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otázky
pro starostu
Pavla Horálka

Teprve druh˘ hospic v celé Praze,
nyní budovan˘ na Spoﬁilovû, by mûl
b˘t slavnostnû otevﬁen za tﬁi mûsíce.
Probíhá stavba podle plánu?
Domnívám se, Ïe ano. JiÏ 9. záﬁí bude
v Divadle Na Jezerce benefiãní pﬁedstavení na podporu na‰eho hospice. V˘tûÏek
z akce pÛjde na jeho provoz a dovybavení. Nemusím snad pﬁipomínat, Ïe chod
hospice je finanãnû nároãn˘ a Ïe kaÏdá
koruna samozﬁejmû pﬁijde vhod. Souãasnû bych chtûl na‰e obãany vyzvat, aby
se pokusili zamyslet nad názvem tohoto
zaﬁízení. Své nápady zasílejte na adresu
ãasopisu TuãÀák.
●

NeuvaÏujete po vzoru jin˘ch mûstsk˘ch ãástí zavést farmáﬁské trhy?
Tﬁi roky se snaÏíme provozovat trÏnici
pﬁed Thomayerovou nemocnicí, ale zájem
ze strany nakupujících i prodávajících
není velik˘. Proto jsme vstoupili do jednání s pûstiteli ovoce a zeleniny a ve spolupráci s Arkády Pankrác otevﬁeme pﬁed
obchodním centrem, za finanãní spoluúãasti mûstské ãásti, od 4. srpna farmáﬁské trhy. Lidé si tu kaÏdou stﬁedu
nakoupí ãerstvou zeleninu a ovoce. V pﬁípadû zájmu otevírací dobu roz‰íﬁíme.
●

Hodnû ãtenáﬁÛ TuãÀáka se ptá, proã
se nestaví relaxaãní centrum Kosmos
na Novodvorské?
To je vûc, ze které jsem opravdu smutn˘. V dostateãném pﬁedstihu jsme vyhlásili v˘bûrové ﬁízení na dodávku stavby,
ale firma, která skonãila na 2. místû, se
proti rozhodnutí v˘bûrové komise odvolala. Celou kauzu uÏ nûkolik mûsícÛ ﬁe‰í
Úﬁad pro hospodáﬁskou soutûÏ a dosud
nerozhodl. A bez jeho verdiktu nelze
ukonãit v˘bûrové ﬁízení a stavbu zahájit…
●

Jsou prázdniny, doba dovolen˘ch.
Kde strávíte chvilky volna?
âást léta urãitû proÏiji na na‰í chatû
v severních âechách, kousek od Nového
Boru. A s rodinou se chystáme k moﬁi,
na Kypr. Jsem v‰ak aktivní typ, kter˘
se na pláÏi nevydrÏí dlouho grilovat, takÏe urãitû budeme sportovat a jezdit za
památkami.
MARTIN DUDEK
●

www.praha4.cz

názory/info
Léto v Praze
Nastala doba prázdnin a dovolených. Hlavní město se znatelně vylidní,
snad kromě turisty přeplněného centra. Silnice se uvolní a také na
hlavních tazích se doprava zklidní kromě dnů, kdy tisícovky harcovníků
poputují přeplněnými automobily od moře a k moři. Prý není nic horšího než prázdniny v Praze, tvrdí mnozí.
Jistû, lesy kolem Jizerky nebo jihoãeské
rybníky je tûÏké trumfnout, ale i hlavní
mûsto má v létû své kouzlo. Snad právû jen
o dovolené si ãlovûk najde ãas jít se podívat
v klidu do míst, kter˘mi nebo kolem kter˘ch v pracovní dny jen probûhl ãi projel.
A nezáleÏí pﬁitom, zda pÛjdete pû‰ky,
pojedete na kole a nebo na koleãkov˘ch
bruslích. Nabídnu nûkolik námûtÛ z na‰í
Prahy 4. Jsou to místa, které mám rád
a kam se dá vyrazit na opravdov˘ prázdninov˘ v˘let. Sportovci jistû ocení povltavskou cyklostezku, po které se projedou od
Vy‰ehradu aÏ na Zbraslav. Pohled na
Vltavu i od Vltavy je úplnû jin˘, neÏ jak ho
znáte z tramvaje. KdyÏ jsem zmínil
Vy‰ehrad – kdy jste naposledy byli na jeho
hradbách a prohlíÏeli si Prahu z míst, odkud je podle mého názoru na ni snad nej-

krásnûj‰í pohled? No a kdo by chtûl hust˘
les, doporuãuji ten Kunratick˘, kter˘ je
v nûkter˘ch prÛvodcích naz˘ván hájem, ale
kdo se vydá údolím Kunratického potoka,
mÛÏe si alespoÀ chvíli pﬁipadat jako uprostﬁed ·umavy.
Pﬁeji v‰em krásnou dovolenou a spokojené prázdniny, a to bez ohledu na to, zda
voln˘ ãas strávíte v Praze nebo za jejími
hranicemi. Vûﬁte, Ïe i léto v Praze mÛÏe
b˘t úÏasné. Pokud jste se o tom jiÏ pﬁesvûdãili, po‰lete nám své zku‰enosti. V srpnovém TuãÀáku je nabídneme jako námût
ostatním a na facebooku udûláme anketu
o nejlep‰í prázdninov˘ v˘let v Praze 4.
RADEK LOHYNSK¯ (ODS),
ZASTUPITEL HLAVNÍHO MùSTA PRAHY
A Mâ PRAHA 4
radek.lohynsky@praha4.cz

Sametové volby
Tak nám skončilo nejdelší volební martyrium naší historie. Ještě nikdy
nebylo vynaloženo tolik peněz a úsilí. Ještě nikdy nebylo na plakátech
a v médiích tolik karikatur a urážek. Jedno je však jisté, již nikdy nebudou volby jako dříve.
Poprvé v na‰í historii si voliãi nenechali
diktovat poﬁadí na kandidátkách jednotliv˘ch stran tak, jak rozhodli moudﬁí straniãtí vÛdci, ale rozhodli se sami, koho do
Poslanecké snûmovny chtûjí a koho nikoliv. Nûkteré kandidátky byly zmûnûny zcela, jiné v˘raznû. Paradoxnû tak v nûkter˘ch
pﬁípadech voliãi vyﬁe‰ili problémy s problematick˘mi kandidáty, kteﬁí by byli brzdou

dal‰ího v˘voje spoleãnosti a s kter˘mi by si
jejich kolegové jen obtíÏnû poradili.
Bylo rozdáno 3,7 milionu preferenãních
hlasÛ a lidé si opravdu ovûﬁili, Ïe tento model demokratického ovlivnûní voleb a prosazení vlastního modelu opravdu funguje.
Byly to sametové volby a jejich vítûzem
byli jednoznaãnû voliãi…
KAREL HURT (ODS), ZASTUPITEL Mâ PRAHA 4

