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● Zastavili jsme starostu právû v okamÏiku, kdy skonãilo jednání Zastupitelstva,
které mimo jiné schválilo rozpoãet na rok
2010. Pane starosto, jaké jsou va‰e bezprostfiední dojmy?
Jsem hrd˘ na to, Ïe máme vyrovnan˘
rozpoãet a nebudeme tak ani v tomto roce zadluÏovat na‰i budoucnost. Chtûl bych vzkázat, Ïe klub a zastupitelé ODS v Praze 4 budou vÏdy proti zadluÏování na‰ich dûtí. Za
dluhy vefiejn˘ch rozpoãtÛ mohou totiÏ vÏdy
jen politici a ne obãané. Populistické a drahé
sliby pak snadno Ïenou cel˘ stát k bankrotu.
● VraÈme se k aktuálním vûcem. O úklidu
snûhu toho bylo v posledních t˘dnech napsáno hodnû. Zkuste pro na‰e ãtenáfie
struãnû zopakovat opatfiení, která mûstská ãást uãinila.
Pfiednû bych chtûl podûkovat v‰em lidem,
ktefií – aniÏ by museli – si pfied sv˘mi domy
uklízeli sníh. Letos poprvé totiÏ nepatfiil úklid
snûhu k povinnostem vlastníkÛ nemovitostí,
ale tato povinnost pfie‰la na majitele chodníkÛ, kter˘m je Hlavní mûsto Praha a na jeho
správní firmu Technická správa komunikací
(TSK). Na‰e mûstská ãást se snaÏila také
pomoci a vyslala do terénu v‰echno, co mûlo
ruce a nohy. Nasadili jsme vysokozdviÏnou
plo‰inu, na‰i pracovníci osekávali led z chodníkÛ, horolezci pomáhali odstraÀovat snûhové pfievisy. Jako první z mûstsk˘ch ãástí
jsme vydali varování pfied padajícím ledem
a snûhem ze stfiech domÛ. Pro obãany fungovala na‰e Zelená linka a aktuální informace bûÏely na internetov˘ch stránkách
www.praha4.cz.
● Pojìme od snûhu. Co vám udûlalo v poslední dobû radost?
Myslíte pracovní? Ná‰ úfiad pro‰el na
konci roku 2009 vzdûlávacím programem
v rámci pfiedcházení korupce Ministerstva
vnitra. Mám radost, Ïe v‰ichni zamûstnanci
úspû‰nû absolvovali a úfiad tak získá známku „Úfiad bez korupce“. O tom, Ïe protikorupãní opatfiení myslíme opravdu váÏnû,
svûdãí i novû pfiipravovan˘ registr, díky nûmuÏ chceme pfiivést vefiejnost do komisí
k v˘bûrov˘m fiízením na vefiejné zakázky nebo na obsazování nájemních bytÛ.
● Poslední otázka. Kam byste pozval
obãany Prahy 4?
Rád bych pozval v‰echny obãany na tradiãní reprezentaãní ples mûstské ãásti Praha 4, kter˘ se uskuteãní 20. února v Paláci
Îofín. Ples bude ve stylu benátského karnevalu a vûfiím, Ïe bude zpestfiením praÏské
plesové sezóny. Moc se tû‰ím, Ïe se s vámi
budu moci osobnû setkat.
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téma
Automobilová doprava je
nedílnou součástí dnešního
života. Podle pražské ročenky
dopravy stoupla mezi roky
1990 a 2008 automobilizace
(počet automobilů na 1000
obyvatel) z cca 290 na 550
(tj. téměř na dvojnásobek!).
Statistika dále hovofií o tom, Ïe meziroãnû stoupl v Praze 4 poãet vozÛ minimálnû
o 1500, a to i pfiesto, Ïe se v posledních
letech odhla‰ovalo velké mnoÏství star˘ch
a mnohdy jiÏ neexistujících automobilÛ.
V minulosti, pfii v˘stavbû velk˘ch sídli‰È,
se takov˘ rozmach automobilizace nepfiedpokládal, takÏe dnes je na ulicích
a sídli‰tních parkovi‰tích pfiedev‰ím pro
místní obyvatele (rezidenty) nedostatek
parkovacích míst. „V odpoledních hodinách, kdy se vût‰ina lidí vrací domÛ, tak
nastává vysok˘ pfievis poptávky po parkování nad nabídkou voln˘ch parkovacích
stání,“ konstatuje zástupce starosty
Martin Hudec (ODS, na snímku). V˘sledkem jsou dlouhé minuty popojíÏdûní
v ulicích sídli‰tû a hledání volného místa
k zaparkování. KdyÏ fiidiã volné místo najde, je to mnohdy nûkolik stovek metrÛ od
místa bydli‰tû. Jízdy pfii hledání místa
k parkování se realizují ve vysoce neustáleném jízdním reÏimu s ãast˘m brzdûním
a rozjíÏdûním.
ReÏim stop&go, jak se ãasto naz˘vá, vede kvÛli znaãné zátûÏi motoru ke zv˘‰ené
produkci zneãi‰Èujících látek i hluku.
Zneãi‰Èující látky jsou produkovány v tûsném kontaktu s obytnou zástavbou, pod
okny obytn˘ch místností s pfiím˘m vlivem
na zdraví obyvatel. Hledání parkovacího
místa navíc v˘raznû prodluÏuje jízdu automobilÛ po vnitfiních komunikacích sídli‰tû
a tím dobu hlukové události. Proto je v ‰ir‰ím centru a zejména na sídli‰tích vhodn˘m fie‰ením problému zv˘‰ení kapacity
parkování, optimálním prostfiedkem jsou
pak hromadné garáÏe.
„Nechali jsme si odborníky vypracovat
studii, která posuzovala emisní a hlukové
vydatnosti garáÏov˘ch domÛ a vozidel
hledajících místa k parkování se zamûfiením na problematiku v˘stavby garáÏov˘ch domÛ na sídli‰tích. Z v˘sledkÛ je
patrné, Ïe garáÏové domy jsou v podstatû
jedin˘m moÏn˘m fie‰ením souãasné kritické situace v oblasti parkování. Pomohou
pfiedev‰ím na‰im rezidentÛm, ktefií tak
vÏdy najdou místo k zaparkování,“ fiíká
Martin Hudec.

4

GaráÏové
domy
pomohou sídlištím!
Z výsledků studie
Hlavním pozitivním vlivem je sníÏení
pfievisu poptávky po parkovacích kapacitách. To má za dÛsledek razantní sníÏení
délky a doby pojezdÛ a sníÏení mnoÏství
emisí (coÏ vede ke zv˘‰ení komfortu bydlení a následnému nav˘‰ení hodnoty lokality). Tento efekt mÛÏeme ilustrovat na následujícím pfiíkladu.
PrÛmûrn˘ osobní automobil v pfiípadû
hledání místa k zaparkování po dobu 15
minut vyprodukuje orientaãnû 5 g oxidÛ
dusíku a 20 g oxidu uhelnatého. Pokud
budeme uvaÏovat stejn˘ automobil, kter˘
zajede pfiímou trasou do garáÏí, vyprodukuje velmi zhruba 0,2 g oxidÛ dusíku
a 0,5 g oxidu uhelnatého. Odstranûní
15minutového pojíÏdûní po ulicích sídli‰tû
znamená 20násobné sníÏení emisí NO2
a 40násobné sníÏení emisí oxidu uhelnatého u kaÏdého automobilu. Dal‰ím pozitivním faktorem je, Ïe emise pfii pojíÏdûní je
emitována v blízkosti domÛ – garáÏe by
mûly b˘t budovány spí‰e v blízkosti kapacitních komunikacích obsluhujících sídli‰tû, aby nezavádûly dopravu mezi obytnou
zástavbu. „Na druhou stranu je jasné, Ïe
variant, kde mohou garáÏové domy na sídli‰tích stát, vzhledem k nedostatku vhodn˘ch ploch pfiíli‰ není,“ podot˘ká Martin
Hudec. Souãasnû s poklesem emisí zneãi‰Èujících látek dojde i k poklesu hlukové zátûÏe, neboÈ auta zamífií pfiímo do garáÏí
s vyhrazen˘m stáním bez dlouhého popojíÏdûní pod okny domÛ. SníÏení deficitu
parkovací kapacity vede ke sníÏení doby
nutného hledání volného parkovacího místa, tedy ke sníÏení emisí a zv˘‰ení kvality
ovzdu‰í v oblasti. Toto sníÏení bude ménû
razantní neÏ v pfiípadû pfiímého vjezdu do
garáÏí, protoÏe s urãitou dobou hledání
volného místa je tfieba poãítat i nadále, sníÏení emisí v‰ak bude pfiímo úmûrné zkrácení doby pojíÏdûní po ulicích.

Porovnání emisí
v modelových situacích
Následující schéma znázorÀuje porovnání celkového mnoÏství produkovan˘ch
emisí (v kg/rok) vozidly pohybujícími se

v hypotetické oblasti za dopravní ‰piãky ve
tfiech modelov˘ch situacích.
A) Pfied v˘stavbou hromadn˘ch garáÏí.
300 vozidel se pohybuje po oblasti a hledá
parkovací místo.

A) 300 vozidel bez vystavěných garáží
B) Po v˘stavbû hromadn˘ch garáÏí pro
180 vozidel. Zbyl˘ch 120 vozidel se pohybuje po oblasti a hledá parkovací místo.
UvaÏujeme, Ïe doba jejich jízdy se sníÏí
o 50 %. Jedná se o ideální situaci, kdy nedochází k naplnûní uvolnûn˘ch stání automobily rezidentÛ z jin˘ch oblastí (za pfiedpokladu, Ïe podobná opatfiení probíhají
plo‰nû na celém území). Jak je z grafu patrné, dochází tak k poklesu emitovan˘ch
zneãi‰Èujících látek o cca 75 %.

B) 180 vozidel v garážích
120 vozidel hledá místa k parkování
C) Obdobná situace po v˘stavbû garáÏí
pro 180 vozidel. Tentokrát s nárÛstem
o 120 vozidel pohybujících se v oblasti
(pfiedpoklad, Ïe opatfiení neprobíhají plo‰nû a dojde k ãásteãnému naplnûní kapaciwww.praha4.cz
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téma
ty automobily rezidentÛ z jin˘ch oblastí).
Zde uvaÏujeme, Ïe se doba jízdy hledajících
vozidel sníÏí pouze o 15 %. I zde dochází
k v˘znamnému poklesu emitovan˘ch zneãi‰Èujících látek o více neÏ 30 %.

C) 180 vozidel v garážích
240 vozidel hledá místa k parkování

„Nasávací efekt“
lze minimalizovat
Realizace hromadn˘ch garáÏí má samozfiejmû i svoje negativa. Jedním z nich je
koncentrace dopravy na jedno místo.
Dopravní, imisní a hluková zátûÏ rozprostfiená po ulicích mezi obytn˘mi domy
se v˘stavbou v˘raznû sníÏí, ale zároveÀ se
koncentruje do jedné lokality – místa v˘stavby garáÏí. To mÛÏe vyvolat negativní
reakce obãanÛ bydlících v tûsné blízkosti
garáÏí, jimÏ se zneãi‰tûní ovzdu‰í a hluková zátûÏ mÛÏe realizací garáÏí zv˘‰it.
„Nicménû je pfiedpoklad, Ïe vût‰ina automobilÛ, která najdou místo v garáÏovém
domû, tímto místem stejnû projíÏdûjí, a to
pfii hledání vhodného parkovacího místa
i opakovanû,“ tvrdí Martin Hudec.
Souãasnû v‰ak obãanÛm garáÏov˘ dÛm
zvy‰uje komfort bydlení zkrácením docházky k parkovacím stáním. Celkovû stále
platí, Ïe mnoÏství emisí z garáÏí je v˘raznû

niÏ‰í neÏ mnoÏství emisí pfii ‰piãkách parkování, imisní a hluková situace se tak
zlep‰í pro daleko vût‰í poãet obyvatel a ve
vût‰í mífie, neÏ kolik jich bude ovlivnûno
provozem garáÏí. Lokální dopad není díky
plynulosti provozu nijak v˘razn˘ a lze
ovlivnit stavebnû-technick˘mi opatfieními,
jako jsou jiÏ zmínûné instalace technologií,
ozelenûní stûn garáÏí pro zlep‰ení faktoru
pohody, ochrana proti hluku uzavfiením
stûn garáÏí a podobnû.
Druh˘m negativním projevem garáÏí
mÛÏe b˘t nasávací efekt uvolnûn˘ch parkovacích kapacit. To znamená, Ïe uvolnûná parkovací stání budou zaplnûna novou
poptávkou po parkování, která nemá svÛj
zdroj v potfiebách území, ale pfiichází ze
vzdálenûj‰ích oblastí. Jak bude fieãeno
dále, tento efekt vzniká jen v urãit˘ch specifick˘ch situacích a lze zmírnit rÛzn˘mi
dopravnû-provozními opatfieními.
Pfii existenci deficitu parkovacích stání
pro samotné potfieby území samozfiejmû
dojde po v˘stavbû k ãásteãnému naplnûní
uvolnûn˘ch parkovacích stání automobily
rezidentÛ, ktefií do té doby parkovali
mimo bydli‰tû. To v‰ak nelze povaÏovat
za nasávací efekt, neboÈ v˘stavba garáÏí
v tomto pfiípadû fie‰í nedostateãnou
vybavenost území pro potfieby vlastních
obyvatel.
Vlastní nasávací efekt vzniká v˘raznû ve
dvou oblastech. Jednou z nich jsou oblasti
blízké centru mûsta, kde uvolnûná parkovací stání vyuÏívají náv‰tûvníci mûsta
k parkování pfii náv‰tûvách centra. Druhou
oblastí, kde mÛÏe nastat v˘razn˘ nasávací
efekt, je blízkost stanic metra. Zde mohou
b˘t uvolnûná stání vyuÏívána mimopraÏsk˘mi fiidiãi jako jakási P+R, na nichÏ
zadarmo zaparkují a dále do centra pokraãují metrem. „V pfiípadû v˘stavby garáÏí
musí b˘t proto v tûchto lokalitách nastavena taková dopravní opatfiení, aby se

Vizualizace parkovacího domu v Jílovské ulici

www.praha4.cz

zmínûn˘ nasávací efekt minimalizoval,“
fiíká Martin Hudec. „Uvolnûná místa musí
pfiedev‰ím slouÏit místním obãanÛm ke
krátkodobému vyloÏení a naloÏení vozidel
a k zaparkování automobilÛ rezidentÛm,
ktefií nebudou vlastnit garáÏová stání.“
Na sídli‰tích v oblastech mimo docházkovou vzdálenost metra jsou obû tato
nebezpeãí malá a zv˘‰ená nabídka parkovacích míst vede ke zlep‰ení moÏností parkování rezidentÛ. Oblasti vzdálenûj‰í od
metra nebo centra nejsou atraktivní, moÏnost zaparkování nevyváÏí ãasovou nároãnost dojíÏìky do centra hromadnou
dopravou z takov˘ch oblastí, která je
v˘raznû vy‰‰í neÏ v pfiípadû jízdy autem.

