25. út 19.00 ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
– zadáno
26. st 19.30 PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ – zadáno
27. čt 19.00 PETROLEJOVÉ LAMPY
28. pá 19.00 MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
30. ne 19.00 LÁSKY PANÍ KATTY
31. po 19.00 PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
Změna programu vyhrazena.
19.00

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

5. st 19.30
9. ne 15.00
10. po 18.00
11. út

12. st
13. čt

19.00

19.30
19.30

15. so 15.00
16. ne 15.00
20.00
18. út 19.30
19. st

19.30

20. čt 20.00
23. ne 15.00
24. po
25. út
26. st
28. pá

19.30
19.30
19.30
18.00

29. so 16.00
30. ne 15.00

NA CESTĚ – filmový klub
BARON PRÁŠIL – pohádka
NÁVRAT ŠÁRKY REMEŠOVÉ
– vernisáž
PŘEDNÁŠKA O ARCHITEKTUŘE
S DAVIDEM VÁVROU – Ostatní
čeští architekti v Japonsku
(Letzel, Švagr, Feuerstein)
SERIÓZNÍ MUŽ – filmový klub
FENG SHUEJ – JIN A JANG
+ 5 PRVKŮ, Z KTERÝCH
SE SKLÁDÁ SVĚT – přednáška
SHREK: ZVONEC A KONEC
– filmový klub pro děti
DVĚ POHÁDKY NA BŘIŠE
RADŮZA – koncert
GOGOL NA STOJÁKA
ANEB ŽENITBA
HABERMANNŮV MLÝN
– filmový klub
NEŘEŽ
O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH
– pohádka
BESÍDKA 2011
BESÍDKA 2011
VÝBĚR Z BESÍDEK DIVADLA SKLEP
ANTROPOFEST
– info na www.antropofest.cz
ANTROPOFEST
MRAVENEC A SLON – pohádka

www.praha4.cz

Premiéra hry „Hotel mezi dvěma světy“
V současné době patří spisovatel
Éric-Emmanuel Schmitt k nejúspěšnějším a nejhranějším francouzským dramatikům. Divadlo Na Fidlovačce jej
v překladu Michala Lázňovského uvádí
podruhé (nyní hra Záhada aneb Zapřená
láska). Komedii Hotel mezi dvěma světy
napsal v roce 1999 a ocitneme se v ní

www.sue-ryder.cz

v tajemném hotelu – mezi světem živých
a mrtvých. Jak brzy zjistíme, člověk nachází svou lásku nebo začíná opravdově
žít, když už je téměř pozdě. Vítejte ve
světě, kde jsme si všichni skutečně rovni
a kde sami sebe uvidíte tak, jak jste
se zatím neodvážili. Tajemný doktor S na
vás už čeká…

9. ne
15. so
16. ne
16. ne

14.00
16.00
14.00
17.00

17. po 19.00

18. út

19.00

19. st

19.00

20. čt

19.00

21. pá
22. so
23. ne
23. ne

19.00
20.00
14.00
17.00

24. po 19.00
25. út

14.00

26. st

19.00

27. čt

19.00

28. pá 19.00
29. so
29. so
30. ne
31. po

14.00
16.00
19.00
19.00

POHÁDKA
SMÍŠENÉ (PO)CITY – komedie
ZPÍVÁNKOVÝ KABARET – pro děti
VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM,
KDYŽ TEČE VODA – komedie
ČOCHTAN VYPRAVUJE
– uvádí Divadelní společnost
Josefa Dvořáka
JAKO NAPROSTÝ ŠÍLENCI
– černá komedie
VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
– komedie
LÁSKA NEBO PÁREČKY
– PREMIÉRA
BENÁTKY POD SNĚHEM – komedie
OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ – komedie
POHÁDKA O NEBOJSOVI – pohádka
PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME
– komedie
LÁSKA, SEX A ŽÁRLIVOST
– komedie
CHUDÁK HARPAGON – ZADÁNO
PRO SENIORY MČ Praha 4
CHUDÁK HARPAGON – uvádí
Div. spol. J. Dvořáka – PREMIÉRA
LÁSKY HRA OSUDNÁ
– commedie dell’ arte
KDYŽ TY, TAK JÁ TAKY, MILÁČKU
– komedie
KÁČA A VODNÍK – pohádka
S TVOJÍ DCEROU NE – komedie
ZDRAVÝ NEMOCNÝ – komedie
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
– komedie