Farmáﬁské trhy na Pankráci
Pravidelně konané trhy v městské části Praha 4 budou od
srpna rozšířeny o oblíbenou sezonní nabídku čerstvé zeleniny,
ovoce, pečiva a dalších zemědělských produktů.
Podnikatelská komise MČ Praha 4 se rozhodla vytvořit novou tradici a nabídnout občanům „čtyřky“ produkty soukromých zemědělců
a výrobců. „Záměrem trhů je obnova tradic zemědělských tržnic, umožnit lidem nákup
čerstvých a kvalitních výrobků a současně
v dnešní nelehké ekonomické situaci podpořit
i tuzemské zemědělské malovýrobce,“ uvedla
zastupitelka Dana Křivánková-Klisáková (ODS),
která se na realizaci celého záměru nemalou
měrou podílela.

Farmářské trhy odstartují 4. srpna před Obchodním
centrem Arkády Pankrác
a poté se budou konat pravidelně každou středu na stejném místě, a to až
do 25. srpna. „Srdečně zveme všechny zájemce
o kvalitní české produkty k návštěvě farmářských trhů a zemědělským výrobcům nabízíme
možnost prodeje. Info o podmínkách získáte
na e-mailu dana.klisakova@email.cz,“ uzavírá
(md)
Dana Křivánková-Klisáková.
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Park Družba, centrální park
na Pankráci, Pankrácká pláň
– tři názvy pro jeden prostor,
který letos o prázdninách
projde výraznou, leč pozitivní
změnou.
Jak jiÏ TuãÀák informoval, obnova parku
DruÏba se rodila na r˘sovacích prknech známého architekta Boﬁka
·ípka. „Pan ·ípek nám
pﬁedev‰ím navrhl na
místû b˘valé ka‰ny velké a originální dûtské hﬁi‰tû s atypick˘mi herními prvky. Dûti budou mít
k dispozici nejen ãtyﬁi pískovi‰tû vãetnû
dun, ale i vodní prvky – vodopád, pítko,
rozpra‰ovaã a brouzdali‰tû,“ vypoãítává

V parku bude vodopád
starosta Mâ Praha 4 Pavel Horálek
(ODS, na snímku). „Nesmíme v‰ak zapomenout i na dal‰í v˘znamné osobnosti,
které nám s celkovou regenerací parku
pomáhají – b˘val˘ ﬁeditel Botanické zahrady docent Vûtviãka a architekti pro
parkov˘ urbanismus Otakar KÛãa
a Martina Vlnasová.“
V souãasné dobû napﬁíklad probíhá
diskuze o typu stromÛ, které hﬁi‰ti dodají v létû tolik potﬁebn˘ stín. „PÛvodnû
jsme zam˘‰leli vysadit platany, ale pan
docent Vûtviãka poukázal na moÏnost
alergick˘ch reakcí lidí na jejich plody,
takÏe ve v˘bûru pokraãujeme.“ Na místû,
odkud je vidût na PraÏsk˘ hrad, radnice
pﬁem˘‰lí, jak by toto místo je‰tû více
zv˘raznila.
Naopak prostor pro inline dráhu se
bude hledat jinde. „Pﬁehodnotili jsme
návrh architekta a zachováme plnû vel-

Volby do Zastupitelstva MČ Praha 4
Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí na dny
15. a 16. října 2010.
Důležité informace
pro volební strany a občany
Městské části Praha 4
1. Zastupitelstvo mûstské ãásti Praha 4 (dále jen ZMâ P 4) na svém 23. zasedání, které se konalo 4. ãervna 2010,
na volební období 2010–2014 stanovilo
45 ãlenÛ ZMâ P 4 a zároveÀ pro volby
do ZMâ P 4 vytvoﬁilo 5 devítimandátov˘ch volebních obvodÛ (uveﬁejnûno na
úﬁední desce).
2. Kandidátní listiny pro volby do
ZMâ P 4 mohou podávat volební strany. Volební stranou podle zákona
ã. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí mohou b˘t registrované politické strany a politická hnutí, jejichÏ
ãinnost nebyla pozastavena a jejich
koalice, nezávislí kandidáti, sdruÏení
nezávisl˘ch kandidátÛ nebo sdruÏení
politick˘ch stran nebo politick˘ch hnutí
a nezávisl˘ch kandidátÛ.
3. Tvoﬁí-li volební stranu nezávisl˘
kandidát nebo sdruÏení nezávisl˘ch
kandidátÛ, pﬁipojí volební strana ke
kandidátní listinû petici podepsanou voliãi podporujícími její kandidaturu, potﬁebn˘ poãet podpisÛ registraãní úﬁad
ÚMâ Prahy 4 uveﬁejnil na úﬁední desce.
4. Kandidátní listiny se podávají
nejpozdûji do 16 hodin 66 dnÛ pﬁede