Řešením
jsou nadzemní garáže
Co se t˘ká konstrukce, z hlediska Ïivotního prostfiedí i urbanismu jsou optimální
garáÏe podzemní. V území nepfiibude
v minulosti ãasto architektonicky problematická budova garáÏí, odpadají problémy
s hlukem pfii jízdû ve vlastních garáÏích, na
povrchu nad garáÏemi mÛÏe b˘t zeleÀ, komunikace nebo jiné vyuÏití území.
Nev˘hodou podzemních garáÏí oproti nadzemním je jednak men‰í rozptyl zneãi‰Èujících látek v˘duchem umístûn˘m na zemi,
hlavním záporem je v‰ak nûkolikanásobnû
aÏ fiádovû vy‰‰í cena, která v podstatû znemoÏÀuje rozsáhlej‰í v˘stavbu podzemních
garáÏí. Cena parkování v takov˘ch garáÏích by byla natolik vysoká, Ïe by obyvatele od jejich vyuÏití odradila.
¤e‰ením jsou tedy jednoznaãnû garáÏe
nadzemní. V kaÏdém pfiípadû je v˘hodné
pro stavbu garáÏí vyuÏít stávajících sídli‰tních parkovi‰È, neboÈ nov˘ objekt stejného
vyuÏití nevyÏaduje zábor dal‰ího území
(a tím napfiíklad zelenû), naopak zvy‰uje
kapacitu parkování.
(md, stud)
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Úklid sněhové kalamity
Přívaly sněhu, které druhý lednový pátek
pokryly celé území hlavního města, označili
meteorologové za rekordní. Od roku 1989
Praha takovou sněhovou pokrývku
nepamatuje.

Aãkoliv dûti na zasnûÏen˘ch
kopcích záfiily radostí, vût‰inû
dospûl˘m pfiidûlala chumelenice
nepfiíjemné starosti. První zimní období úãinnosti zákona ã.
97/2009 Sb., kter˘m se mûní
zákon ã. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, je pro vlastníky komunikací velk˘m kfitem
ohnûm. Právû oni jsou novû odpovûdni za ‰kody, jejichÏ pfiíãinou byla závada ve schÛdnosti
místní komunikace.
Na území na‰í mûstské ãásti
je v drtivé vût‰inû vlastníkem
komunikací Hlavní mûsto Praha. Ale jsou zde i úseky, jejichÏ
vlastníkem je fyzická nebo právnická osoba. Mâ Praha 4 Ïádné
komunikace nevlastní, tudíÏ se
na ni nemÛÏe vztahovat odpovûdnost za ‰kody, jejichÏ pfiíãinou byla závada ve schÛdnosti
místní komunikace. V˘jimkou
jsou pouze ty pozemky a pû‰í
komunikace, které jí jsou svûfieny do správy. Jedná se zhruba

o 150 tisíc m2 chodníkÛ a cest
v zeleni, kde odbor Ïivotního
prostfiedí a dopravy Úfiadu Mâ
Praha 4 zaji‰Èuje zimní
údrÏbu. Náklady na tyto úklidy
jsou samozfiejmû hrazeny z rozpoãtu Mâ Praha 4. „Tyto pû‰í
komunikace jsou pro nás prioritou a v prvé fiadû právû zde nasazujeme úklidové ãety a techniku,“ fiíká zástupce starosty
pro Ïivotní prostfiedí Václav
Kri‰tof (ODS, na snímku). Ne
jinak tomu bylo i v pfiípadû jiÏ
zmínûné snûhové kalamity.
Intenzita snûÏení a objem spadaného snûhu v‰ak byly nad
reálné moÏnosti bezprostfiednû
zajistit sjízdnost a schÛdnost
jakékoliv komunikace. „Ve‰kerá
dostupná technika byla v terénu. Velmi rychle jsme navy‰ovali i poãty zamûstnancÛ na úklid
snûhu. Ov‰em k˘Ïen˘ efekt se
zaãínal dostavovat aÏ kdyÏ snûÏení ustalo,“ zhodnotil první hodiny kalamity tajemník úfiadu
Lanny Dudra.

Každá žádost prověřena
Je‰tû v pátek v podveãer byla
zaji‰tûna stálá sluÏba na Zelené lince Ïivotního prostfiedí
a ãistoty, na kterou se mohli obãané obrátit s podnûty a pfiipomínkami t˘kajícími se zimní

d˘ den v ulicích Prahy 4 stfiídavû 20–60 pracovníkÛ ve dvousmûnném provozu a nûkolik desítek strojÛ na odklízení snûhu.
Tyto poãty následnû posílilo 30
brigádníkÛ, ktefií byli nasazeni
pfiedev‰ím v Nuslích a Krãi.
Tûmito opatfieními se situace
postupnû zlep‰ovala. BohuÏel
dal‰í vlna snûÏení o t˘den pozdûji velice zkomplikovala odklízecí práce a v‰e zaãalo témûfi
nanovo.
„Hluboce si váÏíme v‰ech
obãanÛ, ktefií zodpovûdnû odklízeli sníh pfied sv˘mi domy tak
jako v minul˘ch letech. Nemalou mûrou tak pfiispûli k eliminaci rizik spojen˘ch se sníÏenou schÛdností chodníkÛ
a v neposlední fiadû i k u‰etfiení

údrÏby. Bûhem prvních 48 hodin se na linku obrátilo 28 obãanÛ. Do 17. ledna bylo následnû pfiijato dal‰ích 136 poÏadavkÛ na úklid snûhu. Témûfi 80
Ïádostí bylo adresováno pfiímo
na oddûlení správcÛ oblastí.
„80 % telefonátÛ a e-mailÛ se
t˘kalo chodníkÛ a vozovek ve
správû Technické správy komunikací (TSK). KaÏdou Ïádost
jsme provûfiovali, a to s ohledem
na koordinaci úklidov˘ch prací.
Pfiednostnû jsme fie‰ili komunikace spadající do údrÏby
na‰í mûstské ãásti
a dále pak dÛleÏitá
místa, která nemá TSK
prioritnû zahrnuta do
své zimní údrÏby.
Jednalo se pfiedev‰ím
o chodníky kolem základních a matefisk˘ch
‰kol, zdravotnick˘ch
zafiízení apod. Na tyto
úseky jsme byli schopni vyslat techniku nebo
úklidové pracovníky do Na místa, kde nebylo moÏno nasadit
dvou hodin od nahlá‰e- techniku, byli povoláni brigádníci,
ní. Ostatní poÏadavky ktefií odstraÀovali z chodníkÛ sníh
jsme neprodlenû pfiedá- a pfiedev‰ím zmrazky.
Foto: Z. KfiíÏ
vali TSK k zaji‰tûní úobecních prostfiedkÛ, které budrÏby. Ov‰em bylo-li to kapacitdeme moci pouÏít napfiíklad na
nû jen trochu moÏné, uklízeli
opravy chodníkÛ, nebo na rejsme sníh i na ostatních
konstrukce dûtsk˘ch hfii‰È. Dûkomunikacích mimo na‰i údrÏkujeme Vám,“ uzavírá zástupce
bu,“ dodává tajemník úfiadu.
starosty Václav Kri‰tof.
V následujícím t˘dnu bylo kaÏ(dz)

Varování před sesuvy sněhu

Nebezpeãí pádu stromÛ nebo vûtví pod tíhou snûhu se Mâ
Praha 4 snaÏila pfiedcházet pomocí vysokozdviÏné plo‰iny.

6

Radnice Mâ Praha 4 s ohledem na pfiib˘vající pfiípady nejrÛznûj‰ích poranûní po celé republice vyz˘vá
obyvatele, aby se pfiedev‰ím v dobû oblevy s maximální opatrností pohybovali v blízkosti domÛ a také se
radûji vyh˘bali parkÛm. „UpozorÀujeme obãany, aby
byli velice opatrní pfiedev‰ím v místech, kde hrozí sesuvy snûhu ze stfiech, pády rampouchÛ nebo stromÛ
pod tíhou napadaného snûhu,“ fiíká starosta mûstské
ãásti Praha 4 Pavel Horálek (ODS).
Dále je v této mimofiádné situaci nutné, aby lidé respektovali varovné zábrany na chodnících a v Ïádném
pfiípadû nevstupovali do ohraniãen˘ch prostor, kde
hrozí nebezpeãí sesuvu snûhu ze stfiech.
(Ïp)
www.praha4.cz
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na kus řeči...

„Kladu dÛraz
na kontakt
s lidmi,“
říká zástupkyně starosty
pro sociální oblast a školství
Ivana Staňková (ODS).
Mám za sebou z hleMûstská ãást Praha 4 pfiipravuje v soudiska rodinného i zdraãasnosti pro své seniory ‰irokou, fiekl
votního spoustu problémÛ
bych aÏ nadstandardní, paletu aktivit.
a vím, Ïe se na nû mÛÏete
B˘valo tomu tak i v minul˘ch letech,
dívat z nûkolika úhlÛ.
nebo jde o iniciativu nynûj‰ího vedení
SnaÏím se proto na potíÏe
radnice?
druh˘ch nahlíÏet optikou,
V uplynul˘ch letech byla sociální
jako by se dot˘kaly mne.
oblast vnímána obyvateli na‰í mûstské
A podle toho jednám.
ãásti pfiedev‰ím prostfiednictvím sociálních
RovnûÏ kladu dÛraz na
dávek, pomoci v hmotné nouzi a podobnû.
kontakt s lidmi. Pokud
Aktivity pro seniory se také uskuteãÀovaly,
nemohu pomoci, snaÏím
ale byly „schované“ pod hlaviãkou Ústavu
se je alespoÀ vyposlechsociálních sluÏeb. Toto volební období je
nout a nasmûrovat je
prvním, ve kterém se klade vût‰í dÛraz na
za pomocí. Pfiedev‰ím
volnoãasové seniorské aktivity.
pro seniory je to dÛleÏité.
Jsme si totiÏ vûdomi, Ïe se jedná
âasto se mi svûfiují, Ïe
o nízkopfiíjmovou skupinu lidí, která musí
v minulosti nemûli o sv˘ch
dÛkladnû rozm˘‰let, za co bude svÛj dÛproblémech s k˘m kochod utrácet, a to zvlá‰tû v souãasn˘ch
munikovat.
podmínkách ekonomické krize. Hodnû
seniorÛ z tohoto dÛvodu zÛstává doma
a nemá kulturní ãi spoleãenské vyÏití a tím
váme besedy o bezpeãnosti seniorÛ, tuJak˘ch aktivit se tedy seniofii mohou
pádem ani moÏnost kontaktu se sv˘mi vrsristické vycházky po Praze 4 a tematická
zúãastnit?
tevníky. A sociální izolace je prvním kroodpoledne zamûfiená na prezentaci taneãNejprve musím fiíci, Ïe Mâ Praha 4
kem k psychick˘m problémÛm, potaÏmo
ních stylÛ spojená s pfiiblíÏením kultury
má pfiibliÏnû 42 000 seniorÛ – obyvatel
i ke zdravotním. Proto pro nû pfiipravujeme
zemû, ze které pocházejí.
ve vûku nad 60 let. Proto se snaÏíme na‰e
celou ‰kálu programÛ a aktivit za minimální poplatky
Fungují stále i Kluby se„Sociální cítění nezáleží na politické orientaci.
ãi zcela zdarma, a to pod
niorÛ?
Některé věci pochopí jen člověk,
heslem „Neseìte doma,
Samozfiejmû, máme jich
který v životě už něco prožil.“
pfiijìte za námi!“.
12 a je v nich zaregistrováno
pfies 550 seniorÛ. Za pfiísaktivity rozprostfiít tak, aby si mohl vybrat
pûvkÛ mûstské ãásti Praha 4 si sami
MoÏná to nûkoho pfiekvapí, Ïe právû
vytváfiejí programy, coÏ takto probíhalo jiÏ
kaÏd˘ a pokud moÏno se dostalo na co
pravicová strana, jakou je ODS, se
nejvíce zájemcÛ.
dfiíve.
tak angaÏuje smûrem k dÛchodcÛm. To
Tfietím rokem nabízíme v˘lety parníkem,
vût‰inou b˘vá doménou levicov˘ch
pfiedstavení v Branickém divadle, plavenpartají...
Zaslechl jsem, Ïe se na podzim chystá
ky, poãítaãové kurzy, taneãní a karnevaloi speciální sportovní akce...
A proã by to tak nemohlo b˘t? Jsem
vé odpoledne, vánoãní setkání, nordic walpfiesvûdãena, Ïe sociální cítûní nezáleÏí na
To máte pravdu. Na popud starosty
king, workshop rehabilitaãních sluÏeb
politické orientaci. Nûkteré vûci pochopí
Pavla Horálka by se mûla uskuteãnit
a rehabilitaãní cviãení. Letos navíc pfiidájen ãlovûk, kter˘ v Ïivotû uÏ nûco proÏil.
akce s prozatímním pracovním názvem
www.praha4.cz
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na kus řeči...
„Îelezn˘ senior“. V ãervnu uspofiádáme
opût 4 x 4 letní hry pro dûti a toto by mûla
b˘t jejich seniorská obdoba. Ale v‰e je
je‰tû ve stadiu pfiíprav.
Je pravda, Ïe na nuselskou radnici pfiicházejí dopisy, jejichÏ pisatelé jsou
dÛchodci z jin˘ch mûstsk˘ch ãástí
a prosí, aby se mohli zapojit do na‰ich
aktivit?
Ano, dostáváme mûsíãnû fiádovû desítky dopisÛ. âasté jsou povzdechy – moje
kamarádka by se také chtûla zúãastnit,
ale bydlí v Praze XY. Mohu ji pfií‰tû
vzít s sebou? Na to odpovídáme – bohuÏel,
nikoliv. Lístky na akce jsou zdarma
nebo s velkou slevou a nuselská radnice tím podporuje svoje obãany. Îadatele
proto odkazujeme na jejich domovsk˘
úfiad.

Z va‰ich odpovûdí tedy vypl˘vá, Ïe vedení ‰kol doslova musí bojovat o kaÏdého Ïáka ãi studenta...
Dá se to tak fiíci, protoÏe podle naplnûnosti tfiíd dostává ‰kola finanãní prostfiedky na mzdy pro uãitele. Normativ je
v Praze nastaven na 24 dûtí ve tfiídû.
NejniÏ‰í prÛmûrn˘ poãet ÏákÛ máme v Z·
·kolní (15,50), v Z· Na Planinû (17,00)
a v Z· Poláãkova (19,56). Naopak mezi
‰koly, které mají pfiíznivûj‰í poãet ÏákÛ,
patfií Z· Jílovská (25,08), Z· Jeremenkova
(24,77), Z· Na Chodovci (23,63) a Z·
Horáãkova (23,26). Klesne-li poãet dûtí pod
ãíslo 24, fieditel ‰koly obdrÏí sníÏen˘ objem
mzdov˘ch prostfiedkÛ na zamûstnance
‰koly. Dostává se tak do zaãarovaného
kruhu. I kdyby chtûl, nemÛÏe zaplatit
kvalitní pedagogy. ObtíÏnû tak udrÏí
diverzifikovan˘ uãitelsk˘ sbor. Na místa vyuãujících pak nastupují uãitelé – dÛchodci
nebo neaprobovaní uãitelé a ve ‰kole zÛstává minimum uãitelÛ – muÏÛ. Navíc
rodiãe si dnes ‰koly mohou vybírat, coÏ
mÛÏe vést k dal‰ímu odlivu ÏákÛ. Není-li
kapacita vybrané ‰koly naplnûna, fieditel
‰koly zájemce pfiijme.
Ideálním stavem z hlediska ekonomické-

Mezi seniory je velmi oblíben˘ i v˘let
historickou tramvají. Foto: Zdenûk KfiíÏ
mífie seznamovat s novodob˘mi dûjinami.
Je v areálu Základní ‰koly Na Planinû,
jeho zfiizovatelem je Hl. m. Praha a na‰e
mûstská ãást poskytla tomuto gymnáziu
prostory formou v˘pÛjãky.