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

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

BRANICKÉ DIVADLO

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

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

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

GALERIE: JAROMÍR MACURA – FOTOGRAFIE
19. st 18.00
VEČER INDICKÉ KUCHYNĚ
Oblíbený večer z cyklu večerů národních kuchyní zpříjemní tanečnice
V. Uhýrková a přehlídka sárí. Rezervace na velena.obstova@sue-ryder.cz,
tel.: 773 977 018 nebo prostřednictvím elektronického formuláře na
www.sue-ryder.cz.
20. čt 17.00
COOKOVY OSTROVY A CO NA NICH LZE ZAŽÍT
Přednáška RNDr. J. Hofmanna, redaktora časopisu Země světa, s obrazovou
projekcí.
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Režie francouzské komedie o smrtelnících a nesmrtelných věcech se ujal
Pavel Šimák.
Hrají: D. Ratajský, D. Rous, V.
Svoboda, V. Chaloupková, L. Molínová, I.
Pazderková, L. Pečenka, E. Nezvalová.
P r e m i é r a 1 3 . 1 . 2 0 1 1 v Divadle Na
Fidlovačce.

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

25. út 18.30
KONCERT KARLÍNSKÉHO KOMORNÍHO STUDIA
Skladby W. A. Mozarta, A. Dvořáka, J. Suka ve složení: J. Šmydke (housle), R.
Pilous (klarinet), J. Mikeš (klavír), D. Skleničková (viola), B. Dlouhá (violoncello), J. Gabrielová (housle), A. Gabrielová (klavír) pod uměleckým vedením
prof. J. Knotové.

31. po 18.30
JAZZOVÝ PODVEČER – Jazz s.r.o. a Olina Patková
Přijďte si poslechnout kapelu Jazz s.r.o. se zpěvačkou Olinou Patkovou (divadlo Semafor) a dát si něco dobrého z bohatého menu restaurace
Michelský dvůr. Zastavte se a zasněte se s jazzem, spojte hudbu s kulinářským zážitkem…

27. čt 17.00
KARNEVALOVÝ CHRÁM V LUXORU
Menší satelit karnevalového chrámu uprostřed hlavního města egyptské turistiky zažil už ve starověku to, čemu se říká happening a politická manifestace v nejmodernějším slova smyslu. Přednáška Pavla Mrázka z egyptologického cyklu s obrazovou projekcí.

Výtěžek z veškerých akcí je určen na podporu Domova Sue Ryder, o. p. s.,
který poskytuje péči seniorům, jež jsou v důsledku nemoci
či vysokého věku odkázáni na pomoc druhých.
www.praha4.cz
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Lyžování pod střechou pel-mel/inzerce
Fandové lyžování, radujte se! V podolské Jeremenkově ulici nyní najdete unikátní lyžařský trenažér, který zřejmě jako jediný v republice
nabízí téměř srovnatelné zážitky s reálnou jízdou na horském svahu.
Carvingový trenažér s 5 metrů širokou
dráhou aktivně reaguje na pohyb lyžaře
a díky sofistikovanému programu si může
zájemce navolit i povrch „sjezdovky“ – například hladkou, boulovatou, zledovatělou

Ojedinělý carvingový trenažér změří
úhly náklonu lyžaře a odhalí i sebemenší chybičky.