4

dnem voleb registraãnímu úﬁadu, tj.
do 10. srpna 2010
do 16 hodin. Na
Úﬁadu
mûstské
ãásti Praha 4 bude
kandidátní listiny
pﬁebírat, projednávat a následnû
rozhodovat pracovnice odboru správních agend ÚMâ
Praha 4, Jílovská 1148/14 (kde se vydávají OP a CD) paní Dagmar Militká,
telefonní ãíslo: 261 192 675 nebo mobil:
602 669 313, uveﬁejnûno na webov˘ch
stránkách Mâ Praha 4.
5. V‰ichni voliãi jsou zapsáni ve stálém seznamu voliãÛ v místû trvalého
bydli‰tû, v na‰em pﬁípadû v seznamu voliãÛ veden˘m Úﬁadem mûstské ãásti
Praha 4, pﬁiãemÏ kaÏd˘ voliã zapsan˘ do
seznamu voliãÛ v pﬁípadû pochybností
má právo ovûﬁit si svÛj zápis ve stálém
seznamu voliãÛ. NahlíÏení do tohoto
seznamu je na adrese: Úﬁad mûstské
ãásti Praha 4, odbor správních agend,
Táborská 350/32, v kanceláﬁi ã. 364,
v úﬁedních hodinách pondûlí a stﬁeda
8.00–17.30 hodin.
ING.TOMÁ· SMRâEK, DAGMAR MILITKÁ
ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND

kou centrální plochu zelenû pro voln˘
pohyb lidí. Nechceme, aby docházelo ke
kolizím mlad˘ch bruslaﬁÛ se star‰ími
spoluobãany,“ vysvûtluje dÛvod starosta.
„Také jsme vysly‰eli místní obyvatele
a hudební poﬁady v parku postupnû
utlumujeme a pﬁesouváme do vznikajícího branického A-parku.“ V parku
DruÏba by také nemûla chybût nauãná
stromová stezka, kde typické stromy budou jmenovitû popsány.
„Park bude mít svÛj ﬁád i svého
stálého správce. Není moÏné, aby zde
lidé jezdili na motorkách ãi dokonce
v autech, nebo niãili stromy. UÏ nyní
jsme poÏádali mûstskou policii o ãastûj‰í
kontroly a vûﬁím, Ïe lidé toto opatﬁení
pﬁijmou s pochopením. VÏdyÈ krásné
prostﬁedí chceme mít kolem sebe v‰ichni,“ uzavírá starosta Pavel Horálek.
(md)

Mobilní kancelář
Pražské plynárenské
Z iniciativy Mâ Praha 4 nabídne
PraÏská plynárenská, a. s., ve spolupráci s dceﬁinnou spoleãností Prometheus, energetické sluÏby, s. r. o., odbûratelÛm zemního plynu novou sluÏbu
– „mobilní obchodní kanceláﬁ“.
Jejím prostﬁednictvím si stávající i potenciální zákazníci PraÏské plynárenské,
a.s. mohou vyﬁídit záleÏitosti, související
s odbûrem zemního plynu bez náv‰tûvy
kontaktních míst v Praze 2 a 4. Mobilní
kanceláﬁ bude umístûna v automobilu
oznaãeném logem PraÏské plynárenské,
a.s., zaparkovaném na parkovi‰ti pﬁed
základní ‰kolou v Jitﬁní ul. ã. 185.
Termíny pﬁistavení: 3. 8. od 9 do 13
hod., 31. 8. od 9 do 13 hod., 21. 9. od 13
do 17 hod., 14. 10. od 9 do 13 hod.,
16. 11. od 13 do 17 hod., 14. 12. od 13
do 17 hod.
Mobilní kanceláﬁ poskytuje zejména
následující sluÏby:
– zahájení, pﬁevod a ukonãení odbûru
zemního plynu
– zmûny smluvního vztahu (zpÛsobu
placení, zasílací adresy, jména atd.)
– pﬁevzetí reklamace
– v˘mûna, kontrola a zaplombování
plynomûru
– informace k otázkám, souvisejícím
s dodávkami zemního plynu
– tiskopisy a informaãní broÏury
SluÏeb mobilní kanceláﬁe mohou vyuÏít
i obãané pﬁilehl˘ch obcí a ãástí Prahy.
BliÏ‰í informace na tel. ã.: 267 175 174
a 267 175 202.
(pp)
www.praha4.cz
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V ysazeny
stromy osobností
O další dva nové stromy se rozšířila zeleň v městské části Praha 4.
Navíc je v blízkosti základních škol vysadily osobnosti společenského
života – naši čestní občané.
Váleãn˘ veterán z RAF Jaroslav
Hofrichter ve spolupráci se starostou
Pavlem Horálkem a zástupcem staros-

ty Václavem Kri‰tofem (oba ODS) a b˘val˘ ‰piãkov˘ hokejov˘ reprezentant
a politick˘ vûzeÀ Augustin Bubník zasadili po stromu u Z· Nedvûdovo námûstí a Poláãkova.
„Chceme tím dûtem pﬁipomenout,
Ïe v jejich okolí
Ïijí v˘znamní lidé,
o které by se mûly
zajímat a o jejich
Ïivotû nûco vûdût,“
pﬁipomnûl zámûr
radnice
starosta
Pavel Horálek.

Jaroslavu Hofrichterovi vypomohl se sázením starosta Pavel
Horálek za dohledu zástupce starosty Václava Kri‰tofa.

Nová parkovací místa
Z důvodu nedostatku parkovacích míst se městská část Praha 4 snaží aktivně vyhledávat
lokality, kde je možné buď změnou dopravního
značení, nebo změnou řazení získat prostor pro
další parkující vozidla.
„Provûﬁováním ulic
jedné po druhé nebo
vyhodnocováním podnûtÛ od obãanÛ se
snaÏíme uspoﬁádat parkování je‰tû efektivnûji. Lidé ãasto znají urãitou lokalitu
lépe a navrhují nám moÏnosti ﬁe‰ení. My
potom zji‰Èujeme, jestli je to moÏné,“ vysvûtluje zámûr radnice zástupce starosty
pro dopravu Martin Hudec (ODS, na
snímku).
V ulici Pujmanové mezi ulicemi
Dûkanská vinice I a Hvûzdova vytvoﬁila
radnice ‰ikmá stání, díky kter˘m
vzniklo zhruba 30 nov˘ch parkovacích
míst, coÏ v této lokalitû znamená nárÛst
témûﬁ o polovinu. Dal‰ích 20 míst je zawww.praha4.cz

ji‰tûno v ulici Meãislavova. „Také v ulici
Milevská chceme v nejbliÏ‰í dobû odstranit zákazové znaãky a pﬁedpokládáme,
Ïe bychom tím mohli získat minimálnû
35 nov˘ch míst,“ ﬁíká zástupce starosty
Martin Hudec.
Za poslední tﬁi roky se tímto zpÛsobem na území Mâ Praha 4 nav˘‰il poãet
parkovacích míst témûﬁ o dvû stû a dal‰í
minimálnû stovku míst uÏ radnice pﬁipravuje. „S Technickou správou komunikací a Policií âR momentálnû jednáme o nûkolika oblastech v Praze 4.
Napﬁíklad v Nuslích uÏ máme vytipováno
hned nûkolik vhodn˘ch ulic,“ dodává
Martin Hudec.
(Ïp)