ObraÈme list – od bfiezna 2009 spadá do
va‰ich kompetencí i oblast ‰kolství.
Na‰la jste si uÏ nûjak˘ prÛnik mezi sociální a ‰kolní problematikou?
KdyÏ se fiekne ‰kolství a finance – kam
smûfiuje nejvíce penûz?
Z mého hlediska jsou obû tyto oblasti
o lidském pfiístupu. VÏdy se jedná
Nejvût‰í finanãní ãástky jdou na opravy
o konkrétní lidi, buì o dûti ãi o seniory.
a zateplování budov, fiádovû se jedná o deA o nû se vefiejnost zajísítky milionÛ korun roãnû.
„V mateřských školách přibude 100 volných míst
má a sleduje je. V bûÏVelké sumy investujeme do
ném Ïivotû pak dochází
‰kolního vybavení a sledupro děti z městské části Praha 4!“
k praktickému propojejeme i kvalitu stravování,
ho a podle platn˘ch ‰kolsk˘ch právních
ní – fieditelé ‰kol nám pomáhají s rÛzn˘mi
které poskytujeme také na‰im seniorÛm.
pfiedpisÛ je pfiibliÏnû 30 ÏákÛ ve tfiídû. To
aktivitami pro seniory, ãi umoÏÀují jejich
Finanãnû také podporujeme sportovní
se v‰ak nelíbí rodiãÛm a já je chápu. Ale
stravování ve ‰kolních jídelnách.
a kulturní akce – 4 x 4 sportovní letní hry,
v budoucnu bude opravdu neudrÏitelné,
festival matefisk˘ch ‰kol, celoroãní soutûÏ
aby mûstská ãást financovala (dotovala)
zamûfienou proti negativnímu sociálnímu
JenÏe jak to tak vypadá, zatímco
‰kolu, do které chodí dlouhodobû velice
chování „âtyfilístek zdraví“, letos vyhlásíme
seniorÛ neustále pfiib˘vá, dûtí se rodí
málo dûtí...
2. roãník ankety „Dûlám víc, neÏ musím“
ãím dále ménû. Pomûrnû velké vá‰nû
a dal‰í. Nesmím zapomenout ani na nákup
v minul˘ch letech vzbuzovala takzvaná
rekreaãního zafiízení Vápenka, kam jezdí
optimalizace ‰kolství, tedy sluãování
Souãasnému stavu asi nepomohlo ani
dûti na ‰kolu v pfiírodû, kterou dotuje Mâ
‰kol. Nepfiijde nûco podobného i letos?
zfiizování vícelet˘ch gymnázií...
Praha 4.
Jistû, neustál˘ úbytek dûtí ve ‰kolách
Samozfiejmû, pfiib˘vají i stfiední ‰koly,
je velk˘ problém. JiÏ jsme se domnívali,
pfiestoÏe populaãní v˘voj není pfiízniv˘.
Ïe se pokles zastavil, ale na zaãátku ‰kolDo‰lo tím sice k roz‰ífiení vzdûlávací nabídNa‰e mûstská ãást se mÛÏe py‰nit doního roku zasedlo do lavic o tfii prvÀáãky
ky (spí‰e Ïivelnû), ale jaksi se nepoãítalo
statkem voln˘ch míst v matefisk˘ch
ménû neÏ v roce 2008. V souãasné dobû
s tím, Ïe z 5. a 7. roãníkÛ základních ‰kol
‰kolách. To asi neb˘vá v jin˘ch mûsttak máme na dvaceti námi zfiizovan˘ch
odejde znaãné procento ÏákÛ, ktefií budou
sk˘ch ãástech zvykem, Ïe jsou uspokozákladních ‰kolách 4500 voln˘ch míst!
na 2. stupni základních ‰kol chybût.
jeni v‰ichni zájemci, ktefií chtûjí svou
Nechali jsme si zpracovat demografickou
V souãasné dobû se pfiená‰í „boj o Ïáky“
ratolest svûfiit do matefiinky?
studii, z jejichÏ v˘sledkÛ vypl˘vá, Ïe i pfii
i na stfiední ‰koly. DÛsledkem toho je
Zvykem to neb˘vá, naopak. Dovolím si
nejvût‰ím populaãním boomu ‰kolákÛ meskuteãnost, Ïe na stfiední ‰koly pfiijímají
tvrdit, Ïe v jin˘ch mûstsk˘ch ãástech,
zi roky 2015–2018 nám stále bude zb˘vat
Ïáky bez pfiijímacích zkou‰ek, takÏe odliv
které prodaly nevyuÏívané objekty matefitémûfi dva tisíce míst.
ÏákÛ z 2. stupnû základních ‰kol je opravsk˘ch ‰kol, teì svého kroku hofice litují.
A k va‰í otázce – v leto‰ním roce radnice
du znaãn˘. Dal‰ím pochopiteln˘m dÛsledMy jsme budovy, nebo jejich ãásti, pouze
nechystá Ïádné redukãní kroky. Chceme
kem je sniÏování kvality vzdûlávání.
pronajali, nájmy nyní vypovídáme a zfiizudát prostor ‰kolám, aby rozvíjely své ‰kolNa území na‰í mûstské ãásti vzniklo
jeme nové tfiídy. Pro rodiãe je jistû potû‰iní vzdûlávací programy, protoÏe jen na
Gymnázium Milady Horákové, které zahátelná zpráva, Ïe pro ‰kolní rok 2010/2011
základû toho, jak budou dobré, se jim
jilo v˘uku 1. 9. 2009. Pfii studiu na tomto
budou otevfieny dal‰í ãtyfii tfiídy s kapacipodafií nalákat Ïáky.
gymnáziu se budou studenti ve vût‰í
tou sto míst!
MARTIN DUDEK
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aktuálně

Nabídka
obecních bytů
„Znovu pfiipomínáme, Ïe zámûr pronájmu voln˘ch bytÛ formou v˘bûrového fiízení v rámci 2. kola roku 2010
je od 1. do 26. února 2010 zvefiejnûn na
úfiedních deskách Úfiadu mûstské ãásti
Praha 4 a v informaãních centrech.
Souãasnû je v elektronické podobû na
webov˘ch stránkách www.praha4.cz

(odkaz
Úfiední
deska – pronájem bytu),“ fiíká
zástupce starosty Petr Staník (ODS, na snímku). Dále
je moÏné tento seznam informací zakoupit v pokladnû Úfiadu Mâ Praha 4
v Táborské ul. 411/34 (pondûlí a stfieda

8.00–18.00, úter˘ a ãtvrtek 8.00–16.00,
pátek 8.00–13.00 hodin).
V zámûru jsou uvedeny podrobné informace o nabízen˘ch bytech vãetnû data prohlídky bytu, aktuálních podmínek
pro úãast ve v˘bûrovém fiízení a zpÛsobu
podání Ïádosti.
(bp)

Mâ Praha 4 zvefiejÀuje zámûr pronajmout byty ve 2. kole roku 2010
pofiadové ãíslo bytu: V¤ 11/10 – V¤ 19/10
Pofiad. ãíslo
v˘bûr. fiízení

Adresa bytu

V¤ 11/10

âestmírova 1359/27, k. ú. Nusle

2+1

55,31 m2

3.

4c) vlna

V¤ 12/10

âestmírova 1359/27, k. ú. Nusle

3x 0+1

53,92 m2

pfiízemí

4c) vlna

V¤ 13/10

âestmírova 1359/27, k. ú. Nusle

1+1

48,05 m

pfiízemí

4c) vlna

V¤ 14/10

Na Dolinách 1278/47, k. ú. Nusle

0+1

41,00 m2

5.

4c) vlna

V¤ 15/10

Na Klaudiánce 785/30, k. ú. Podolí

2+1

67,50 m2

2.

4c) vlna

V¤ 16/10

Pod Stárkou 423/25, k. ú. Michle

1+1

72,34 m2

1.

4c) vlna

V¤ 17/10

Podolská 760/110, k. ú. Podolí

2+1

2

68,50 m

4.

4c) vlna

V¤ 18/10

Nuselská 513/76, k. ú. Michle

0+1

41,26 m2

5.

4c) vlna

V¤ 19/10

Michelská 711/57, k. ú. Michle

0+1

30,16 m

1.

4c) vlna

Zeptejte se,
na co chcete!
9. února se od 15 do 16.30 hod. mÛÏete zeptat zástupce starosty Václava
Kri‰tofa (ODS) na v‰echno, co vás zajímá
z oblasti Ïivotního prostfiedí. Tento den totiÏ bude spu‰tûn pravideln˘ kaÏdot˘denní
chat se zástupci radnice.
Dotazy bude moÏné pokládat prostfiednictvím www.praha4.cz. Dal‰í termíny
a osoby: 16. 2. zástupce starosty Petr
Staník, 23. 2. zástupce starosty Martin
Hudec, 2. 3. zástupkynû starosty Ivana
StaÀková, 9. 3. tajemník Úfiadu Mâ Praha 4 Lanny Dudra, 16. 3. starosta Mâ
Praha 4 Pavel Horálek.

Prohlídka
zrekonstruované
školy v Jitřní
Mûstská ãást Praha 4 zve rodiãe
a v‰echny pfiíznivce Základní ‰koly
v Jitfiní ulici, která je souãástí Základní
‰koly s roz‰ífienou v˘ukou jazykÛ a tûlesné v˘chovy Filosofská, na slavnostní
otevfiení a následnou prohlídku po kompletní rekonstrukci. Akce se uskuteãní
10. února od 14 hod.
(js)
www.praha4.cz

Velikost

V˘mûra

2

2

Patro

Privatizace

Právní poradna
Od ledna je na Úfiadû v Táborské ãp. 350, v zasedací místnosti ã. 174, opût
obãanÛm z Mâ Praha 4 k dispozici bezplatná právní poradna, a to kaÏdou
sudou stfiedu v mûsíci od 15 do 17 hodin.
Rady vám poskytnou smluvní advokátky mûstské ãásti Praha 4. Termíny dal‰ích
poraden: 10. a 24. 2., 10. a 24. 3., 14. a 28. 4., 12. a 26. 5., 9. a 23. 6., 14. a 28. 7.,
11. a 25. 8., 8. a 22. 9., 13. a 27. 10., 10. a 24. 11., 8. 12.
(heg)

Nová služba - SMS Rozhlas
Tato nová informační služba v rámci
projektu Praha 4 Bezdrátová funguje na
principu rozesílání krátkých SMS zpráv, jež
mají sdělovat občanům novinky z městské
části přímo do jejich mobilních telefonů.
Pfii registraci mají obãané na v˘bûr ze
tfií rÛzn˘ch typÛ informací. První kategorií je Kultura pfiiná‰ející informace o kulturním dûní a událostech. Druhá kategorie s názvem Varování má pfiedev‰ím
slouÏit k podávání informací o krizov˘ch
situacích, ta je pro uÏivatele povinná.
Kategorie Akce je tfietím typem informací,
které prostfiednictvím SMS Rozhlasu mÛÏete obdrÏet. Registrace do SMS Rozhlasu
je velice jednoduchá. Staãí pouze vyplnit
pfiíslu‰né informace na webové adrese
http://praha4.smsrozhlas.eu
V souãasnosti má tato nová sluÏba

zatím okolo 300
uÏivatelÛ. V blízké budoucnosti
se plánuje roz‰ífiení informaãních kategorií na základû
podnûtÛ od obãanÛ mûstské ãásti.
Více informací o této aplikaci získáte na
na‰í infolince 270 005 156. Poãet uÏivatelÛ bezdrátového internetu ãiní více neÏ
6100, v‰echny potfiebné informace o projektu se dozvíte na portálu na adrese
www.praha4net.cz.
MARTIN PLÍ·EK (TOP 09),
RADNÍ PRO INFORMATIKU
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školství
Rozhodujícím kritériem pro
přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání v mateřských
školách zřizovaných
městskou částí Praha 4 je
trvalý pobyt alespoň jednoho
ze zákonných zástupců
dítěte na území městské
části Praha 4.
Dále mají pfiednost dûti v posledním
roce pfied zahájením povinné ‰kolní
docházky, dûti s odkladem povinné ‰kolní docházky, dûti zamûstnan˘ch rodiãÛ
– sourozenci jiÏ docházejících dûtí a dûti
zamûstnan˘ch rodiãÛ pfiecházející z jeslí. Pfiihlá‰ku k pfied‰kolnímu vzdûlávání obdrÏí od fieditelÛ matefisk˘ch ‰kol
zákonní zástupci dûtí narozen˘ch do
31. 12. 2006. Tyto dûti dovr‰í k 31. 12.
2009 tfií let vûku.

Jak bude zápis probíhat
■

vydávání pfiihlá‰ek: 10. 3.–11. 3. 2010

Zápis do matefisk˘ch ‰kol
pro období 2010/2011
■ pfiíjem pfiihlá‰ek – datum zápisu: 24.
3.–25. 3. 2010 od 13.00 do 18.00 hod.
■ oznámení v˘sledkÛ zápisu: do 13. 4.
2010.

Co fiíká zákon ã. 561/2004 Sb.
(‰kolsk˘ zákon)
§34 odst. 1 Pfied‰kolní vzdûlávání se
organizuje pro dûti ve vûku zpravidla od
tfií do ‰esti let.
§ 34 odst. 3 ¤editel matefiské ‰koly
rozhoduje o pfiijetí dítûte do matefiské
‰koly, popfi. o stanovení zku‰ebního pobytu dítûte, jehoÏ délka nesmí pfiesáhnout 3 mûsíce.
§ 34 odst. 6 O pfiijetí dítûte se zdravotním postiÏením rozhodne fieditel matefiské ‰koly na základû písemného vyjádfiení ‰kolského poradenského zafiízení,
popfi. také registrujícího praktického
lékafie pro dûti a dorost.
§ 34 odst. 7 Dítû mÛÏe b˘t pfiijato
k pfied‰kolnímu vzdûlávání i v prÛbûhu
‰kolního roku.
§ 35 odst. 1 ¤editel matefiské ‰koly
mÛÏe po pfiedchozím upozornûní píse-

mnû oznámeném zákonnému zástupci
dítûte rozhodnout o ukonãení pfied‰kolního vzdûlávání, jestliÏe:
a) se dítû bez omluvy zákonného zástupce nepfietrÏitû neúãastní pfied‰kolního vzdûlávání po dobu del‰í
neÏ dva t˘dny,
b) zákonn˘ zástupce závaÏn˘m zpÛsobem opakovanû naru‰uje provoz
matefiské ‰koly,
c) ukonãení doporuãí v prÛbûhu zku‰ebního pobytu dítûte lékafi nebo
‰kolské poradenské zafiízení,
d) zákonn˘ zástupce opakovanû neuhradí úplatu za vzdûlávání v matefiské ‰kole nebo úplatu za ‰kolní
stravování ve stanoveném termínu
a nedohodne s fieditelem jin˘ termín
úhrady.
BliÏ‰í informace poskytne odbor ‰kolství a kultury Úfiadu mûstské ãásti
Praha 4, tel. 261 192 470, 261 192 372,
ãi na e-mailu: jana.saglova@praha4.cz,
josef.kunes@praha4.cz.
Seznam matefisk˘ch ‰kol najdete na
www.praha4.cz.

Na Novodvorské
se zpívalo a recitovalo
Ve dnech 24. a 25. listopadu 2009 pořádala městská část
Praha 4 čtvrtou a zároveň poslední část z celoroční soutěže
týkající se prevence sociálně-patologických jevů Čtyřlístek
zdraví pod názvem „UMÍM“.