či měkkou. „Lze také naprogramovat sklon
svahu a rychlost,“ říká jednatel Montana
Servisu Olda Vondrášek, ve kterém je trenažér za 750 000 Kč umístěn. „Podle mých
i zákaznických zkušeností se jedná z 80 %
o simulaci opravdového lyžování. Lidé se
u nás díky velkému zrcadlu vidí, a tak
často zjistí, že jejich náklony nejsou tak
úžasné, jak se možná dosud domnívali.
Díky přítomnosti trenéra si mohou opravit
některé chyby už při základním postoji.“
Carvigový trenažér nabízí nejen možnost
rozjezdit se před první cestou do hor, vylepšit v kontrolovaných podmínkách svojí
techniku, ale i posilovat vybrané svalové
partie. Kdo má soutěživého ducha, může
na trenažér pozvat také kamarády nebo
kolegy z firmy a poměřit si síly například
ve slalomu. „Spustíme plátno a promítáme

Trápíte se se svými dluhy?
Asociace občanských poraden poskytuje nezávislé, odborné, nestranné a bezplatné sociálně odborné poradenství v 18 právních oblastech
a upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy
a na neřešené problémy občanů.
V poslední době se občané na poradny
obracejí kvůli půjčkám, kterými se zadlužili a následně nejsou schopni své finanční závazky vyřešit vlastními silami. Ale
pracovníci řeší i jiné problémy, jako je například tento dotaz:
Byla mi zcizena peněženka s doklady
včetně občanského průkazu a Opencard.
Krádež jsem po zjištění nahlásila na obecním úřadě ještě týž den. Asi za 14 dní mi
však přišla obálka, ve které mi jedna splátková společnost zaslala splátkový kalendář na půjčku ve výši 26 000 Kč! Ihned

jsem celou věc nahlásila jak splátkové
společnosti, tak Policii ČR. Policisté vyšetřovali a věc odložili, pachatel, který si na
moje zcizené osobní doklady půjčil peníze,
je neznámý. Splátky samozřejmě neplatím
a v této souvislosti by mne zajímalo, zda se
mám obávat nějakého postihu?
Odpověď: Klientka udělala dobře, že
zcizení občanského průkazu neprodleně
nahlásila. Rovněž správně se obrátila na
policii s oznámením, že byl spáchán trestný čin podvodu a oznámila tuto skuteč-

na něj sjezdovku i s brankami. Kdo jednu
neprojede, je počítačem vzápětí diskvalifikován jako v reálném závodě.“ Asi
především ženy ocení rovněž počítadlo
spálených kalorií i možnost se po závodě
ihned vysprchovat. „V plánu máme u trenažéru umístit také dvě kamery, které
by lyžaře během tréninku snímaly a on by
od nás odcházel s vypáleným záznamem
na DVD. Díky zpětnému pohledu by tak
měl možnost vidět nejen případné chyby,
ale i výrazná zlepšení. V plánu je i workshop ,Vylepšovacího lyžování‘,“ říká jeden
z jednatelů Olda Vondrášek, jehož servis
navštěvují zájemci ze širokého okolí. Není
divu, špičkovou kvalitu zde garantuje,
podle mnohých odborníků, nejlepší lyžařský servisman v ČR Pavel Šmíd, u kterého
si nechávají „rychlá prkna“ vyladit takové
hvězdy českého lyžování a snowboardingu jako jsou Záhrobští,Trejbal, Bakeš či
(md)
Novotný.
Foto: archiv Montana servis
nost i společnosti, která jí zaslala splátkový kalendář. Pokud bude společnost chtít
dluh vymáhat, měla by trvat na tom, že
ona žádný závazek neuzavřela a není tedy
smluvním partnerem. Když se společnost
obrátí na soud nebo rozhodce (v případě,
že byla sjednána rozhodčí doložka), doloží
klientka, že jí byl OP zcizen a že ztrátu
nahlásila.
Měla by se také zajímat o to, zda existuje nějaká písemná smlouva a jaký je na
ní podpis. V případě soudního řízení by
pak měla podpis zpochybnit a žádat
znalecký posudek z oboru grafologie.
Klientka se na nás může případně obrátit
podle toho, jak se bude případ vyvíjet.
Pokud máte i vy podobné dotazy, obraťte se na Asociaci občanských poraden, Tachovské náměstí 3, Praha 3,
www.obcanskeporadny.cz.