Augustin Bubník vûnoval stromu dÛkladnou péãi.
Foto: Zdenûk KﬁíÏ

Informaãní
centrum
uzavﬁeno
Od 1. 7. do 30. 8. 2010 je z dÛvodu
rekonstrukce stﬁechy uzavﬁeno informaãní centrum na námûstí HrdinÛ.
Zájemci mohou vyuÏít nejbliÏ‰í IC
(Táborská a Poláãkova), jejichÏ provoz
není po dobu letních mûsícÛ omezen.
(heg)

Dopravní uzavírky
Ve dnech 5.–9., 26.–30. 7. a 16.–20. 8.
2010 bude uzavřena ulice U Michelského
mlýna v úseku od objektu č. 124/27 (kostelík) k lávce z ulice Na Kolejním statku
z důvodu prací prováděných na plynovodu
uloženém podél Botiče.
Od 26. 7. do 6. 8. 2010 bude uzavřena
celá ulice Pod Zemankou, a to z důvodu
opravy jejího povrchu. Objízdná trasa bude
vedena po okolních komunikacích.
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Dopravní značky
omezí náklaďáky
Umístit zhruba 75 nových dopravních značek zakazujících vjezd nákladních aut do rezidenčních oblastí
v Praze 4 – takové řešení navrhuje městská část, aby
ochránila obyvatele nejen před hlukem nákladních vozů, ale aby také
zamezila ničení vedlejších komunikací.

S e l e k t ro o d p a d e m
j s te z a to č i l i !
U obchodního centra Arkády Pankrác
se uskuteãnila ekologická akce „Zatoãte
s elektroodpadem!“ za hojné úãasti dûtí
ze základních ‰kol a ‰kolních druÏin.
„Obãané nás mile pﬁekvapili a pﬁinesli témûﬁ pÛl tuny vyslouÏil˘ch spotﬁebiãÛ, které budou ekologicky zlikvidovány,“ zhodnotil akci zástupce starosty Václav Kri‰tof
(ODS, na snímku vpravo).
(md)
Foto: Zdenûk KﬁíÏ

Chcete místo
v parkovacím domě?
Ještě stále je možné rezervovat parkovací místa v připravovaném garážovém domě
v ulici Jílovská. V současné době zastupitelstvo MČ Praha 4 i představenstvo
4-Majetkové, a. s., kteří budou zakládajícími členy družstva Parkovací dům Jílovská,
schválily záměr jeho založení a rozhodly
podat přihlášku do družstva.
V případě, že bude zájem o parkovací
místa (počet přijatých přihlášek do družstva) vyšší než 60 % všech parkovacích stání, bude stavba zahájena.
Info na www.4-Majetkova.cz, nebo na tel.
č.: 261 192 413, paní Julie Bubínková,
e-mail: julie.bubinkova@4-majetkova.cz.
(jb)

Návrh se t˘ká lokalit Hodkoviãky
a Lhotka, Zálesí a Krã, Spoﬁilov, Michle
a rovnûÏ Nusle. „Chceme docílit toho,
aby nákladní vozy jezdily po hlavních tazích a ne na men‰ích silnicích, kde nemají co dûlat. Velká ãást Prahy 4 uÏ je
v zónû, kam nesmûjí vjíÏdût vozidla tûÏ‰í
neÏ 6 tun a teì ﬁe‰íme oblasti vnû této
zóny, kde hluk z nákladních aut lidi také trápí. Díky zákazÛm vjezdu by sem
mûla jezdit jen auta, která v zónû mají
start ãi cíl své cesty,“ ﬁíká zástupce
starosty pro dopravu Martin Hudec

(ODS, na snímku). „Nûkde se dokonce
objeví i znaãky zákazu vjezdu pro vozy
nad 3,5 tuny. Pﬁedev‰ím v lokalitách
mezi vilkami nebo v úzk˘ch uliãkách.“
Na tento problém se ãasto ptali obãané, a proto radnice nechala odborníky
zpracovat studii, která celou situaci vyhodnotila. „Vût‰ina dopravního znaãení
by mûla b˘t po konzultaci s dopravní policií rozmístûna v prÛbûhu prázdnin.
Realizace tedy bude dokonãena zhruba
do konce léta,“ ﬁíká Martin Hudec.
(Ïp)

Poplatky za psy
Odbor finanční správy upozorňuje držitele psů, že splatnost poplatku
za psa chovaného v bytě za II. pololetí je do 31. srpna každého běžného roku. Poplatek je splatný bez vyměření předem.
Pokud by drÏitel psa nezaplatil 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. 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…… nebo 1341……. (je uveden na dokladech
o zaplacení z minul˘ch let). âíslo úãtu od 1. 1. 2010: 19-2000832359/0800.
Poplatek lze uhradit i 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. 261 192 488, 261 192 434 nebo na adrese:
eva.sedlakova@praha4.cz a marketa.josefovicova@praha4.cz.
KaÏdou skuteãnost, která má vliv na v˘‰i poplatku, je poplatník, podle obecnû závazné
vyhlá‰ky ã.23/2003 §4 odst.1), povinen oznámit do 15 dnÛ správci poplatku.
(es)

Rekreace na Vápence
4-Volnoãasová, o. p. s., nabízí ‰iroké
veﬁejnosti pobyt v rekreaãním zaﬁízení
Vápenka, v Horních Albeﬁicích, poblíÏ
Horního Mar‰ova v termínu: 16. 7.–1. 8.
2010. Cena za dospûlou osobu 528
Kã/den, cena za dítû 400 Kã/den. Cena
zahrnuje ubytování ve 3 aÏ 5 lÛÏkov˘ch
pokojích s vlastním sociálním zaﬁízením,
stravování formou plné penze (nezahrnuje rekreaãní poplatek, kter˘ãiní na dítû do
18 let 4 Kã/ den, na dospûlého 14
Kã/den a dopravu). Pokud máte zájem,
za‰lete prosím va‰e jméno a pﬁíjmení,
datum narození, bydli‰tû, telefon (údaje
se t˘kají i osob, které pojedou s vámi)
na e-mail: pilcova@volnocasova.cz, nebo
(pil)
na tel. ã.: 777 071 147.
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P ro d e j c h a l u p y