Nejprve se v KC Novodvorská soutûÏilo
ve zpûvu. Pfied odbornou porotu sloÏenou
ze zástupkynû starosty Ivany StaÀkové,
metodiãky odboru ‰kolství a kultury Mgr.
Ivony Herinkové a zpûváka Filipa Flussera
postupnû vystoupilo 10 ÏákÛ z mlad‰í kategorie (4.–6. tfiída) a 10 ÏákÛ ze star‰í
kategorie (7.–9. tfiída). Zaznûla celá fiada
hitÛ od znám˘ch zpûvákÛ, ale také písniã-
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ky z vlastní tvorby soutûÏících. Rozhodování mûla porota velmi tûÏké a ve finále
rozhodla o tomto v˘sledku:
1. místo pro Michaelu Srpovou ze Z·
MendíkÛ a pro Kamilu Beranovou ze Z·
Plamínkové, 2. místo pro Matyá‰e
Adámka ze Z· Filosofská a pro Filipa
Frantála ze Z· Kavãí hory, 3. místo pro
Vladislavu Petráskovou ze Z· Horáãkova a pro Barboru Málkovou ze Z·
Nedvûdovo námûstí.
Dne 25. listopadu 2009 se v KC
Novodvorská soutûÏilo v recitaci. Pfied porotu sloÏenou ze zástupkynû starosty
Ivany StaÀkové, metodiãky odboru ‰kolství Mgr. Ivony Herinkové a herce Martina
Janou‰e postupnû vystoupilo 11 ÏákÛ
z mlad‰í kategorie (4.–6. tfiída) a 11 ÏákÛ
ze star‰í kategorie (7.–9. tfiída). Zaznûla

celá fiada znám˘ch básní, ale také básnû
a povídky z vlastní tvorby soutûÏících.
Rozhodování mûla porota mnohem tûÏ‰í
a nakonec rozhodla takto:
1. místo pro Markétu Koreckou ze Z·
Kfiesomyslova a pro Barboru Málkovou
ze Z· Nedvûdovo námûstí, 2. místo
pro Jáchyma Ozunu ze Z· Horáãkova,
pro Kláru ·lechtovou ze Z· Filosofská
a pro Dominiku Kozlovskou ze Z·
Táborská, 3. místo pro Terezu Svobodovou ze Z· U Krãského lesa. Porota
udûlila také cenu za zvlá‰tní pfiínos
v soutûÏi Luká‰i ¤ezníkovi a Filipu
Hendrychovi ze Z· Jeremenkova, ktefií
nejenÏe soutûÏili, ale také cel˘ den
bavili diváky nacviãen˘mi scénkami
z repertoáru Felixe Holzmanna.
Vítûzové si odnesli hodnotné ceny,
které do soutûÏe poskytla mûstská ãást
Praha 4. KaÏd˘ soutûÏící obdrÏel triãko
s logem mûstské ãásti Praha 4.
(js)
www.praha4.cz
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Nabídka rekreace pro seniory
Pro na‰e seniory nad 60 let
pfiipravila Mâ Praha 4 opût
zajímavou nabídku rekreace
ve vlastním objektu Vápenka
v Krkono‰ích.
www.praha4.cz

V objektu je ubytování ve
tfií a ãtyfilÛÏkov˘ch pokojích
s vlastním sociálním zafiízením
a s plnou penzí. Náv‰tûvníkÛm jsou k dispozici i pfií-

jemné spoleãenské prostory.
Termíny pobytÛ: od 24. 6. do
1. 7., od 30. 8. do 6. 9., od
6. 9. do 13. 9., od 13. 9. do
20. 9. a jeden desetidenní od

20. 9. do 30. 9. 2010. Pro více
informací kontaktujte J. Pilcovou, tel. ãísla: 777 071 141,
nebo 241 494 525, e-mail:
pilcova@volnocasova.cz.
Informace o Vápence najdete
na www.praha4.cz.
(md)
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senioři
„V mých letech jsem se
seznámil se základními
funkcemi počítače a umím
s ním zacházet tak, jak
potřebuji. Už se zkrátka
počítače nebojím,“ takto
sebevědomě a s rozzářenýma
očima zhodnotil počítačové
kurzy nejstarší účastník
ze začátečníků,
šestaosmdesátiletý Antonín
Landkammer.

Na‰i seniofii
se počítačů nebojí

A není sám, kdo se v pokroãilém vûku
rozhodl spfiátelit s moderní technikou.
Tolik oblíbené PC kurzy, které pro své
seniory pfiipravuje Mâ Praha 4, uÏ
úspû‰nû absolvovalo 2 tisíce studentÛ.

Našli odvahu
znovu chodit do školy
Témûfi 800 nov˘ch absolventÛ poãítaãov˘ch kurzÛ pro seniory si pfievzalo
ve dnech 15. a 16. prosince 2009 na nuselské radnici od starosty pamûtní listy.
„Jsme velice rádi, Ïe jste pfiijali tuto v˘zvu a na‰li odvahu znovu chodit do
‰koly. Vûfiím, Ïe jste se nejen nûco nového nauãili, ale navázali jste v kurzech
i nová pfiátelství,“ ocenil snahu absolventÛ pfii slavnostním pfiedávání starosta Mâ Praha 4 Pavel Horálek (ODS).
Kurzy probíhaly na 17 základních
‰kolách zfiizovan˘ch mûstskou ãástí
Praha 4. Seniofii absolvovali 10 lekcí,
pfiiãemÏ jedna lekce trvala vÏdy hodinu
a pÛl. „Dûkuji za e-maily, které od vás
z poãítaãov˘ch kurzÛ chodily. Obzvlá‰tû
milé bylo ãíst va‰i chválu na lektory, ktefií se vám trpûlivû vûnovali,“ podûkovala
organizátorka projektu Krok po kroku aneb jeden krok k pokroku zastupitelka

Ocenûní seniorÛm pfiedávali starosta Pavel Horálek, zástupkynû starosty Ivana
StaÀková a zastupitelka Lucie Michková (v‰ichni ODS).
Lucie Michková (ODS). Poãítaãové kurzy
probíhaly uÏ podruhé. Na jafie 2009 je
absolvovalo 1200 seniorÛ a ohlas byl tak
velk˘, Ïe se radnice rozhodla v jejich pofiádání pokraãovat.

Po 45 letech manželství
společně v lavici
Ocenûní se dostalo i 30 pedagogÛm,
ktefií se seniorÛm v kurzech vûnovali.
„Jsou hlavnû velice vdûãní a mají skuteãnû zájem. Moc dobfie se s nimi pracovalo a uÏili jsme si i legraci,“ tak o sv˘ch
seniorsk˘ch Ïácích mluvil uãitel informatiky Vladimír Mikolá‰, kter˘ jinak uãí
dûti na Základní ‰kole U Krãského lesa.

„JeÏí‰ek nám nadûlil notebook, a tak
jsme s tím museli nûco zaãít dûlat,“
vyprávûli pfii slavnostním oceÀování
manÏelé Jifií a Eva Hromadníkovi. „Byl
to zvlá‰tní pocit po 45 letech manÏelství spolu sedût v lavici,“ svûfiila se
paní Hromadníková a manÏel okamÏitû
s úsmûvem dodal: „Îena byla lep‰í.
Obãas jsme si museli i napovídat a nûkdy jsme se kvÛli uãení doma dokonce
hádali.“ Oba se rozhodnû shodli na tom,
Ïe kurzy znamenaly pfiíjemné zpestfiení
jejich Ïivota a vûdomosti, které získali,
vyuÏívají uÏ teì.
(Ïp)
Foto: Zdenûk KfiíÏ

V íce fotografií najdete na www.praha4.cz
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senioři

Krok po kroku
aneb jeden krok k pokroku III
V bfieznu 2009
spustila mûstská
ãást Praha 4 svÛj
historicky
první
kurz v˘uky práce
s poãítaãem pro
seniory, ktefií trvale Ïijí na území
mûstské ãásti Praha 4. Zájem byl velik˘
a do na‰ich základních ‰kol nastoupilo
1200 studentÛ-seniorÛ, aby se seznámili s taji poãítaãového svûta.
V fiíjnu 2009 zaãal v pofiadí jiÏ druh˘
kurz, ve kterém bylo pfiipraveno necel˘ch
800 míst. Od premiérového kurzu se li‰il
tím, Ïe se na ‰kolách vzdûlávali nejen
úplní zaãáteãníci, ale také ti, ktefií uÏ
s poãítaãem trochu umûli a potfiebovali si
své znalosti a dovednosti prohloubit.
Cítíme opravdu veliké potû‰ení, Ïe na‰e poãítaãové kurzy mají takov˘ úspûch
a i nadále chceme ve vzdûlávání pokraãovat. A proto, váÏené seniorky, váÏení
seniofii, máme pro Vás pfiipraven jiÏ dal‰í, v pofiadí tfietí kurz. Pevnû vûfiíme, Ïe
i ti, ktefií doposud váhali, se pfieci jen
rozhodnou a pÛjdou s námi do toho!
Podmínkou úãasti v kurzu je trval˘
pobyt na území Mâ Praha 4, pobírání
starobního dÛchodu a chuÈ vzdûlávat se!
Kurz bude trvat 10 t˘dnÛ, vÏdy jedenkrát
t˘dnû v odpoledních hodinách na základních ‰kolách Mâ Praha 4. Je urãen pro
úplné zaãáteãníky, tedy pro ty, ktefií
nemají s poãítaãem Ïádné zku‰enosti, ale
také jsme otevfieli kurz pro pokroãilé.

nejblíÏe a do které chcete na kurz docházet. Oznaãte si ji (pro pfiípad, Ïe
bude kapacita na Vámi vybrané ‰kole
rychle naplnûna, si promyslete, kterou jinou ‰kolu byste zvolili). Pokud
potfiebujete i bezbariérov˘ pfiístup, vyberte si jednu ze ‰kol, které jsou
v pfiihlá‰ce uvedeny ãervenû.
3) Pfiihlá‰ku si vystfiihnûte a mûjte ji pfiipravenou pro registraci na radnici.
4) Ti, ktefií se chtûjí pfiihlásit do kurzu
pro zaãáteãníky, nechÈ se dostaví ve
dnech 17. a 18. 2. 2010 – vÏdy od 9
do 12 hod. na Úfiad Mâ Praha 4,
Táborská 350 (historická budova
– slavnostní sál), kde bude probíhat
registrace zájemcÛ. Pfiijìte s vystfiiÏenou a vyplnûnou pfiihlá‰kou! My si
Vás zapí‰eme podle pofiadí, v jakém
k registraci dojdete a zde Vám také
pfiedáme dal‰í potfiebné informace
k povinnému zápisu na té základní
‰kole, kterou jste si vybrali. Zápis
na ‰kolách bude probíhat následující
t˘den, kam opût musíte dojít osobnû.
5) Ti, ktefií se chtûjí pfiihlásit do kurzu
pro pokroãilé, nechÈ se dostaví 17. 2.
2010 od 14 do 16 hod. na úfiad Mâ
Praha 4, Táborská 350 (historická
budova – slavnostní sál), kde bude

A jak se přihlásit?
1) VyplÀte pfiiloÏenou pfiihlá‰ku.
2) Vyberte si jednu z uveden˘ch základních ‰kol, tu která je Va‰emu bydli‰ti

probíhat registrace zájemcÛ. Pfiijìte
s vystfiiÏenou a vyplnûnou pfiihlá‰kou! My si Vás zapí‰eme dle pofiadí,
v jakém k registraci dojdete a zde Vám
také pfiedáme dal‰í potfiebné informace k povinnému zápisu na té základní
‰kole, kterou jste si vybrali. Zápis na
‰kolách bude probíhat následující t˘den, kam opût musíte dojít osobnû.
Upozornûní pro zájemce o kurz pro
pokroãilé: je pravdûpodobné, Ïe kurzy
pro pokroãilé nebudou probíhat na
v‰ech ‰kolách!
LUCIE MICHKOVÁ, ZASTUPITELKA (ODS)

DŮLEŽITÉ INFORMACE
pro začátečníky i pokročilé:
Pfiedpokládáme, Ïe zájem bude velik˘. Ti, co jiÏ kurz pro zaãáteãníky
absolvovali, se samozfiejmû znovu
do zaãáteãníkÛ pfiihlásit nemohou.
Mohou se pfiihlásit pouze do pokroãil˘ch. Ti, co absolvovali jiÏ kurz pro
pokroãilé, se nemohou znovu pfiihlásit do kurzu pro zaãáteãníky, ani pro
pokroãilé.
Jakákoliv jiná forma pfiihlá‰ení
(napfiíklad telefonicky ãi po‰tou) nebude platná. Nenoste ani pfiihlá‰ku
na úfiad dfiíve, neÏ je uvedeno. Budou
zaregistrováni pouze ti, ktefií OSOBNù (je moÏn˘ zástup rodinn˘m pfiíslu‰níkem ãi Va‰í kamarádkou nebo
kamarádem s podepsanou Va‰í plnou
mocí) pfiijdou v uvedené dny a ãasy
na urãené místo. POâET MÍST JE
OPùT OMEZEN.
Po naplnûní kapacity nebudeme
dal‰í pfiihlá‰ky u registrace pfiijímat.

✄
P¤IHLÁ·KA DO KURZU Mâ Praha 4
Jméno: ...............................................................................................
Trvalé bydli‰tû: .................................................................................
.................................................................................
Telefon: ................................ Datum narození: ..............................
ZakfiíÏkujte prosím základní ‰kolu, do které budete docházet na
poãítaãov˘ kurz:

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Z· Nedvûdovo námûstí 140
Z· Poláãkova 1067
Z· MendíkÛ 1000/1
Z· JiÏní 1750/10
Z· Plamínkové 1593/2
Z· ·kolní 700
Z· Ohradní 1366/49
Z· Jílovská 100
Z· SdruÏení 1080

❏
❏
❏
❏
❏

Z· Filosofská 1166/3
Z· Jeremenkova 1003
Z· Na Chodovci 54/2700
Z· Bítovská 1246/1
Z· Jitfiní 185

❏
❏
❏

Z· K Sídli‰ti 840
Z· Na Lí‰e 936/16
Z· Jáno‰íkova 1320

UPOZORNùNÍ PRO ABSOLVENTY: Nûktefií z absolventÛ kurzÛ se nemohli z osobních dÛvodÛ zúãastnit na‰eho slavnostního setkání. Pamûtní listy jsou pro nû pfiipraveny k vyzvednutí na Úfiadu mûstské ãásti Praha 4 – odbor ‰kolství,
ã. dvefií 314, paní Mlezivová.
www.praha4.cz
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senioři

Nezapomínáme
na star‰í spoluobãany!

„Opět Vám nabízíme přehled aktivit, které MČ Praha 4 připravuje pro své
seniory na nejbližší období. Neseďte doma, přijdte za námi!“ říká zástupkyně
starosty Ivana Staňková (ODS, na snímku).
Únor 2010

Březen 2010

■ AÈ Ïije bajkajlaj
– procházka staropraÏsk˘m
‰antánem, kabaretem a operetkou.
Místo konání:
KC Spofiilov
Termín konání:
18. 2. 2010
âas konání:
14.00–16.30 hod.
V˘dej vstupenek 8. 2. a 9. 2. 2010,
kanceláfi ã. 3, pfiízemí budovy Táborská
378/44, vÏdy od 8.30 do 14 hod.

■ Neseìte doma, pfiijìte za námi
– druhé setkání na téma „Jednou,
dvakrát“ s ãeskou lidovou písniãkou.
Místo konání:
KC Novodvorská
Termín konání:
4. 3. 2010
âas konání:
14.00–17.00 hod.
V˘dej vstupenek 22. 2. a 23. 2. 2010,
kanceláfi ã. 3, pfiízemí budovy Táborská
378/44, vÏdy od 8.30 do 14 hod.

■ Zdraví pro seniory Prahy 4
– pfiedná‰ka.
Místo konání:
KC Spofiilov
Termín konání:
24. 2. 2010
âas konání:
14.00–17.00 hod.
V˘dej vstupenek 15. 2. a 16. 2. 2010
kanceláfi ã. 3, pfiízemí budovy Táborská
378/44, vÏdy od 8.30 do 14 hod.