INZERCE

Gymnázium podle Montessori bude i v Praze 4
Gymnázium Duhovka obohatí v příštím školním roce nabídku vzdělávání v Praze 4. Otevře zde primu česko-anglického gymnázia,
v níž se bude vyučovat podle konceptu Montessori. První
Montessori prima již funguje v budově gymnázia Na Dlouhém lánu
v Praze 6.
Metoda, kterou vyvinula italská
lékařka Maria Montessori již začátkem 20. století, je založena na
přirozené touze dětí poznávat svět
kolem sebe a rozvoji vnitřní motivace. U nás využívají metodu
Montessori především mateřské
a několik základních škol, gymnázium Duhovka je v tomto směru
průkopníkem.
Studenti si sami určují, kterému

www.praha4.cz

předmětu či úkolu se nejdříve budou věnovat, jak dlouho se jím
budou zabývat a kdy si udělají
přestávku. Získávají tak schopnost
rozhodovat se svobodně a samostatně, která je pro další studium
i život zásadní. Tato svoboda
však předpokládá respektování základních pravidel, jako být zodpovědný za své úkoly, zachovávat
ticho při práci, nepřerušovat ostat-

ní či vzájemně si pomáhat.
Studenti však pravidla dodržují
přirozeně a ve třídě panuje velmi
pracovní atmosféra. Výuka pomocí
pracovních listů umožňuje individuální pracovní tempo. Studenti
získávají informace nejen z výkladu
učitele, ale také z knih a na internetu a podílejí se i na výkladu
nové látky. Výsledkem aktivní
spolupráce studentů s učitelem je
hlubší porozumění tématu, pochopení souvislostí i lepší zapamatování informací.
V části výuky je současně s českým učitelem přítomen anglický lektor. Studenti tak používají

angličtinu v aktuálních situacích,
což jim pomáhá osvojit si ji přirozeně. Učivo splňuje požadavky MŠMT
a samozřejmostí je i příprava k nové maturitě. Více informací na
www.duhovkagymnazium.cz.
(pr)
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ekologie
Solíte? Riskujete pokutu!
Technická správa komunikací (TSK) hlavního města Prahy připravila pro občany
přehled zimní údržby komunikací. Z něho
například vyplývá, že na území MČ Praha 4
se TSK musí postarat o 25 hektarů plochy
chodníků.
Jejich schůdnost se zajišťuje odmetením
sněhu tak, aby zbytková vrstva nepřesáhla
2 cm a zdrsněním povrchu komunikace
posypem inertním materiálem. Je však zakázáno používat sůl a strusku i škváru obsahující toxické nebo jinak škodlivé látky. Inertní
materiál nesmí obsahovat částice menší
než 0,3 mm a hlinité součásti. Písek musí
být ostrý, tvrdý, bez velkých zrn. Zrnitost pro
chodníky je stanovena do 8 mm. Více informací včetně kontaktů na pracovníky
Technické správy komunikací najdete na
www.tsk-praha.cz/wps/portal/doprava.
K posypu je zakázáno používat NaCl (chlorid sodný), škváru a popel pod hrozbou pokuty 30 000 Kč. Pokud by chodník solila firma,
může dostat od magistrátních úředníků pokutu až 200 000 Kč. Chemickými posypovými
materiály se smějí sypat jen přechody přes
vozovku a je zakázáno shrabovat sníh do vozovky.
(md)