Mâ Praha 4 zveﬁejÀuje zámûr prodeje budovy ã. e. 31,
stavby pro rodinnou rekreaci
na pozemku parc. ã. st. 96
a pozemkÛ parc. ã. st. 96 o v˘mûﬁe 209 m2, 72/1 o v˘mûﬁe
1676 m2 a 72/3 o v˘mûﬁe
64 m2, v‰e v obci a k. ú. BoÏí
Dar. Více informací o tomto
v˘bûrovém ﬁízení zn. ZP NO
103/10 podá Ivana Sekvardová, tel.: 261 192 325.
(is)

NABÍDKA PRÁCE: Mateřská škola Alšovy sady, Na Větrově 22/61, Praha 4
a Mateřská škola, Táborská 19/122, Praha 4 hledají kuchařku (hlavní, případně
pomocnou) a učitelku s nástupem od 1. září 2010. SPĚCHÁ! Možnost přijetí dítěte (i mimopražského) k předškolnímu vzdělávání. Tel. spojení: MŠ Alšovy sady:
241 727 039, 241 727 059, MŠ Táborská: 241 406 077.
www.praha4.cz
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Krádež v přímém přenosu

aktuálně

To byla akce! Operační pracovník v centrále městské policie
z Prahy 4 spatřil na obrazovce před druhou hodinou po půlnoci
dva muže vykrádající na Pankráci dodávkové auto. Okamžitě
tam vyslal hlídku strážníků. Blesková akce se vydařila, zloději
byli zadrženi.
Hlídka stráÏníkÛ z Prahy 4 byla na
místû za necelé dvû minuty. V‰imla si
rychle odcházejících muÏÛ, kteﬁí se snaÏili zmizet ve tmû v ulici Na Pankráci.
„Vyzvali jsme je, aby se vrátili k zaparkovan˘m autÛm v Kotorské ulici. Kamera
je opût zachytila a operaãní pracovník je
poznal,“ uvedli v hlá‰ení stráÏníci
z Prahy 4.
Souãasnû na místo pﬁijela policejní
hlídka a pﬁípad si pﬁevzala. Zlodûji se dostali do dodávky pomocí provázku se

Formuláře
jsou na webu
Úřad práce hlavního města
Prahy se rozhodl z úsporných důvodů nadále nerozesílat formuláře pro řízení
o ročních dávkách SSP přídavek na dítě a pěstounské
dávky pro období (včetně potvrzení o studiu) od 1. října
2010, resp. 1. září 2010.
K tomuto kroku pﬁistoupil Úﬁad
práce hl. m. Prahy zejména vzhledem
k tomu, Ïe tyto formuláﬁe jsou dobﬁe
dostupné v úﬁedních hodinách na
kterémkoliv pracovi‰ti SSP, a to nejen
v Praze. Formuláﬁe lze také získat na
webov˘ch stránkách Ministerstva
práce a sociálních vûcí www.mpsv.cz,
odráÏka Státní sociální podpora,
Elektronické formuláﬁe. PraÏská pracovi‰tû vám jiÏ pﬁi osobním doruãení
podkladÛ pro v˘platu ãtvrtletních dávek, pﬁípadnû zmûn a podání dal‰ích
dávek poskytnou potﬁebné formuláﬁe
pro nadcházející období. Tím získáte
dostateãnû dlouhou dobu pro jejich
vyplnûní a potvrzení.
Vûﬁíme, Ïe tento úsporn˘ krok
Úﬁadu práce hl. m. Prahy pﬁijmete
s pochopením a neovlivní tak negativnû komfort námi poskytovan˘ch sluÏeb.
ING. JIND¤ICH KUDA,
NÁMùSTEK ¤EDITELE PRO OBLAST SSP,
Ú¤AD PRÁCE HL. M. PRAHY
www.praha4.cz

smyãkou. Policie z Prahy 4 si poté odvezla jednapadesátiletého PraÏana a jeho
o osm let star‰ího komplice z Pardubic.
(ast)
U jednoho ze zadrÏen˘ch muÏÛ stráÏníci na‰li ta‰ku se zlodûjsk˘m náﬁadím
a golfovou hÛl. „Ani pﬁíli‰ nezapíral.
Pﬁiznal, Ïe ,vercajk‘ pouÏívá k vykrádání aut a hÛl odcizil právû z dodávky,“
informoval ﬁeditel MP Praha 4 René
·t˘br.

StíÏností výrazně ubylo
V loňském roce bylo zaevidováno 175 stížností a 8 podnětů.
Nejvíce stížností, celkem 40, směřovalo na stavební odbor
a týkaly se hlavně stavební činnosti. Na živnostenský odbor
a odbor kanceláře tajemníka přišlo 33 stížností. Takové výsledky
ukázala souhrnná výroční zpráva o stížnostech, oznámeních,
podnětech a peticích na ÚMČ Praha 4 za rok 2009.
„Proti roku 2008 klesl poãet evidovan˘ch stíÏností na úﬁad o 29. Poãet dÛvodn˘ch stíÏností se v porovnání s rokem 2008 dokonce sníÏil ze 46 na 26,
a to povaÏujeme za úspûch. Od roku
2006, kdy bylo celkem evidováno 240
stíÏností, jejich poãet postupnû klesal aÏ
na 175 za minul˘ rok. Z toho bylo 26
stíÏností dÛvodn˘ch, 43 ãásteãnû dÛvodn˘ch a 106 nedÛvodn˘ch,“ doplÀuje
k v˘sledkÛm zprávy tajemník Úﬁadu

mûstské ãásti Praha 4 Lanny Dudra.
Bûhem minulého roku ﬁe‰il úﬁad 11 petic, ve kter˘ch se obãané vyslovili pﬁedev‰ím pro zachování zelen˘ch ploch, proti prodeji a zástavbû pozemkÛ, proti v˘stavbû parkovacího domu a vyjadﬁovali
se k dopravní situaci na území Mâ
Praha 4.
„V‰echny petice byly vyﬁízeny ve lhÛtû
podle zákona ã. 85/1990 Sb., o petiãním
právu,“ dodává Lanny Dudra.
(Ïp)

Sběrný dvůr
Durychova
rozšířil službu

Graffiti
nikoho netrápí?