■ Jarní karneval
Místo konání:
KC Novodvorská
Termín konání:
23. 3. 2010
âas konání:
14.00–17.00 hod.
V˘dej vstupenek 8. 3. a 9. 3. 2010,
kanceláfi ã. 3, pfiízemí budovy Táborská
378/44, vÏdy od 8.30 do 14 hod.
(Zmûna programu moÏná)

Drobný nákup až do bytu
V pfiípadû opûtovné nepfiíznivé klimatické situace (snûhová kalamita, náledí)
Mâ Praha 4 zajistila pro své seniory
obstarání drobn˘ch nákupÛ základních
potravin a jejich doruãení aÏ do bytu.
SluÏbu bude poskytovat odbor ‰kolství
a kultury Úfiadu Mâ Praha 4 sv˘mi
pracovníky. Pokud bude o tuto sluÏbu
z va‰í strany zájem, kontaktujte nás
v pracovních dnech od 7.30 do 11 hod.
na tel. ãíslech 261 192 497, 261 192
299, 261 192 415.
Nákup bude doruãen tent˘Ï den v od-

poledních hodinách, jeho dodání je
zdarma. Cena nákupu potravin bude
úãtenkou doloÏena a vám na místû
vyúãtována.
SluÏba bude poskytována seniorÛm
s trval˘m pobytem na území Mâ Praha 4
pfii splnûní tûchto podmínek: 1. zájemce nesmí b˘t pfiíjemcem pfiíspûvku na
péãi (kdo je pfiíjemcem tohoto pfiíspûvku,
Ïádá o nákup prostfiednictvím Ústavu
sociálních sluÏeb Praha 4, Podolská 31),
2. osoba musí b˘t osamûlá, 3. umoÏnûní
vstupu do domu.
(js)

Na akce je zaji‰tûn bezbariérov˘ pfiístup. Na
kaÏdé setkání je
pfiipraveno obãerstvení nebo mal˘ dárek
a na vybran˘ch aktivitách i pfiekvapení
v podobû v˘her.
Dal‰í informace vám rádi poskytneme
na Úfiadu mûstské ãásti Praha 4, odbor
‰kolství a kultury, tel.: 261 192 299,
261 192 497, 261 192 470.
(jk)

Výsledky ankety
V prosincovém ãísle TuãÀáka jsme
vyhlásili anketu, která mûla zmapovat poÏadavky a zájem na‰ich seniorÛ o zfiízení dal‰ího nového klubu,
pfiípadnû klubÛ pro seniory v mûstské
ãásti Praha 4.
Z prÛzkumu vyplynulo, Ïe souãasn˘
poãet tûchto klubÛ plnû vyhovuje v‰em
potfiebám osloven˘ch ãtenáfiÛ. Z úãastníkÛ ankety jsme vylosovali tfii v˘herce,
kter˘m blahopfiejeme! ZároveÀ je vyz˘váme k vyzvednutí krásné kniÏní publikace na Nuselské radnici, Táborská
378/44, kanceláfi ã. 3. V˘herci ankety
jsou: paní Milena Polenová, Urbanova
1169/1, paní Eva Klouãková, ul. Kotorská, paní Pro‰ková, ul. Bernolákova. (jk)
■ Klub seniorÛ v Branické 43/55 pofiádá od dubna zajímavé cestopisné
v˘lety. Více informací získáte na tel. ãíslech: 721 602 607 nebo 737 012 861.

Branické divadlo přivítalo naše seniory
Městská část Praha 4 odstartovala
aktivity, připravené pro seniory
naší městské části na rok 2010,
divadelním představením.

Ilustraãní foto:
M. Schmiedberger a archiv

Se‰li jsme se 5. ledna v Branickém
divadle na generální zkou‰ce hry „Vrátila
se jednou v noci“. Jedná se o brilantnû
napsanou komedii, která získala mnoho
prestiÏních ocenûní a v Branickém
divadle byla obsazena znám˘mi hereck˘mi osobnostmi, napfiíklad Libu‰í
·vormovou, Václavem Vydrou, Janou
Malou a dal‰ími. Hledi‰tû bylo zcela zaplnûno, hra mûla velk˘ úspûch a kladné
ohlasy bylo sly‰et jak v prÛbûhu pfiedstavení, tak i o pfiestávce.
(jk)
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senioři

Opût cviãíme
a plaveme v Podolí
Městská část Praha 4 zajistila
a finančně podpořila pro své starší
spoluobčany opět oblíbené aktivity,
které jim v loňském roce udělaly
radost a oslovily je. Jedná se o možnost
získat dotovanou plavenku do bazénu
v Podolí a dotovanou permanentku
na cvičení v rehabilitačním centru
podolského bazénu.
Obû aktivity jsou urãeny pro obãany
star‰í 60 let s trval˘m pobytem na
území Mâ Praha 4.

Plavenky budou prodávány do vyãerpání jejich poãtu a zakoupené se jiÏ
nevykupují zpût!

Plavenky

Rehabilitační cvičení

Cena bûÏné vstupenky je 85 Kã.
Seniofii, ktefií vyuÏijí nabídku mûstské
ãásti Praha 4, hradí pouze 15 Kã.
Plavenky budou distribuovány ve
v‰ech informaãních centrech mûstské
ãásti Praha 4, vyjma IC Kunratice, od
1. 3. 2010.
Pfii prvním nákupu plavenek bude
seniorÛm zdarma vystaven plaveck˘
prÛkaz. Pro jeho vystavení je nutno
pfiedloÏit obãansk˘ prÛkaz (plavecké
prÛkazy vystavené v roce 2009 s platností aÏ do konce leto‰ního roku jsou
nadále v platnosti). Pfii následném nákupu plavenek se kaÏd˘ zájemce musí
tímto prÛkazem prokázat a nákup bude
do prÛkazu zaznamenán oznaãením
pfiíslu‰n˘ch kolonek. Pro usnadnûní situace seniorÛ, pro které je sloÏité pokaÏdé se osobnû dostavit pro plavenky na
informaãní centra, mÛÏe kdokoli z osob
seniorovi blízk˘ch nebo z okruhu jeho
pfiátel s platn˘m plaveck˘m prÛkazem
v ruce pro nûj zakoupit mûsíãnû nejvíce
2 vstupenky.

Rehabilitaãní cviãení bude opût probíhat za spolupráce rehabilitaãního centra
Plaveckého stadionu Podolí, a to v 5 cviãebních jednotkách, v rozloÏení kaÏd˘
t˘den jedna cviãební lekce, tj. 5 t˘dnÛ.
Cviãební hodina pfiedstavuje 45 min.
vlastního rehabilitaãního programu pod
vedením fyzioterapeutÛ a pod lékafisk˘m
dohledem.
Zápis do kurzÛ se uskuteãní pfiímo na
Plaveckém stadionu v Podolí, Praha 4,
Podolská 74, I. patro (vstup vedle rehabilitace) v tûchto termínech:
22. 2. 2010 od 10 hod. do 13 hod.
a
od 15 hod. do 17 hod.
23. 2. 2010 od 10 hod. do 13 hod.
24. 2. 2010 od 09 hod. do 12 hod.
Úãastník si pfii zápisu vybere den
a ãas jemu vyhovující z následujícího
rozvrhu cviãebních hodin.

Rozvrh cvičebních hodin
Pondûlí–ãtvrtek:
09.00–09.45
10.00–10.45
11.00–11.45

13.00–13.45
14.00–14.45
15.00–15.45
16.00–16.45

Pátek:
09.00–09.45
11.00–11.45
10.00–10.45
12.00–12.45
Pozor – cviãební hodiny v prÛbûhu
5 lekcí nelze mûnit!
Vzhledem k tomu, Ïe tato aktivita je
urãena v˘hradnû pro obyvatele s trval˘m
www.praha4.cz

bydli‰tûm na území Mâ Praha 4, star‰í
60 let (roãník 1950 a níÏe), je nutné pfii
nákupu permanentky pfiedloÏit platn˘
obãansk˘ prÛkaz, z nûhoÏ budou pouÏita následující data:
● jméno a pfiíjmení,
● adresa trvalého pobytu,
● datum narození,
● ãíslo obãanského prÛkazu.
Na základû tûchto údajÛ bude senior
zaveden do evidence a bude mu vystavena prÛkazka pro rehabilitaãní cviãení, která jej bude opravÀovat k vyuÏití
5 lekcí LTV, a to na období 5 t˘dnÛ
ve zvolen˘ch dnech a ãasech.
Dále senior pfii zápisu sloÏí 150 Kã
jako finanãní spoluúãast a Plaveck˘
stadion Podolí vystaví na tento finanãní
obnos pfiíjmov˘ doklad. Cena jedné
cviãební jednotky je 60 Kã, av‰ak senior
hradí pouze polovinu, druhá polovina je
dotována Mâ Praha 4.
Samotné cviãení bude probíhat v klimatizované tûlocviãnû Plaveckého stadionu Podolí, na adrese Praha 4,
Podolská 74, I. patro. V jedné skupinû
je 12 cviãících, aby jim instruktor mohl
vûnovat patfiiãnou péãi.
Ve‰keré cviãební náãiní je k dispozici
v tûlocviãnû vãetnû cviãebních podloÏek.
Cviãební odûv podle vlastního uváÏení,
cviãební obuv – cviãky, nebo lze cviãit
v ponoÏkách ãi na boso (tûlocviãna je vybavena kobercem). Vzhledem k moÏnosti sprchování nutno mít vlastní ruãník.
Mûstská ãást Praha 4 pfieje v‰em
zúãastnûn˘m seniorÛm radost z pohybu a doufá, Ïe toto cviãení pfiispûje
k zlep‰ení jejich tûlesné kondice
a nálady!
(jk)
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děti/anketa

Montessori
metoda pro vaše dítě

Zaslechli jste už někdy slůvko Montessori?
Pokud jste se zajímali o vzdělání vašich
předškolních nebo i školních dětí, tak určitě
ano. Vzdělávací systém, který nese jméno své
zakladatelky, vyhledává stále více rodičů.
A v Praze 4 je kam za ním jít.
Mnoho z nás nemá na ‰kolku ãi ‰kolu
zrovna rÛÏové vzpomínky: neurotická uãitelka, nutnost dûlat ve stejnou chvíli
pfiesnû to, co dûlají ostatní, i kdyÏ se mi
to nelíbí, atmosféra poniÏování a strachu,
obûd, kter˘ se vÏdy musel sníst…V‰ichni
vûfiíme, Ïe na‰e dûti nûco takového uÏ
nepotká. A pokud chceme je‰tû nûco navíc? Volbou mÛÏe b˘t tfieba Montessori
pedagogika, která dítû pfiirozenû vede
k samostatnosti a pfiejímání odpovûdnosti
za to, co dûlá. Její zakladatelka Marie
Montessori zaãala metodu pouÏívat pfied
sto lety, takÏe nejde o „rychlokva‰ku“, ale
o provûfien˘ a na Západû velmi vyhledávan˘ systém.
„Uãitel ustupuje do pozadí a je ,pouze‘
prÛvodcem v pfiipraveném prostfiedí, kde
dítû samo rozvíjí své potfieby. Termíny
jako senzitivní období a vnitfiní motivace
jsou v této oblasti rozhodující,“ vysvûtluje
principy této pedagogiky Eva Houdková,
která uãí v Montessori ‰koliãce Rodinného
centra 4 medvûdi v Praze 4-Podolí
(www.4medvedi.cz). Dûti si samy vyberou,

Anketa

o parkovací plo‰e
Spoleãnost 4-Majetková, a. s. pofiádá
z povûfiení mûstské ãásti Praha 4 anketu t˘kající se parkovací plochy u ulice
Îilinská. Anketní lístek je moÏné si
stáhnout na webov˘ch stránkách mûstské ãásti (www.praha4.cz) i spoleãnosti
4-Majetková, a. s. (www.4-majetkova.cz)
a následnû odeslat na e-mailovou
adresu: anketa@4-majetkova.cz. Dal‰ími sbûrn˘mi místy jsou Základní ‰kola
JiÏní (sbûrn˘ box za hlavním vstupem
do ‰koly) a Matefiská ‰kola Trenãínská
(schránka na plotû). Termín ukonãení
ankety je 20. února 2010.
(bj)
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ãemu se budou vûnovat a mají svobodu se
„své“ aktivitû vûnovat jakkoli dlouho.
Uãitel také bere dûti jako rovnocenného
partnera, dfiíve tak klasické vlastní povy‰ování uãitele nad dûti tu nenajdete.

Pomůcky jako klíč k poznání
A v ãem jsou dal‰í rozdíly proti klasickému vzdûlávacímu systému? Zásadní
roli hrají speciální pomÛcky, které jsou
klíãem k poznání svûta. Pro malé dûti to
jsou pomÛcky ke cviãení ãinností „praktického Ïivota“ a speciální pomÛcky pro
rozvoj smyslÛ, rozvoj fieãi, rozvoj matematick˘ch schopností atd. Základním smyslem Montessori koncepce je vytváfiet
takové prostfiedí, které umoÏÀuje normální, pfiirozen˘ v˘voj dûtí. „Vnitfiní potfieba
,nûãemu se nauãit‘ se vyvíjí v senzitivních
fázích. Jde o urãitá období, v nichÏ je
dítû zvlá‰È citlivé pro vnímání a chápání
urãit˘ch jevÛ vnûj‰í reality,“ doplÀuje
Helena Kavanová, která ve 4 medvûdech
vede Montessori pracovnu pro rodiãe
s batolaty.