V recyklaci ledniček
jsme na 5. místě v Evropě
Od zahájení činnosti kolektivního systému ELEKTROWIN v roce 2005
odevzdali Češi k recyklaci již čtyři a půl milionů vysloužilých elektrozařízení.
Kdyby se tyto spotřebiče postavily vedle sebe, vytvořily by řadu s délkou
přes tisíc kilometrů.
Celková hmotnost vysbíraného elektroodpadu dosáhla 100 tisíc tun, tedy zhruba devítinásobek hmotnosti žižkovské televizní věže. Nejpilněji Češi recyklovali
ledničky a mrazničky, kterých odevzdali
více než 1,6 milionu kusů. Ve srovnání
s ostatními evropskými zeměmi se tak
umístili na pátém místě.
Každý Čech v průměru zrecykloval necelých 1,8 kilogramu chladicích zařízení
ročně. „Na prvním místě se umístili
Švédové. Ti zrecyklují každoročně takřka
2,8 kilogramu. Druhé místo patří Norům,
kteří odevzdávají 2,5 kilogramu ledniček
a mrazniček ročně,“ upřesňuje Roman
Tvrzník, generální ředitel kolektivního
systému ELEKTROWIN. „Na druhé straně
žebříčku jsou Rumuni. Tam skončí většina použitých elektrospotřebičů na skládkách.“ Zajímavé je také srovnání míry recyklace v poměru s nákupem nových spotřebičů. „Ročně se u nás prodá přibližně

2,5 kilogramu chladicích zařízení na osobu. Češi tak recyklují téměř 80 procent
vyřazených ledniček,“ dodává Roman
Tvrzník.
Mezi nejčastěji recyklovaná zařízení po
ledničkách a mrazničkách patří velké
spotřebiče, jako jsou pračky, myčky na
nádobí nebo třeba sporáky. Těch od roku
2005 skončilo na sběrných místech téměř
půl milionu, což představuje zhruba 30 tisíc tun. Malých spotřebičů, například fénů, vrtaček, mixérů či rychlovarných konvic, kolektivní systém ELEKTROWIN zpracoval 2,4 milionu kusů.
(tk)

Znak MŠ Táborská jde do finále!
Krásného úspěchu dosáhla MŠ Táborská v krajské soutěži znaků
zhotovených z odpadových materiálů. Na Staroměstském náměstí
se 16. prosince díky hlasům návštěvníků a odborné poroty znak
MČ Praha 4 umístil na celkovém třetím místě a postupuje tak do
celorepublikového finále soutěže, které se uskuteční v lednu na
brněnském veletrhu GO a REGIONTOUR 2011. Mateřská škola navíc za své umístění obdržela od Agentury Dobrý den fotoaparát
(eš)
Casio.

Sběr odpadu až od jara
Mobilní sběr nebezpečného odpadu (například barvy, léčiva či rozpouštědla) byl
na území MČ Praha 4 ukončen v listopadu
2010. Přes zimní měsíce nejsou sběrná
místa aktivní, s jejich obnovením radnice
počítá na jaře, zřejmě koncem března. (jt)

MČ Praha 4 – velkoobjemové kontejnery – LEDEN 2011
Stanoviště

Zavezení dne

Jivenská x Adamovská
Ctiradova x Mečislavova
Zálesí x Sulická
Vavřenova
Pod Terebkou – nad schody
Pekárenská – pod svahem
Nad Pískovnou x Přechodní
Jeremenkova x Sitteho
Halasova x U Strže
K Výzkumným ústavům
Pod Děkankou x Nad Spádem
Zelený pruh x Za Pruhy
(u parkoviště)
Mikuláše z Husi
U Pernštejnských x Družstevní
Na Lysinách
Zapadlá x Zelený pruh
Mezivrší x Nad Šálkovnou
Valtínovská x Hornokrčská
Pod Višňovkou
Vrbova (u garáží)
Pod Dálnicí č. 1
Družstevní ochoz x Zdařilá
V Zálomu x Na Jezerce
Murgašova
Lopatecká x Doudova
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03
03
03
03
04
04
04
04
05
05
05
05
05
06
06
06
06
10
10
10
10
11
11
11
11