Od ãervna 2010 mají obyvatelé mûstské ãásti Prahy 4 moÏnost odevzdat
pouÏit˘ textil také ve sbûrném dvoﬁe
Durychova.
Kontejner na pouÏit˘ textil zakoupila
spoleãnost VS – EKOPRAG, s. r. o. Textil
lze odevzdat pouze v provozní dobû sbûrného dvora (viz www.praha4.cz).
(e‰)

Radnice mûstské ãásti Praha 4 v leto‰ním roce dvakrát vypsala granty na odstranûní graffitÛ z omítek. „Chtûli jsme
pomoci majitelÛm soukrom˘ch domÛ
a bytov˘m druÏstvÛm. Je v‰ak smutn˘m
faktem, Ïe se do grantov˘ch ﬁízení pﬁihlásili jen ãtyﬁi zástupci bytov˘ch domÛ,“
konstatoval starosta Pavel Horálek
(ODS). Pﬁesto radnice plánuje na podzim
je‰tû jednou granty vyhlásit a podpoﬁit
tak ãistotu v na‰í mûstské ãásti.
(md)
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aktuálně
Pobyt pro
aktivní seniory
Městská část Praha 4 v rámci
úspěšné spolupráce s pracovníky útvaru situační prevence
Městské policie hl. m. Prahy
připravila pro seniory zajímavý
projekt.
Jedná se o moÏnost úãastnit se
pûtidenního bezplatného pobytu
(6.–10. 9. 2010) mimo Prahu, kter˘ je
hrazen z grantu mûstské policie.
Náplní budou nejen pﬁedná‰ky na
téma prevence kriminality páchané na
seniorech, ale i fyzicky nároãnûj‰í
aktivity, napﬁíklad procházky do pﬁekrásného okolí obce Îihle na Rakovnicku nebo v˘lety napﬁíklad do
Karlov˘ch VarÛ. Ubytováni je zaji‰tûno
v rekreaãním zaﬁízení Poustky u Îihle
v maximálnû tﬁílÛÏkov˘ch pokojích
s vlastním sociálním zaﬁízením.
Ve‰keré informace o odjezdu a pﬁíjezdu sdûlí seniorÛm, kteﬁí se akce
zúãastní, pracovníci útvaru situaãní
prevence Mûstské policie hl. m. Prahy
dopisem. Dal‰í informace vám rádi
sdûlíme na bezplatné informaãní lince
Úﬁadu Mâ Praha 4: 800 100 128.
Zájemci o úãast na této akci se
mohou pﬁihlásit 13. 7. 2010 od 9 do
10.30 hodin v kanceláﬁi ãíslo 313
Úﬁadu Mâ Praha 4, Táborská 350,
odbor ‰kolství a kultury.
UpozorÀujeme, Ïe kapacita míst
je velmi omezena!
(mle)

Nov˘ projekt
pomÛÏe rodiãÛm
Po nástupu na rodičovskou dovolenou jsou rodiče
často vystaveni dlouhodobé absenci na trhu práce.
Ta ve svém důsledku s sebou přináší znevýhodnění
při návratu do pracovního života.
Tohoto jevu si je
dobﬁe vûdoma i Mâ
Praha 4, která prostﬁednictvím Zdravotnického zaﬁízení
(ZZ) Mâ Praha 4 pﬁipravila projekt
„Podpora zamûstnavatelnosti rodiãÛ
pﬁi péãi o dûti do tﬁí let“, kter˘ byl
kladnû ohodnocen v rámci
Operaãního programu Praha – adaptabilita. „Dostali jsme tak zelenou
a samozﬁejmû i nezbytné
finance, abychom mohli
ná‰ projekt na podzim uvést
do chodu,“ ﬁíká zastupitel a ﬁeditel ZZ Mâ Praha 4 Jan Schneider
(ODS, na snímku).
Cílem projektu je pomocí rozvoje péãe
o dûti umoÏnit rodiãÛm snadnûj‰í návrat
na trh práce. V jeho rámci bude roz‰íﬁena kapacita jeslí o 10 nov˘ch míst,
ale hlavnû se od záﬁí spustí nová sluÏba
– krátkodobé hlídání dûtí v domácím
prostﬁedí!
„Námi pro‰kolen˘ personál, pﬁedev‰ím

studentky pedagogick˘ch a zdravotnick˘ch ‰kol ãi dÛchodkynû s dlouholetou praxí v mateﬁsk˘ch ‰kolách
a jeslích, od záﬁí odbornû dohlédne v domácnostech na dûti. Obû strany – jak
Ïadatelé o hlídání, tak zájemci o provedení této sluÏby – se mohou jiÏ nyní hlásit na e-mail: reditelstvi@zzpraha4.cz.
Zhruba od poloviny srpna bude v provozu ná‰ inovovan˘ webov˘ portál
www.zzpraha4.cz, kam mohou
rodiãe zadávat své pﬁesné
poptávky vãetnû ãasov˘ch
dispozic,“ dodává Jan
Schneider. (Podrobnûj‰í informace také najdete v záﬁijovém TuãÀáku.)
Na portálu kromû rezervací
na hlídání dûtí budou uveﬁejÀovány
i aktuální informace o jeslích, akcích pro
dûti poﬁádan˘ch jeslemi, mûstskou ãástí
Praha 4 a jin˘mi organizacemi, jako jsou
mateﬁská centra a 4-Volnoãasová.
(md)

Všeobecné informace o vzdělávacích e-kurzech
E-learningové kurzy probíhají v rámci projektu Praha 4
Bezdrátová. Jsou to elektronické kurzy, které naleznete na webových stránkách www.praha4net.cz v sekci e-kurzy.
Na tyto kurzy se nemusíte pﬁihla‰ovat, budou volnû pﬁístupné prostﬁednictvím uveden˘ch webov˘ch stránek, kde
si vyberete pﬁíslu‰n˘ kurz. V souãasnosti zde naleznete kurzy „Bezpeãnost
práce na internetu“, „Datové schránky“
a „Elektronick˘ podpis“.
Na zaãátku ãervence zde bude zveﬁejnûn kurz „Vyhledávání informací na
internetu“. Kurz bude sestaven tak, Ïe
nejprve budete obecnû seznámeni s danou problematikou. Názornû prostﬁednictvím obrázkÛ vysvûtlíme jednotlivé
funkce a pomocné znaky.
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Dále budou následovat bezpeãnostní
rady. Nakonec si mÛÏete ovûﬁit své novû
nabyté znalosti prostﬁednictvím testu.
Díky koneãnému vyhodnocení a zobrazení ‰patnû zodpovûzen˘ch otázek zjistíte,
kterou kapitolu je tﬁeba si znovu nastudovat. Kurz je naprogramován tak, Ïe
nemusíte celou teoretickou ãást procházet od zaãátku, ale mÛÏete volnû procházet mezi jednotliv˘mi kapitolami.
Doufám, Ïe e-kurzy vám pomohou roz‰íﬁit znalosti a pﬁípadnû vám doplní znalosti jiÏ získané.
Bezdrátov˘ internet Prahy 4 se tû‰í