A jak staré dítû lze s Montessori
systémem seznámit? Marie Montessori
objevila uÏ u velmi mal˘ch dûtí schopnost
mimofiádnû silnû a dlouze se soustfiedit
na urãitou ãinnost. Pfii tomto zaujetí se
dítû vnitfinû rozvíjí a mûní. Do nûjaké
Montessori pracovny uÏ tedy mÛÏete pfiijít
i s dítûtem ve vûku okolo 1 roku. Vût‰í dûti mohou pak vyuÏít nûkterou ze ‰kolek,
kter˘ch je v Praze 4 více. Mohou ji nav‰tûvovat tfieba jen nûkolikrát t˘dnû dopoledne, nebo v plném „klasickém“ rozsahu.
A jak˘ to pro vás – rodiãe bude mít efekt?
Va‰e dítû bude velmi pravdûpodobnû uvolnûné, ‰Èastné, pfiirozenû sebevûdomé, nebude se bát rozhodnout a co se také hodí
– ãasem si zaãne uklízet své hraãky. (jk)

Kde najdete metodu
Montessori v Praze 4?
RC 4 medvûdi: www.4medvedi.cz
Domino: www.skolkadomino.cz
Montessori House:
www.montessorihouse.info

Z únorového programu Klubu maminek Balónek
1. a 3. 9.00–12.00 Druhá ãást zápisÛ
do krouÏkÛ MC – více informací na webu
nebo kontaktujte Kamilu Weberovou na tel.:
603 474 652, ãi jednotlivé lektorky krouÏkÛ
4. 2. 16.00 – Hromnice – zábavné odpoledne
se skfiítkem Kofiínkem – v˘tvarná dílna pro
v‰echny – pfiijìte si vytvofiit nûco zajímavého,
dozvûdût se víc o tradicích a vytvofiit si zdravou dobrotu, vstupné 60 Kã (1 dospûl˘ + 1 dítû), 80 Kã (1 dospûl˘ + 2 dûti), kaÏd˘ dal‰í dospûl˘ 20 Kã
11. 2. 15.15 – Kurzy v˘uky masáÏí dûtí
a dotykové terapie I. ãást – nutno hlásit
pfiedem na: smutna.martina@centrum.cz
nebo mcbalonek@centrum.cz, ãi na tel. ãísle:
777 297 167, více info na webu MC

15. 2. 16.00 – Kurz vázání baby‰átkÛ,
cena 90 Kã (více info na www.babysatky.cz),
je v‰ak nutno pfiihlásit se pfiedem na tel.:
721 569 190 nebo na: pida@post.cz,
mcbalonek@centrum.cz
25. 2. 10.00 – Masopust I – karnevalové
veselí pro dûti do 3 let s rytmikou a laserovou diskotékou, soutûÏemi a obãerstvením
– vstupné 70 Kã za dítû
25. 2. 16.00 – Masopust II - karnevalové
veselí pro dûti od 2 let s rytmikou a laserovou diskotékou, soutûÏemi a obãerstvením
– vstupné 70 Kã za dítû
O dal‰ích akcích více na:
www.mcbalonek.cz; mcbalonek@centrum.cz,
tel.: 241 712 071.
www.praha4.cz
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různé

Nabídka Hobby centra 4
Akce:
7. ne
Zimní liga leteck˘ch modeláfiÛ, od
9 hod., informace T. Vopálensk˘, tel.:
241 731 510, linka 25
7. ne
PraÏská zimní liga házedel, od
9.30 hod., informace T. Vopálensk˘, tel.:
241 731 510, linka 25
7. ne
Zimní tvofiivá dílna – foto, korálkování, origami, v˘tvarka, keramika, bubnování,
Klub Ïelezniãních modeláfiÛ, 10–16 hod., informace B. Ilková, tel.: 241 731 510, linka 36
8. po
V˘tvarná dílna v Klubu Amfora
– malujeme kulaté obrázky – 13–16 hod., informace L. Jedková, Z. Válek, tel.: 241 731
489, 602 507 510
10. st
V˘tvarná dílna v knihovnû Hobby
centra 4, pro dûti pfied‰kolního vûku od dvou
let s doprovodem a pro dûti ‰kolního vûku i bez
doprovodu 14–17.30 hod., informace K.
Hru‰ková, tel.: 241 731 510, linka 38
10. st
Cestovatelsk˘ veãer – „Magická jiÏní Indie“ Davida Gladi‰e, promítání a povídání,
pavilon D, 19 hod., informace B. Ilková, tel.
241 731 510, linka 36
10. st
DiV˘ odpoledne – divadelnû-v˘tvarná dílna na téma „Masopustní veselice“, 14–17
hod. dûti, 17.30–20 hod. dospûlí, informace R.

Program Klubu
přátel umění
Jitka Molavcová pfiipomene 4. 2.
50 let divadla Semafor sv˘m vyprávûním a písnûmi.
Dne 18. 2. bude ukonãen cyklus
Ant. Dvofiáka Náladov˘mi obrázky,
4. 3. bude flétnov˘ koncert Hany
BroÏové – Knauerové a 18. 3. zahájí Dr. Gérard Langer cyklus klavírních skladeb Josefa Suka.
Programy jsou pofiádány v Ústavu
sociálních sluÏeb v Podolské ulici
ã. 31 vÏdy od 15 hod., a to s podporou Mâ Praha 4 a nadace âeského
hudebního fondu, kter˘m tímto velice dûkujeme. Na Va‰i hojnou úãast
se tû‰í
V˘bor Klubu pfiátel umûní

Máslová a N. Míková, tel.: 241 731 510, linky
26, 39
21. ne PraÏská zimní liga házedel, od
9.30 hod, informace T. Vopálensk˘, tel.:
241 731 510, linka 25
24. st
Cestovatelsk˘ veãer – „Peru
a Bolívie – stereo“ Matûje Boháãe, promítání
a povídání, pavilon D, 19 hod., informace
B. Ilková, tel.: 241 731 510, linka 36
24. st
V˘tvarná dílna v knihovnû Hobby
centra 4, pro pfied‰kolní dûti od dvou let
s doprovodem a pro dûti ‰kolního vûku i bez
doprovodu 14–17.30 hod., informace K.
Hru‰ková, tel.: 241 731 510, linka 38

Výstavy:
1.–28. „Fotografie ze zahraniãních
akcí Hobby centra 4 v roce 2009“ – jak
se dívali mladí na svût okolo sebe
v Amsterdamu, PafiíÏi a ¤ímû, pavilon D,
informace L. Jedková, Z. Válek, tel.:
241 731 489, 602 507 510

Výlety a jarní prázdniny:
13. so Za snûhem s Kamilem a Honzou, informace K. Janou‰kovec a J. ·tûpánek,
tel.: 241 731 510, linka 22

Připravujeme:
1.-4. 3. Jarní prázdniny s Amforou
pro ty, ktefií zÛstávají v Praze – kaÏd˘ den
v˘lety, hry a ruãní aktivity, od pondûlí do
ãtvrtka, dennû 8.00–16.30 hod., nutné pfiihlá‰ení se, informace L. Jedková, Z. Válek, tel.:
241 731 489, 602 507 510

DÛm dûtí a mládeÏe Praha 4
- HOBBY CENTRUM 4
Bartákova 1200/34, 140 00 Praha 4
Tel.: 241 731 510, 241 734 024
Fax: 241 730 334
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz
www.hobbycentrum4.cz

Karate rozvíjí osobnost
KaÏd˘ ãlovûk má v sobû velk˘ fyzick˘
i du‰evní potenciál, kter˘ se v na‰em
karatistickém klubu snaÏíme objevovat
a dále zlep‰ovat.
Tréninkové skupiny jsou rozdûleny
podle vûku a v˘konnosti, a to z dÛvodu
efektivnûj‰í práce. Pro nejmlad‰í je urãen
Baby Sport (4–5 let), dále Baby Karate
(6–7 let), pro vût‰í karatisty pak Junior
Karate (8–12 let) a Karate For Life (13–99
let). Chceme vychovávat vnitfinû silné jedince, ktefií budou zodpovûdní a cílevûdomí. Máme skvûl˘ trenérsk˘ t˘m, kter˘ utváfií jak dobré podmínky pro trénink, tak
pfiíjemnou atmosféru. V‰ichni jsme dosáhli úrovnû mistrÛ republiky, nûktefií dokonce evropsk˘ch titulÛ.
Pravidelnû pofiádáme letní a zimní soustfiedûní, víkendové kempy s tematikou o-

Pomoc pro zraněná zvířata
Najdete-li v Praze zranûné zvífie nebo se nalézající na místû, odkud se samo nedostane, volejte pohotovostní telefon 774 155 155. Dispeãer vám nejprve poradí postup,
co a jak máte udûlat, aby nedo‰lo ke zhor‰ení stavu. Navíc vy‰le ze sbûrného místa
z Domova ochráncÛ pfiírody v Praze 4, Michelská 5, záchranné vozidlo s odborníkem.
Ten zvífieti poskytne první pomoc a bûhem 24 hodin zajistí jeho pfiepravu do záchranné stanice. Dal‰í osud nalezen˘ch zvífiat mÛÏete pak sledovat na www.praha.zachranazvirat.cz.
(md)
www.praha4.cz

27.–6. 3. Za snûhem a pohodou s Kamilem a Honzou – osmidenní jarní tábor nejen
pro lyÏafie, informace K. Janou‰kovec a J.
·tûpánek, tel.: 241 731 510, linka 22
27.–4. 3. Itálie – Ponte di Legno – projekt
Hobby centra 4 pro mladé od 15 do 26 let na
téma – Spoleãná souãasnost a inspirace
minulostí – setkání s mlad˘mi Italy u kulatého
stolu i u her, informace R. Hejná, tel.:
241 731 510, linka 24

sobního rozvoje, exhibice a odborné semináfie. Trénujeme na Z· Jeremenkova
a první hodina je zdarma! Pfiihlásit se nebo
domluvit trénink na zkou‰ku si mÛÏete
u hlavního trenéra Pavla Morice na tel.:
605 219 785. Info na www.karatevision.cz.
(pm)

Zájezdy důchodců
SD âR ZO Spofiilov a ZO Praha 10 pofiádají v nejbliÏ‰í dobû
tyto zájezdy:
1. Mí‰eÀ, 1denní zájezd, termín: 17. 3. 2010, cena: 300 Kã,
program: prohlídka mûsta a náv‰tûva svûtoznámé porcelánky.
2. Západní âechy a Chodsko,
termín: 8. 6.–14. 6. 2010, cena:
5200 Kã, v ní je zahrnuto ubytování ve 2lÛÏkov˘ch pokojích s pfiíslu‰enstvím, stravování, doprava autobusem vãetnû v˘letÛ (Star˘
Plzenec, Národní park ·umava
atd.).
Kontakty na organizátorky:
Ing. Skolková, tel.: 604 591 416,
241 492 918, Ing. Vojtí‰ková, tel.:
723 359 211, 223 008 580, MUDr.
Gromová, tel.: 731 932 003. (du)
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společnost
První vítání obãánkÛ v tomto
roce se konalo v úter˘ 12. ledna. Vítala ãlenka Zastupitelstva mûstské ãásti Praha 4
Vûra Pfiíhodová. Podûkování
Stfiední odborné ‰kole sluÏeb
a M· Trojlístek-Toãitá za pfiíjemné vystoupení dûtí.
Pfiivítáni byli tito obãánkové
Mâ Praha 4: Markéta Dvofiáková, Luká‰ Zelenka, David
Ban˘r, Matyá‰ Bukva, Klára
Cimická, Hana Dobe‰ová,
Matyá‰
Doubek,
Simona
Vondrá‰ková, Jan a Alex
Obrtelovi, Sebastián Dubovsk˘, Tadeá‰ Dvofiák, Marek
Eppinger, Sofie Hakenová,
Karolína Hasmaová, Veronika
Jurníãková, Matyá‰ Chládek,

Vítání na‰ich obãánkÛ
·tûpán
Chroust,
Matou‰
Juhász, Hugo Jungbauer, Tara
Kaiserová, Jakub a Veronika Kaiserovi a Matûj Krejãí.
Druhé vítání se uskuteãnilo
ve ãtvrtek 14. ledna. Vítala
ãlenka Zastupitelstva mûstské
ãásti Praha 4 Alice Smetánková. Podûkování Stfiední odborné ‰kole sluÏeb a mûstské
ãásti Trojlístek-Toãitá za pfiíjemné vystoupení dûtí.
Pfiivítáni byli: Emma Kavanová, Katefiina Kubánková,
Vojtûch Kukelka, Lucie Kuncová, Jan Linhart, Adam
Marek, Daniel Marek, AneÏka
Matûjková, Marie Mundilová,
Denis Petr Nûmec, Emília
Reãiãárová, Barbora Luisa

Blahopfiání
Paní Albína Kfii‰tová se v lednu
leto‰ního roku doÏila 104 let!
Nejstar‰í obãance mûstské ãásti
Praha 4 srdeãnû gratulují pfiedstavitelé radnice i ãasopis TuãÀák.

Výročí
sňatku

Foto: Zdenûk KfiíÏ
Paliãková, Martin Peca, Luká‰
Prouza, Vít Rousek, Jakub
R˘par, Alice ·evãíková, Karolína
·imková,
Natálie
Trnková, Richard Vipler, Do-

minik Vrzal, Matyas Aubrecht
a Katefiina Bejãková.
LUCIE ¤E¤ÁBKOVÁ,
ODDùLENÍ PR
A VOLNOâASOV¯CH AKTIVIT

Adresář služeb pro rok 2010
Jste v seniorském věku, či máte
ve svém okolí seniora a nevíte,
jaké sociální či zdravotní služby,
případně možnosti využití volného
času pro seniory v Praze existují?
Na tyto a v‰echny podobné otázky
odpovídá nov˘ Adresáfi sluÏeb pro seniory na území hl. m. Prahy 2010.
Tento adresáfi je k dispozici zdarma
v‰em zájemcÛm z fiad pracovníkÛ sociální péãe a v‰em obãanÛm, které tato
problematika zajímá. Adresáfi je v souãasnosti distribuován
do v‰ech úfiadÛ Mâ, k nahlédnutí je i na informaãních centrech Mâ Praha 4 a bezplatnû je k dispozici ve stfiedisku
KONTAKT CSSP v ul. Jeãná 3 na Praze 2 (www.csspraha.cz,
tel. ã.: 222 515 400, 739 824 749, 731 056 708).
(soc)

ManÏelé Eva a Pavel Martínkovi oslavili v prosinci
2009 zlatou svatbu.
● ManÏelé Stanislava a Eduard Císafiovi z Michle

oslavili 21. ledna 2010 diamantovou svatbu.
● ManÏelé Vûra a Vlastimil ·várovi oslaví v únoru

smaragdovou svatbu.

❤
Zastupitelé MČ Praha 4 a redakce časopisu Tučňák
se připojují ke gratulantům a přejí všem manželským párům
hodně štěstí v dalších společných letech.
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Jedno století Ïivota oslavila Marie Souãková z Nuslí, a to
v úplné du‰evní a fyzické svûÏesti. O svou maminku se pfiíkladnû starají syn i dcera. Jubilantce popfiála hodnû zdraví
zástupkynû starosty Ivana StaÀková.
Foto: Zdenûk KfiíÏ
www.praha4.cz
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policie/inzerce

Obvodní fieditel
Mûstské policie v Praze 4 René ·t˘br:

Spolupráci se staršími občany
považuji za důležitou!
území Prahy 4 se jedná zejména o krádeÏe a vloupání do zaparkovan˘ch osobních
vozidel. Hodláme se ale také zamûfiit na
projevy vandalismu a po‰kozování cizích
vûcí, napfiíklad graffity.
¤editel obvodního fieditelství MP Praha 4
Mgr. René ·t˘br.
Proti pfiedchozím letÛm se v˘raznû
zlep‰ila bezpeãnostní situace v Nuslích
a v okolí námûstí Bratfií SynkÛ. Co letos plánujete, aby se problematická
místa je‰tû více zklidnila?
Ke zlep‰ení bezpeãnostní situace na
námûstí Bratfií SynkÛ zcela jistû pfiispûlo
umístûní kamer Mûstského kamerového
systému. Díky nûmu mÛÏe operátor
systému z Operaãního stfiediska obvodního fieditelství Mûstské policie v Praze 4 okamÏitû vyslat hlídku stráÏníkÛ k pfiípadÛm, které vidí na obrazovkách. I nadále
se proto budeme snaÏit o dal‰í rozmístûní kamer, které jsou na‰imi v˘znamn˘mi
pomocníky. V problematick˘ch lokalitách
samozfiejmû poãítáme s ãastûj‰ími kontrolami hlídek.
Chystá va‰e fieditelství v roce 2010 nûjaké dal‰í novinky?
Nejedná se pfiímo o novinky. Jak jsem
zmínil, poãítáme s nasazením vût‰ího poãtu stráÏníkÛ ve vytipovan˘ch lokalitách s nejvy‰‰í trestnou ãinností. Na