Stanoviště

Zavezení dne

Na Vrstvách x Pod Pekařkou
Michelská x U Michelského mlýna
Žilinská
Kotorská (u jeslí)
Zachova x Nad Svahem
Korandova x Havlovického
Boleslavova x Božetěchova
Herálecká I x Pacovská
Nad Lesním divadlem x Němčická
Pod Krčským lesem x V Jehličí
U Habrovky x U Krčské vodárny
Vzdušná x Na Rovinách
Podolská x K Vysoké cestě
Plamínkové (u garáží)
Jiskrova x Na Mlejnku
Podolská x U Vápenné skály
Klánova x U Vodotoku
Kamenitá
Branická x K Ryšánce
Sinkulova x Na Klikovce
Jílovská (u Údolní)
Na Květnici x Pod Sokolovnou
Sdružení x Nad Studánkou
Horáčkova x Bartákova
V Hodkovičkách x Jitřní
Pod Vršovickou vodárnou III

11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
19
20

Stanoviště

Zavezení dne

Baarova x Telčská
Lukešova x Bohrova
Ružinovská x Kukučínova
Na Zlatnici x Na Podkovce
Pod Jalovým dvorem
Doudlebská
Nad Havlem x U Krčského nádraží
Bítovská
Psohlavců x Věkova
Sládkovičova
Fillova x Rabasova
Mirotická x Čimelická
(u ulice Novodvorská)
Na Líše x Na Novině
Jihlavská (proti garážím)
Jihozápadní V x Jižní IX
Na Chodovci (u separačních nádob)
Jižní XVI
Choceradská x Senohrabská
Severovýchodní IV x Severní IV
Viktorinova
Ohradní x Na Křivině
Podolská x Pravá

20
20
20
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27

V únoru se kontejnery nepřistavují!
www.praha4.cz
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Projektová soutěž „Paragraf“
Podzim se na ZŠ Filosofská, na pracovišti v Jitřní 185, nesl v duchu
projektové soutěže „Paragraf“.
Soutěž byla určena žákům 4. až 9. tříd
a smyslem bylo poutavou formou seznámit žáky s právní problematikou.
Cílem byla i spolupráce třídních kolektivů, týmovost a podpora soutěživého ducha dětí.
Vše začalo začátkem listopadu, kdy
v jednotlivých třídách proběhlo seznámení se soutěží a „třídní kola“. V nich
si děti vyzkoušely úkoly podobné jako
ve „školním kole“. Úkolem třídních
kolektivů byl i výběr 4členného soutěž-

ního družstva z každé třídy a jeho prezentace. Třídní kolo probíhalo průběžně
v rámci různých výukových předmětů po
celý listopad.
Soutěž vyvrcholila ve středu 8. 12.
2010, kdy v jídelně v Jitřní proběhlo
školní kolo. Družstva žáků se vzájemně
utkala v pěti úkolech a kvalitu jejich
provedení posuzovala porota složená
z nezávislých členů. Tvořili ji tři členové
ve složení: I. Vacková – za rodiče žáků
Jitřní, E. Žák – herec a dabér a mjr. J.

akce/inzerce
Barták – mluvčí Generálního ředitelství
cel. Porota hodnotila jak obsahovou, tak
i prezentační část úkolů. Mnohdy do
soupeření vstupovala věcnými připomínkami a komentovala i povzbuzovala soutěžní družstva.
Celou soutěž moderovali žáci naší
školy – Kristýna Janoušová (8.A) a Max
Horník (6.A) – s občasnou výpomocí
paní učitelky Terezy Červenclové. Celkově zvítězilo družstvo 6.A „Sněženka
a machři“. Výhercům gratulujeme a zároveň děkujeme podporujícím divákům.
DAVID GAJDOŠÍK,

KOORDINÁTOR PROJEKTU

INZERCE

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

Inzerce v časopisu

●

TUČŇÁK

●

SC-300257/10

Uzávěrka únorového čísla je 21. 1. 2011.