stále vût‰í oblibû na‰ich obãanÛ. V souãasnosti je zaregistrováno více neÏ 8000
uÏivatelÛ. Na pﬁání
obãanÛ Prahy 4 byla
zﬁízena nová infolinka, tentokrát se jedná o pevnou linku,
na kterou se mÛÏete obracet s pﬁípadn˘mi dotazy: 270 005 156. Dále mÛÏete
vyuÏívat i pÛvodní ãíslo 605 989 667.
Infolinku lze vyuÏívat v pracovních
dnech od 9 do 17 hodin. V‰echny potﬁebné informace naleznete na portálu
na adrese www.praha4net.cz.
MARTIN PLÍ·EK (TOP 09),
RADNÍ PRAHY 4 PRO INFORMATIKU
www.praha4.cz
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Nabídka pronájmu
obecních bytů a nebytových prostor

aktuálně/inzerce

Mâ Praha 4 zveﬁejÀuje zámûr pronajmout byty v 7. kole roku 2010 poﬁadové ãíslo bytu: V¤ 75/10 – V¤ 85/10
Poﬁad. ãíslo
v˘bûr. ﬁízení

Adresa bytu

V¤ 75/10

Velikost

V˘mûra

Patro

tﬁída 5. kvûtna 853/29, k. ú. Nusle

2+k.k.

40,30 m2

5.

4c) vlna

V¤ 76/10

Vnûj‰í 929/26, k. ú. Michle

0+1

22,84 m2

3.

ne

V¤ 77/10

tﬁída 5. kvûtna 1208/55, k. ú. Nusle

2+1

84,00 m2

5.

ne

V¤ 78/10

Svatoslavova 213/28, k. ú. Nusle

0+1

30,78 m

1.

4c) vlna

V¤ 79/10

Na Dolinách 524/40, k. ú. Podolí

1+1

2

62,52 m

4.

ne

V¤ 80/10

Antala Sta‰ka 1009/31, k. ú. Krã

2+1

56,80 m2

2.

ne

V¤ 81/10

Podolská 322/21, k. ú. Podolí

0+1

32,50 m2

3.

ne

V¤ 82/10

Nuselská 214/42, k. ú. Nusle

0+1

17,69 m

3.

4c) vlna

V¤ 83/10

tﬁída 5. kvûtna 1041/36, k. ú. Nusle

1+1

2

61,90 m

3.

4c) vlna

V¤ 84/10

tﬁída 5. kvûtna 1043/32, k. ú. Nusle

1+1

57,53 m2

4.

4c) vlna

V¤ 85/10

Bûlehradská 190/8, k. ú. Nusle

3+1

65,75 m2

1.

4c) vlna

2

2

„Záměr pronájmu volných nebytových prostor a obecních
bytů formou výběrového řízení je od 1. do 31. 7. 2010 zveřejněn na úředních deskách Úřadu městské části Praha 4
a v informačních centrech,“ upozorňuje zástupce starosty
Petr Staník (ODS, na snímku).
Tento zámûr je souãasnû v elektronické
podobû na webov˘ch stránkách www.praha4.cz (odkaz Úﬁední deska – pronájem nebytov˘ch prostor a pronájem bytÛ).
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,

Privatizace

INZERCE

pátek 8.00–13.00 hodin).
V zámûru jsou uvedeny podrobné informace o nabízen˘ch nebytov˘ch prostorách a bytech vãetnû data
prohlídky, aktuálních podmínek pro úãast
ve v˘bûrovém ﬁízení a zpÛsobu podání Ïádosti.
(rad)

KO U P E L N OV É
STUDIO
ul. Na Pankráci 53
Tel.: 261 223 509 a 721 234 262

Mâ Praha 4 zveﬁejÀuje zámûr pronajmout nebytové prostory v 35. kole roku 2010
poﬁadové ãíslo nebytové prostory: ZP NP 90/10 – 98/10
Poﬁad. ãíslo
v˘bûrového
ﬁízení

Adresa nebytové prostory

V˘mûra, patro

Kolaudovan˘ stav

ZP NP 90/10

Hvûzdova 1594/19, k. ú. Nusle

51,85 m2, 1. patro

doklady
nedochovány,
dosud uÏíváno
jako kanceláﬁ

ZP NP 91/10

Dolní 1489/7, k. ú. Nusle

80,54 m2, suterén

dílna, sklad

ZP NP 92/10

Kapitulská 408/10,
k. ú. Michle

105,40 m ,
pﬁízemí a suterén

kanceláﬁe

ZP NP 93/10

Toãitá bez ãp./ãe., k. ú. Krã

17 m2, pﬁízemí

ZP NP 94/10

Sezimova 459/4, k. ú. Nusle

43,50 m2, suterén

ZP NP 95/10

Pod Terebkou 1139/15,
k. ú. Nusle

42 m2, pﬁízemí

ZP NP 96/10

Na Úlehli 1266, k. ú. Michle

188,48 m2, pﬁízemí

ZP NP 97/10

Michelská 21/61, k. ú. Michle

26,55 m2, pﬁízemí

ZP NP 98/10

5. kvûtna 853/29, k. ú. Nusle

159,59 m2, pﬁízemí

www.praha4.cz
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29 garáÏov˘ch
stání

OTEVÍRACÍ DOBA
PO–PÁ: 9.00–18.00 hod.
SO: 9.00–13.00 hod.