MÛÏete pfiiblíÏit, jak bude letos vypadat va‰e spolupráce se ‰kolami ãi
seniory?
S vedením jednotliv˘ch základních ‰kol
máme velice dobrou spolupráci. StráÏníci
okrskáfii se pravidelnû úãastní pfiedná‰ek
veden˘ch pracovníky Útvaru prevence
kriminality Mûstské policie hlavního mûsta Prahy a akcí pofiádan˘ch konkrétními
‰kolami. I v tomto roce bude jednou z priorit stráÏníkÛ ranní dohled nad pfiechody
pro chodce v blízkosti základních ‰kol.
Pfied vytipovan˘mi zafiízeními bude
dohled v odpoledních hodinách, tedy
v dobû, kdy dûti nejsou pod dozorem
pedagogÛ, ani rodiãÛ a mohou se stát
terãem útoku rÛzn˘ch problémov˘ch lidí.
JiÏ fiadu let spolupracuji s domem s peãovatelskou sluÏbou v Branické ulici,
kam docházím na pfiedná‰ky pro místní
seniory. Práci se star‰ími spoluobãany
povaÏuji za velice dÛleÏitou a prospû‰nou a hodlám se jí intenzivnû vûnovat
i nadále.
Na obvodním fieditelství slouÏíte od
roku 1993 a v mûstské ãásti jste do-

konce zaãínal. Zmûnily se za tu dobu
situace v ulicích a chování lidí?
Mé profesní zaãátky se moc se souãasností srovnávat nemohou. Doba se
hodnû zmûnila, bûhem let napfiíklad novely nûkter˘ch zákonÛ pfiinesly fiadu podstatn˘ch zmûn a roz‰ífiily pÛsobnost
a pravomoci stráÏníkÛ. Mezi lidmi také
rozhodnû narÛstá agresivita verbální
i fyzická, a to u pachatelÛ trestn˘ch ãinÛ
i pfiestupkÛ. V takovém rozsahu to v minulosti urãitû neb˘valo.
MÛÏete pfiiblíÏit, jak˘m v˘vojem pro‰lo va‰e obvodní fieditelství od jeho
vzniku?
V˘voj odpovídá neustále se zvy‰ujícím
poÏadavkÛm a nárokÛm na sluÏbu mûstského policisty. Roz‰ífiil se poãet stráÏníkÛ a pfiibylo i technické vybavení. Máme
více vozidel, motocyklÛ a zavedli jsme
cyklohlídky, které dokáÏí pomoci lidem
a fie‰it fiadu problémÛ na cyklostezkách
v lesoparcích i v dal‰ích lokalitách, kde
je kolo nejvhodnûj‰ím dopravním prostfiedkem. V˘znamn˘m pomocníkem pfii
dokumentaci protiprávních jednání jsou
digitální fotoaparáty, videokamery nebo
záznamová zafiízení.
(teg)
INZERCE
SC-100052/1

„Daruj krev
s policistou“
V t˘dnu od 7. do 11. prosince 2009 se
na Transfuzním oddûlení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady uskuteãnil projekt „Daruj krev s policistou“, kter˘ podpofiila i Mâ Praha 4. Jeho cílem bylo
zv˘‰it povûdomí o dárcovství krve, a to nejen v fiadách praÏské policie, ale i obãanÛ
na‰eho hlavního mûsta.
Bûhem t˘dne darovalo krev necel˘ch
‰est stovek dárcÛ. Vzhledem k tomu, Ïe
z pouhého jednoho odbûru lze pomoci
i tfiem lidem, slavil tento pilotní projekt
www.praha4.cz

Ilustraãní foto: archiv
velk˘ úspûch. KaÏd˘, kdo krev daroval,
si odnesl nejen hezk˘ pocit z pomoci druh˘m, ale i drobné dárky, které poskytla
Zdravotní poji‰Èovna Ministerstva vnitra
âR.
(jr)
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Pomozte dárcovskou SMS
Nadaãní fond pro podporu zamûstnávání osob se zdravotním
postiÏením, sídlící v ulici Bohuslava ze ·vamberka 4, má zprovoznûny dárcovské DMS, a to na
tel. ãísle 87 777 SMS ve tvaru
DMSmezeraZNACKAPRACE.

info/inzerce

âist˘ v˘tûÏek z 30 Kã DMS
(minus poplatky tel. operátor)
jde na projekt ochranná známka
Práce postiÏen˘ch, kter˘ propaguje práci osob se zdravotním
postiÏením. Více informací na
www.pracepostizenych.cz.
(lk)

SC-100105/1

INZERCE

SC-100023/1
SC-100088/1

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

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

Mezinárodní semináfie, závody celosvûtovû uznávané zkou‰ky aj.
TJ SOKOL PRAHA KRâ / Za Obecním úfiadem 7, Praha 4
Kontakt: prof. Joachim Spiegler, 6. dan Ju-Jitsu, tel.: 603 462 642
www.ju-jitsu.cz
SC-81958/42
SC-91022/4

www.praha4.cz
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zdraví/různé
Chcete
opravdu zhubnout?
Mezi nejãastûj‰í novoroãní pfiedsevzetí patfií: MUSÍM
ZHUBNOUT! Aby byla redukce hmotnosti úãinná a nepo‰kodili
jsme své zdraví, musí respektovat ná‰ zdravotní stav, pohlaví,
vûk, fyzickou aktivitu, strukturu tkání a dal‰í faktory.
Co to znamená? Je tfieba, aby na základû vyhodnocení va‰eho
aktuálního zdravotního stavu a Ïivotního stylu poradili odborníci – nutriãní terapeutky. Pfiijìte proto 11. února mezi 13 a 18
hod. do OC Arkády na Pankráci!
V rámci „Dne zdraví“ vám zmûfií krevní tlak, obsah tuku
v tûle a po vyplnûní jednoduchého dotazníku vám nutriãní
terapeutky FTNsP Praha Krã poradí jak na to.
(ms)

O zdraví váÏnû/neváÏnû
Mezi lidmi často kolují zajímavé pověry a fámy, které
se týkají toho nejcennějšího, co máme – našeho zdraví.
A protože nejhorší je žít v nejistotě či v nevědomosti,
měsíčník Tučňák nabízí pomocnou ruku. Zašlete nám
do redakce (kontakty najdete na str. 30) otázky, které vám
vrtají v hlavě a my je předáme odborníkům k zodpovězení.
Nyní zaãneme radou, která koluje po internetu a zab˘vá
se bojem proti chfiipce v uzavfien˘ch místnostech
(napfi. v kanceláfiích). Podle ní staãí dát do místností nádoby s neoloupanou cibulí. Ty následnû pohltí ve‰keré chfiipkové viry, které se v prostoru ocitnou, a ochrání tak zde
pracující osoby.
Cibule má jistû mnoho zdraví prospû‰n˘ch látek a její pouÏití v lidov˘ch receptech je ãasté. Zmínûn˘ recept patfií spí‰e
mezi tzv. babské rady a jeho úãinek nebyl vûdecky prokázán.
MUDr. Stanislava ·imková,
primáfika Infekãního oddûlení FTN

Pfiedná‰ky
o první pomoci
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
– Ošetřovatelská poliklinika pořádá přednášky
pro veřejnost na téma „Laická první pomoc“.
Kardiopulmonální resuscitace, poskytování první pomoci dospûlému i dítûti a nácvik
na modelu – to v‰e se odehraje 2. února od 17 do 19 hodin
v Pavilonu A1 – Centrum pro
vûdu a vzdûlávání. Pokraãování kurzu probûhne 16. února ve stejn˘ ãas a na stejném
místû a probíran˘m tématem
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budou situace, se kter˘mi se
mÛÏete dennû setkat (diabetické kóma, epileptick˘ záchvat,
otrava atd.). Oba kurzy jsou
zpoplatnûny ãástkou 150 Kã
a poãet míst je limitován na 25
osob (2. 2.) a na 50 osob.
Pfiihlá‰ky na telef. ãíslech:
261 082 464, 605 235 784 ãi
e-mail: tatjana.jezkova@ftn.cz.

Krasojízda
a k o l o v á na Pankráci
V sobotu 20. 2. pofiádá oddíl sálové cyklistiky TJ Pankrác jiÏ tradiãnû mistrovství
Prahy v krasojízdû. Tato základní soutûÏ je postupová
a pro závodníky povinná.
Proto se od 9.30 hodin
v hale TJ Pankrác, Praha 4,
Lomnického 1 pfiedstaví v kategorii Ïactva 15 krasojezdkyÀ a krasojezdcÛ. Po jízdách
jednotlivcÛ uvidíte krasojízdu
dvojic, mezi nimi i loÀské vítûzky mistrovství republiky
jak v kategorii ÏákyÀ, tak i juniorÛ Veroniku Snopkovou
a Terezu Nûmeãkovou.
V kategorii elite jednotliv-

kynû pfiedvedou jízdy Dana
a Tereza Beránkovy, které
spolu s Veronikou Holubovou
a Lucií Vachkovou ukonãí
program jízdou ãtvefiice. Odpoledne se od 13 hodin uskuteãní jiÏ 4. roãník mezinárodního turnaje v kolové muÏÛ
„Pankrác Cup“.
Do turnaje jsou pfiihlá‰ena
druÏstva z Nûmecka a Rakouska, která doplní druÏstva ãeské I. a II. ligy z Brna,
Liberce a Plznû. Domácí barvy
TJ Pankrác budou hájit
Daniel Jen‰ík a Tomá‰
Otãená‰ek.
VLASTA BERÁNKOVÁ

NezapomeÀte
zaplatit za psa!
Odbor finanční správy upozorňuje majitele psů,
aby nezapomněli na včasné zaplacení poplatku.
Splatnost ročního poplatku pro důchodce a uživatele rodinných domů je bez vyměření předem do
31. března každého běžného roku.
Poplatek za psa chovaného v bytû je splatn˘ bez vymûfiení pfiedem, a to do 31. bfiezna za I. pol. a do 31. srpna za II. pol. kaÏdého bûÏného roku. Pokud vlastník psa nezaplatí poplatek vãas
nebo ve správné v˘‰i, vymûfií správce poplatku poplatek platebním v˘mûrem a je oprávnûn zv˘‰it vãas nezaplacen˘ poplatek aÏ
na trojnásobek. Mnoh˘m jiÏ také letos konãí dvouletá úleva od
místního poplatku ze psÛ v dÛsledku trvalého oznaãení(ãipování) psa. Poplatek lze platit bankovním pfievodem, v informaãních
centrech, nebo na po‰tû sloÏenkou typu A. V tûchto pfiípadech
platby je velice dÛleÏit˘ vá‰ variabilní symbol, kter˘ je desetimístn˘ a zaãíná 9004…… (uveden na dokladech o zaplacení
z minul˘ch let).
Od 1. 1. 2010 do‰lo ke zmûnû pfiedãíslí úãtu na místní poplatek ze psÛ na: 19-2000832359/0800.
PÛvodní úãet 30015-2000832359/0800 byl platn˘ pouze
do konce roku 2009!
Také je moÏné poplatek zaplatit pfiímo v pokladnû ÚMâ
Praha 4, Táborská 350. Pokud nûkdo neví svÛj variabilní
symbol, nebo bude-li potfiebovat nûjakou bliÏ‰í informaci, ãi
si není jist˘ v˘‰í leto‰ního poplatku (sleva na ãipování po dobu
dvou let v max. v˘‰i 350 Kã), mÛÏe kontaktovat správce
poplatku na tel. ãísle 261 192 434, nebo na e-mailové adrese:
eva.sedlakova@praha4.cz.
(es)
www.praha4.cz

akce/inzerce

Koncert v kapli
Máte rádi hudbu a zpěv? Přijďte na koncert „Worship aneb večer věnovaný Bohu
a lidem“, a to 13. 2. v 18 hod. do kaple
Thomayerovy nemocnice v Krči.
(ds)

SC-91185/2

AKCE
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www.praha4.cz
SC-1000076/1

SC-100091/1

SC-100077/1
SC-100087/6

SC-90547/6

SC-90120/42

SC-91419/1

www.praha4.cz

SC-100036/1

SC-100064/1

SC-1000072/1
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divadla
Křesomyslova 625, Praha 4
Pokladna tel.: 241 404 040

Obchodní oddělení
Tel.: 261 215 722 - Tel./fax: 261 215 721
E-mail: fidlovacka@fidlovacka.cz
www.fidlovacka.cz

2. út
3. st
4. čt
5. pá
6. so
7. ne
8. po
9. út
10. st
11. čt
12. pá
13. so
14. ne
15. po
16. út
17. st
18. čt
19. pá
20. so
21. ne
23. út
24. st
25. čt
26. pá
27. so

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

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

KOMORNÍ
FIDLOVAČKA

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

5. pá 19.30 MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
6. so 15.00 BENEFICE ANEB
ZACHRAŇTE SVÉHO AFRIČANA
9. út 19.30 MILÁČCI A MILODARY
11. čt 19.30 KOUZELNÁ NOC
12. pá 19.30 ŽENA V ČERNÉM
13. so 19.30 MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
19. pá 19.30 ROK MAGICKÉHO MYŠLENÍ
20. so 19.30 NEJLEPŠÍ KAMARÁDKY
25. čt 19.30 BENEFICE ANEB
ZACHRAŇTE SVÉHO AFRIČANA
26. pá 19.30 MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD

Na Jezerce 1451,
140 00 Praha 4-Nusle

Tel.: 261 224 832 - GSM: 736 623 965
E-mail: kristian.jezerka@quick.cz
www.divadlonajezerce.cz

1. po
2. út
3. st
4. čt
5. pá
6. so

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
17.00
20.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

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

V drsné komedii Válka Roseových Warrena Adlera, která si v Divadle Na Jezerce získala obrovský
ohlas diváků, exceluje Bára Kodetová a Michal Dlouhý. Válku Roseových známou takřka po celém
světě i díky filmovému zpracování nastudoval režisér Ondřej Sokol. Je to příběh o tom, kam až může dojít manželství. Jeho rozpad se mění v nelítostný boj manželů Jonathana a Barbary na život
a na smrt. Z jejich přepychového domu se stává kolbiště, z něhož se nechce ani jeden z nich odstěhovat. Válka se přiostřuje a oba protivníci používají jeden proti druhému stále tvrdší prostředky.
Foto: Majka Votavová

GALERIE:

2. út
3. st
7. ne
9. út
10. st

20.00
19.30
15.00
20.00
17.00
19.30

12. pá 19.30
14. ne 15.00
16.00
15. po 18.00

10. st
11. čt
12. pá
15. po
16. út
17. st
18. čt
19. pá
21. ne
22. po
23. út
24. st
25. čt
26. pá

www.sue-ryder.cz

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

17. st
18. čt

19.30
19.00

20. so 15.00
21. ne 15.00
22. po 19.30

23. út
24. st

19.30
19.30

25. čt

20.00

28. ne 15.00

SYLVIE KROBOVÁ – koncert
Filmový klub – NA SEVER
ÁÁÁ ATLAS TEN SE MÁ – pohádka
LENKA DUSILOVÁ TRIO – koncert
MAJDA A PETR:
PÍSNIČKY Z KOUZELNÉ ŠKOLKY
Filmový klub
– BÁBA/DRUHÉ DĚJSTVÍ
JEAN GENET – SLUŽKY
Divadlo Rity Jasinské
HAM HAM aneb
VELKÝ HLAD JÁ MÁM– pohádka
MASOPUSTNÍ PRŮVOD
NA DOBEŠCE
JAN BULTAS, ONDŘEJ JEŘÁBEK
– vernisáž. Mystická střecha světa
autorské fotografie (Tibet, Nepál)
Filmový klub – PROROK
ZUŠ Modřany
Robert Merle: Sisyfos a smrt,
John Patrick: Tančící myši.
Filmový klub pro děti
– ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE
MRAČENICE – pohádka
BESÍDKA 2010
Tradiční představení Divadla
Sklep v novém podání složené
z mnoha humorných výstupů,
skečů, gagů, písní a tanců,
které polechtají bránici i tomu
největšímu morousovi
a kakabusovi.
Besídka 2010
VÝBĚR Z BESÍDEK – Divadlo Sklep
Sklizeň nejlepších plodů
posledních let.
PLES KONZERVATOŘE
JAROSLAVA JEŽKA
ČERT A KOČKA – pohádka