Tel.: 777 114 473
nebo 222 980 260

SC-300319/9

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

Renata
Čížková

E-mail:
renata.cizkova@ceskydomov.cz

SC-300259/10

SC-301574/1

www.praha4.cz

SC-300632/1
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soutěž/inzerce OSMISMĚRKA
SOUTĚŽ O 5 KNIH
Rádi se touláte hlavním městem?
Milujete historii a slavné lidi?
Tak právě vám je určena kniha „Co v průvodcích o Praze nebývá“ autorky Stanislavy
Jarolímkové (http://stjarolimkova.webz.cz).
V nejnovější knize odhaluje zajímavosti o 28
osobnostech, kteří pobývali v Praze a jejichž jména jsou notoricky známá.
Získáte odpovědi třeba na
otázky, proč Jan Neruda
nechtěl být pohřben na
Slavíně, co snídával Joachim Barrande či kde
začala výroba bonbonů pojmenovaných po
Karlu Hašlerovi.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
V rozhovoru v tomto čísle Tučňáka
spisovatelka vypráví o podnikateli Františku Janečkovi. Ve kterém měsíci zemřel?

●

Knihy vyhrávají 5., 10., 15., 20. a 30. správná
odpověď, která bude zaslána do 16. 1. 2011
na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz.

„Pane učiteli,
já si myslím,
že si tu pětku
nezasloužím!
„Já také, ale
TAJENKA nemáme!“
Legenda:
ANESTEZIOLOGIE, AUDIENCE,
BAIE, BIOLOGICAL, BROUSIT,
BUJARÉ, CONGRATULATORY, CVALÍK,
DYNODA, ELITA, FLEBITIDA, KANÝRKY,
KARASI, KÁRAT, KARNAK, KOCÁBA,
KOJOT, KOSTRY, KUNDERA, LAKÝRA,
LETOVAČ, LIBOVÉ, LICHÝ, LXVIII, MACHONIN,
MEGAWATTHODINA, NÁPLAST, NEZAKÓDOVANÝ,
NEZBOURANÉ, NOKIA, NUTNÉ, ODHAD, ODVRAT,
OKAMŽIK, OMRK, OŽIVENÝ, PLEVEL, POINTA,
POMÍJIVOST, PYTHAGORAS, RARAŠI, REEDICE, RUJAN,
SARONG, SAZBA, SBÍJET, SEANCE, STAHATI, STLAČOVANÝ,
STUDÁNKA, SYMETRIE, TKANÁ, TOBOGÁN, TUTOVÁ, TUTU,
UPOVÍDANÝ, UROSTLÝ, VĚŠTBA, VTÍRAVÁ, VYDLABANÝ, ZAVRHOVAT.

Výherci z prosincového Tučňáka (správná odpověď – Naďa Urbánková): Dita Křenová,
Karel Cagášek, Pavlína Hojdová, Vladislav
Gratulujeme!
Zabloudil a Jana Šimková.

SUDOKU

Měsíčník MČ Praha 4 zdarma do schránek

Těžké
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KONTAKTY NA REDAKCI A INZERCI
INZERTNÍ MANAŽER:
ŠÉFREDAKTOR:

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

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

Řešení

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

www.ceskydomov.cz

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

Zde jsou ceníky, podmínky inzerce a termíny vydání

www.nasepraha4.cz

Uzávěrka pro únorové číslo
Tučňáka je 20. ledna 2011.

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

LÉKÁRNA
Na Pujmanové
na sídlišti Pankrác I
(blízko potravin NORMA)

JE ZNOVU
OTEVŘENA
SC-301731/1

Těšíme se na Vaši návštěvu!

SC-91444/11

Nový telefon:
241 405 255

SC-301803/1

Po–Pá: 8.00–17.30 hod.

SC-301752/1

SC-301722/2

SC-301714/1

SC-91403/11

www.praha4.cz
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SC-301804/1