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

1. po 19.00 VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM,
KDYŽ TEČE VODA – komedie
5. pá 19.00 S TVOJÍ DCEROU NE – komedie
6. so 16.00 LÁSKA, SEX A ŽÁRLIVOST – komedie
7. ne 14.00 O PRINCEZNĚ LEONTÝNCE
A DRAČÍM MLÁDĚTI
– pohádka LIDUŠČINA DIV. PRAHA
7. ne 17.00 DÁMSKÁ ŠATNA – komedie
8. po 19.00 DEN NA ZKOUŠKU – hudební komedie
9. út 19.00 VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI – komedie
10. st 19.00 SPIRITUÁL KVINTET – koncert
11. čt 19.00 NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ
– komedie
12. pá 19.00 ABY BYLO JASNO – komedie. PREMIÉRA
13. so 16.00 TO BYL TEDA SILVESTR! – komedie
14. ne 14.00 PEJSEK A KOČIČKA JDOU DO DIVADLA
– pohádka Divadla ROMANETA
16. út 19.00 OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ – komedie
17. st 19.00 REVIZOR aneb Spaste duše – N.V. Gogol
18. čt 19.00 NA SPRÁVNÉ ADRESE – komedie
19. pá 19.00 VRÁTÍŠ SE KE MNĚ PO KOLENOU
– komedie S. Remundy a I. Janžurové
20. so 16.00 VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM,
KDYŽ TEČE VODA – komedie
21. ne 14.00 KÁČA A VODNÍK
– pohádka LIDUŠČINA DIV. PRAHA
21 ne 19.00 PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME – komedie
22. po 19.00 ŽÁRLIVOST – příběh tří žen
23. út 19.00 ZDRAVÝ NEMOCNÝ – komedie
24. st 19.00 ÚKLID – ESTER KOČIČKOVÁ
A KATERYNA KOLCOVÁ
– komorní pseudomuzikálek
25. čt 16.00 O LÁSCE čili PARLE-MOI D’AMOUR
– komedie
26. pá 19.00 SMÍŠENÉ (PO)CITY – komedie
27. so 16.00 FATÁLNÍ BRATŘI
– hra o štěstí. PREMIÉRA
28. ne 14.00 SNY SKŘÍTKA SNÍTKA
– pohádka LIDUŠČINA DIVADLA PRAHA
28. ne 17.00 DROBEČKY Z PERNÍKU
– několik běžných životních situací

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

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

www.praha4.cz

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

JURAJ BARAN / METAMORFOPSIE
Nadživotní formy z blízké i daleké přítomnosti neboli
surrealističtejší ponětí...

11. čt 17.00 MALAJSIÍ OD MRAKODRAPŮ
K LEBKÁM U STROPU
Přednáška RNDr. Jaroslava Hofmanna, redaktora časopisu Země světa,
s obrazovou projekcí.

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

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

24. st 17.00 VEČER ITALSKÉ KUCHYNĚ
V únoru se opět můžete těšit na speciality národních kuchyní. Připomeneme si
jedinečný temperament místních obyvatel. Nezapomeňte si včas zarezervovat
stůl u Veleny Obstové na velena.obstova@sue-ryder.cz, tel. 773 977 018 nebo
prostřednictvím elektronického formuláře na www.sue-ryder.cz.
25. čt 17.00 PODIVUHODNÝ VZNIK MĚSTA TÝNCE NAD SÁZAVOU
Přednáška RNDr. Pavla Mrázka z cyklu „Pražské okolí“ s obrazovou projekcí.

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

SC-100056/1

SC-100118/1

SC-100114/1

SC-100074/1

SC-100075/1

SC-100115/1

SC-100116/1
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SC-91436/2

SC-100026/1

SC-91135/2

SC-100063/1

SC-100057/1

SC-91037/8

SC-91267/3

MALOVÁNÍ OD 20 Kč/m2
BROUŠENÍ PARKET od 220 Kč/m2
SC-100113/1
Fa MILOSLAV JÁCHIM
• Malování a lakování • Nátěry oken a dveří • Štukování zdí •
• Práce i o so+ne • Vše kvalitně za rozumné ceny •

Ing. JAN MELŠ

SOUDNÍ ZNALEC A LICENCOVANÝ ODHADCE
CENY A ODHADY NEMOVITOSTÍ, PORUCHY STAVEB
tel: 603 253 938, fax: 244 466 040, mail: jan.mels@atlas.cz

SC-91365/2

SC-90890/5

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

SC-91352/2

SC-100066/2

SC-90878/5

SC-100071/1

www.ceskydomov.cz
MALÍŘI, LAKÝRNÍCI, ÚKLID

SC-91451/1

SC-91431/1

www.praha4.cz

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

SC-91390/2

SC-100111/13

SC-91363/2

SC-91428/2

Tel: 272 761 234 • 602 366 328

SC-91442/2

WHIRLPOOL • IGNIS • TATRAMAT
OPRAVY v bytě zákazníka

SC-91446/2

SC-90863/5

SERVIS PRAČEK

SC-100090/1

Inzerce v časopisu TUČŇÁK
Uzávěrka dalšího vydání, tedy
březnového čísla, je 12. února 2010.
Renata Čížková tel.: 777 114 473, 222 980 260
E-mail: cizkova@ceskydomov.cz
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ekologie
Sbûr
použitého textilu
Z důvodu velkého zájmu
obyvatel MČ Praha 4
zakoupila pro obyvatele
6 kontejnerů na textil.
Kontejnery byly mezi
vánočními svátky
umístěny v ulici Kotorská
(2x), Chodovská, Jankovská,
Novodvorská a V Štíhlách.
Co
v‰echno
mÛÏete darovat?
Do kontejnerÛ lze
odkládat obleãení (pánské, dámské, dûtské), textil (lÛÏkoviny, prostûradla, ruãníky,
utûrky), záclony,
bytov˘ textil, látky (min. 1 m2), pefií, péfiové i vatované pfiikr˘vky,
pol‰táfie,
deky,
spací pytle, domácí potfieby, nádobí
bílé i ãerné – v‰e nepo‰kozené, obuv
a podobnû.
Pravidelnou obsluhu tûchto kontejnerÛ a udrÏování ãistoty 1 metr v‰emi
smûry kolem kontejnerÛ zaji‰Èuje charitativní organizace Diakonie Broumov.
Informace a reklamace ohlednû v˘vozu
kontejnerÛ lze fie‰it telefonicky pfiímo
u Diakonie Broumov, tel.: 224 316 800,
224 317 203 nebo na odboru Ïivotního
prostfiedí a dopravy ÚMâ Praha 4, tel.:
261 192 264, 261 192 430.
Reklamaci lze zaslat také elektronicky
na adresy:
■ eva.simkova@praha4.cz
■ jana.teichmannova@praha4.cz
■ wienerova@diakoniebroumov.org
■ diakonie-strom@volny.cz
(e‰)

Zelená linka
životního prostředí
Nejste lhostejní ke svému okolí? Máte
podněty a postřehy k údržbě veřejné
zeleně, nebo k životnímu prostředí na
Praze 4? Pak zavolejte zdarma na
Zelenou linku životního prostředí
– 800 131 290.
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www.cistapraha4.cz
MČ Praha 4 – velkoobjemové kontejnery
ÚNOR 2010

MČ Praha 4 – velkoobjemové kontejnery
BŘEZEN 2010

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

Stanovi‰tû
Zavezení dne
Jivenská x Adamovská
01
Ctiradova x Meãislavova
01
Zálesí x Sulická
01
Mezivr‰í x Nad ·álkovnou
01
Pod Terebkou x Petra Rezka
02
Nad Pískovnou x Pfiechodní
02
Vavfienova
02
Pekárenská – pod svahem
03
Marie Cibulkové x U Jedliãkova ústavu
03
Pod Dûkankou x Nad Spádem
03
Zelen˘ pruh x Za Pruhy (u parkovi‰tû)
03
Na Lysinách
04
Zapadlá x Zelen˘ pruh
04
Jeremenkova x Sitteho
04
U Pern‰tejnsk˘ch x DruÏstevní
08
Halasova x U StrÏe
08
K V˘zkumn˘m ústavÛm
08
Pod Dálnicí ã.1
08
DruÏstevní ochoz x Zdafiilá
09
Michelská x U Michelského ml˘na
09
Valtínovská x Hornokrãská
09
Pod Vi‰Àovkou
09
Lopatecká x Doudova
10
Na Vrstvách x Pod Pekafikou
10
Vrbova (u garáÏí)
10
V Zálomu x Na Jezerce
11
Murga‰ova
11
Zachova x Nad Svahem
11
Korandova x Havlovického
11
Îilinská
15
Kotorská (u jeslí)
15
Herálecká I x Pacovská
15
Nad Lesním divadlem x Nûmãická
15
Boleslavova x BoÏetûchova
16
Pod Krãsk˘m lesem x V Jehliãí
16
U Habrovky x U Krãské vodárny
16
Podolská x K Vysoké cestû
16
Vzdu‰ná x Na Rovinách
17
Plamínkové (u Z· nebo u polikliniky)
17
Jiskrova x Na Mlejnku
17
Podolská x U Vápenné skály
17
Klánova x U Vodotoku
18
Kamenitá
18
Branická x K Ry‰ánce
18
Jílovská (u Alberta)
18
Na Kvûtnici x Pod Sokolovnou
22
SdruÏení x Nad Studánkou
22
Horáãkova x Bartákova
22
Sinkulova x Na Klikovce
22
Pod Vr‰ovickou vodárnou III
23
Baarova x Telãská
23
Luke‰ova x Bohrova
23
RuÏinovská x Kukuãínova
23
Na Zlatnici x Na Podkovce
24
V Hodkoviãkách x Jitfiní
24
Pod Jalov˘m dvorem
24
Doudlebská
24
Bítovská
25
PsohlavcÛ x Vûkova
25
Sládkoviãova
25
Fillova x Rabasova
25
Na Lí‰e x Na Novinû
29
Jihlavská (proti garáÏím)
29
Jihozápadní V x JiÏní IX
29
Na Chodovci (u septick˘ch nádob)
29
Nad Havlem x U Krãského nádraÏí
30
Mirotická x âimelická
30
JiÏní XVI
30
Choceradská x Senohrabská
30
Severov˘chodní IV x Severní IV
31
Viktorinova
31
Ohradní x Na Kfiivinû
31
Podolská x Nedvûdovo námûstí
31
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VáÏení,
Ïádám Vás laskavû, abyste upravili chodníky v ulici U gymnázia. Nûkolikrát dennû tudy chodí na‰e dûti do ‰koly a odpoledních krouÏkÛ a na chodníku bûÏnû parkují auta i vût‰í dodávky, otáãejí se tam apod. Tato situace trvá jiÏ del‰í dobu
a takov˘ chodník není pro dûti vÛbec bezpeãn˘. Jinou moÏnost
jak se dostat pfies ulici 5. kvûtna nemají.
Simona Winterová

SC-100099/1

SC-100089/1

V období od 19. 12. do 3. 1. 2010 jsem uloÏil zintenzivnit
hlídkovou ãinnost v uvedené lokalitû. V uvedeném období
bylo uskuteãnûno celkem 31 kontrol a stráÏníky odhaleno
23 pfiestupkÛ, které byly fie‰eny v rámci zákonn˘ch zmocnûní.
V kontrolách v rámci bûÏné hlídkové ãinnosti se bude pokraãovat i nadále. Úãinnou pomocí ze strany vefiejnosti pfii
fie‰ení obdobn˘ch problémÛ je oznámení zji‰tûného aktuálního stavu na bezplatnou linku tísÀového volání MP 156,
nebo pfiímého kontaktu na Obvodní fieditelství MP Praha 4,
Táborská 372/36 – Nusle, tel.: 261 192 625 ãi 311.
RENÉ ·T¯BR, ¤EDITEL OBVODNÍHO ¤EDITELSTVÍ MP PRAHA 4

dopisy/inzerce

SC-90920/5

Napsali jste nám...

www.praha4.cz
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zábava/kontakty
OSMISMĚRKA

SoutûÏ o 5 knih
„Stra‰idla z Nerudovky“
Seriózní rodina z Nerudovy ulice ani
v nejdivočejších snech netuší, do jaké
šlamastyky se dostane, když požádá
skupinku strašidel dychtících po
osvobození o pomoc při řešení svých
malérů. Bezhlaví rytíři krotící partu
motorkářů, středověká čarodějnice jako
garde na vyhlášené diskotéce, tlupa
loupežníků proti současným zločincům.
A to je teprve začátek…

Îena
a lyra
Îena je jako lyra.
Tomu vyzná své
tajuplné akordy,
kdo na ní TAJENKA.

Soutěžní otázka:
Kolik kníÏek (vãetnû
této) Ivana Vostfiáková
vydala?
a) 1

b) 3

c) 4

Knihy vyhrává 5., 10.,
15., 20. a 30. správná
odpovûì, která bude
zaslána do 8. února 2010 na e-mail:
dudek@ceskydomov.cz. Pozor, kaÏd˘
soutûÏící mÛÏe odeslat pouze jednu odpovûì!
V˘herci z lednového TuãÀáka: Hana
Gollová, Zdenûk Vanûk, Vít ·imek, Lenka
Písecká a S. Foschenbauer. Gratulujeme!

SUDOKU

LEGENDA:
ABIOSA, AEROB, AKUMA, ANARCHY, ANONYMITA, BASISTÉ, BAZAR,
BOMBARDOVATI, BROOCH, DLÁTO, DRAV¯, EXTRÉM, FOXTERIÉR, FUJARA, HÁRAT,
HIEROGLYF, CHRâETI, IVETIN, JEDINEâNOST, KAPKU, KLIPS, KOMTESA, KONINA,
KOTLAT, KRTEK, KULTUS, KYTOVEC, LINOLEA,
LSTIV¯, MÁMIT, METANÉ, MLÁDù, NARIS, NÁTURA,
NEGU·, NEPROKOPNOUTI, NEVYVOLAT, NURIE, OM¯TI,
OPLATY, OPLZLÁ, OPRAÎIT, OPSAT, ORLATA, OVùSY,
PATKY, POPLETEN¯, PRAHA, PRESTIÎ, PROSTITUTKY,
REOSTAT, ROUCHO, SCHARF, SKOK, SOPRÁNY, STÁLÍ, STOÎÁR, STYKY, SYKOT, ·LENGR, ·PITAT, TAHAâE, TÁPAV¯, TAPÉTA,
TESATI, VARY, VùÎNÍK, VIJÁKY, VOJNA, ZAKRYTÉ, ZALINY, ZÁTOPEK, ZÁVIT, ZIKA, ZOOGEOGRAFIE, ZVUKOVODY

Pro pokročilé
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Kontakty na redakci, inzerci a distribuci
Šéfredaktor:

Inzertní manažer:

Martin Dudek

Renáta âíÏková

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

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

Osmismûrka: TAJENKA umí zahrát
Stránka vznikla ve
spolupráci s časopisy

Řešení

Stížnosti a podněty k distribuci:

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

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

www.nasepraha4.cz

Připomínky, názory a podněty: Tučňák, Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1

Uzávěrka inzerce pro další vydání Tučňáka je 12. února 2010.
od vydavatelství
VIP adresa, s. r. o.
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KONTROLA DISTRIBUCE ČASOPISU: v rámci pravidelné kontroly distribuce si Vás, čtenářky a čtenáře Tučňáka, dovolujeme
požádat o spolupráci. V případě, že neobdržíte časopis, oznamte tuto skutečnost buď e-mailem na adresu: noviny@praha4.cz,
nebo telefonicky na číslo 261 192 199. Nezapomeňte vždy uvést ulici a číslo Vašeho domu.
Děkujeme.

www.praha4.cz
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inzerce

SC-91430/3

SC-91264/2

SC-100078/1

www.ceskydomov.cz

SC-91403/2

SC-91467/1

www.praha4.cz
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