TĚŠÍME SE NA VÁS

dílna
kanceláﬁ
sklad a kanceláﬁe
s hygienick˘m
zaﬁízením

www.elmatsuper.cz

SC-300200/5

kadeﬁnictví
pro psy
prodejna
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ocenění

Galaveãer
p ro v ý j i m e č n é d ě t i
Moderátor galaveãera Pavel Zuna a diváci získali díky Janu Talagovi základní informace o dudách.

aneb Dělám víc, než musím

Dvacet dětí z dvaceti základních škol městské části Praha 4. Dvacet
neobyčejných dětských příběhů. To byli hlavní hrdinové galavečera
„Dělám víc, než musím“, který se konal ve středu 9. června ve společenském sále nuselské radnice.
KdyÏ dûti skromnû stoupaly po schÛdkách na pódium pﬁed nabit˘m sálem, na
první pohled to vypadalo, Ïe moÏná nejsou aÏ tak mimoﬁádné. Jakmile v‰ak
moderátor veãera Pavel Zuna pﬁeãetl jejich charakteristiky a ony samy na sebe
pﬁi rozhovoru nûco více prozradily, bylo
jasné, Ïe tyto dûti si svojí chvilku slávy
rozhodnû zaslouÏí. Za to, Ïe vytrvale pracují na rozvoji svého talentu, Ïe pomáhají lidem nebo Ïe se stateãnû dokázaly
poprat s nepﬁízniv˘m osudem, se je na
návrh jejich ‰kol rozhodla radnice Prahy 4 ocenit a poukázat na to, Ïe mohou
b˘t pﬁíkladem ostatním.

Děti vzorem ostatním
Starosta Mâ Praha 4 Pavel Horálek
(ODS) vysvûtlil, proã se radnice vÛbec
rozhodla z kaÏdé ‰koly jednoho Ïáka zviditelnit: „Ve stávajícím volebním období
jsme zavedli jmenování ãestn˘ch obãanÛ
– v˘jimeãn˘ch osobností, které Ïijí
v Praze 4. A druh˘ roãník akce Dûlám
víc, neÏ musím je v podstatû tohoto
obdobou. Chceme ocenit dûti, které uÏ
v mladém vûku nûco dokázaly, aby se

10

stejnû jako ãestní obãané staly vzorem
ostatním.“ To, Ïe si ocenûní zaslouÏí,
mohli nûkteﬁí z nominovan˘ch ukázat
i pﬁímo bûhem slavnostního veãera.
„Mnû osobnû je velice sympatické, Ïe
nejsou nominovány jen vzorné dûti, které se skvûle uãí, nikdy nemají poznámky
a úkoly pí‰ou zásadnû doma a ne ve ‰kole o pﬁestávce. Ano, samozﬁejmû máme
tady i vzorné studenty, ale vedle nich
jsou zde dûti, které vynikají v nûkteré
umûlecké nebo sportovní disciplínû a vy
sami dobﬁe víte, jak je dnes tûÏké v nûãem vynikat,“ zahájil slavnostní veãer
moderátor Pavel Zuna. „Jsou tady dûti,
které se mimoﬁádnû hezky chovají ke
svému okolí a spoluÏákÛm. A máme tu
také dûti, pﬁed které Ïivot postavil mnohem vût‰í pﬁekáÏky neÏ pﬁed nás ostatní
a ony, pokud se chtûjí ostatním vyrovnat, tak je pro nû jednodu‰e nutností
dûlat víc, neÏ je obvyklé.“
Autorka projektu, zástupkynû starosty
pro ‰kolství a sociální oblast Ivana
StaÀková (ODS), vysvûtlila, v ãem bylo
leto‰ní oceÀování nové. „Pﬁesunuli jsme
zaãátek akce do pozdûj‰ích hodin, aby

se galaveãera mohli zúãastnit pﬁíbuzní
a kamarádi. A rovnûÏ nás napadlo, Ïe
nûkteré dûti jsou tak ‰ikovné, Ïe by se
hravû dokázaly postarat i o program.“
Diváci tak hned na úvod tleskali
Papírnickému blues, které na klavír
zahrál nevidom˘ Jakub BlaÏek. Mnozí
z nich si je‰tû dnes lámou hlavu tím,
jak kouzelníci Tereza Dvoﬁáãková
a Michal Nesveda dokázali i pﬁes spoutané ruce ukrást Pavlu Zunovi sako.
Krist˘na Ry‰avá zpestﬁila veãer hrou na
saxofon.
Vlastní skladbu na klavír mistrovsky
zvládl nejmlad‰í nominovan˘, devítilet˘
Ondﬁej Svûrák. „Jsem moc ‰Èastná, Ïe tu
mÛÏu b˘t. Hroznû jsem se na dne‰ní veãer tû‰ila,“ prozradila s rozzáﬁen˘ma oãima Katka Herodesová, která rozh˘bala
sál v rytmu disco tance. A o parádní teãku se postaral v chodském kroji a hlavnû díky skvûlé hﬁe na dudy Honza
Talaga.
Pavel Zuna pak galaveãer uzavﬁel v˘stiÏn˘mi slovy, která jsou také pﬁáním
radnice Mâ Praha 4: „Ocenûn˘m dûtem
bych popﬁál, aby co nejdéle zÛstaly takové, jaké jsou. A rodiãÛm, aby se vám co
nejdéle nebo nejlépe napoﬁád daﬁilo
chránit tohle hezké, co v nich je. Bude
to dobré nejen pro vás, pro dûti, ale i pro
v‰echny kolem.“
(Ïp)
www.praha4.cz
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ocenění

Stručná charakteristika oceněných

Uveřejňujeme osobní charakteristiky prvních pěti nominovaných žáků. Další budou postupně vycházet
v následujících číslech časopisu Tučňák.

To Van Chien

Ocenûn˘m dûtem pﬁedávala ‰erpy zástupkynû starosty Ivana StaÀková (ODS).

Tomáš Peč
Tomá‰ chodí do Z·
Kavãí hory, je mu
jedenáct let, ale co
ten kluk toho stihne! V 6 letech si zahrál hlavní roli
Koudelky ve filmu
„Jak se krotí krokod˘li“ reÏisérky PoledÀákové. Sbírá
medaile v obﬁím slalomu, ale lyÏováním to nekonãí. Hraje závodnû i tenis a ãtyﬁikrát t˘dnû je na vodû v kajaku. Se svou fenkou se chystá soutûÏit v agility. Maminka ale ﬁíká, Ïe
to má i stinné stránky. Je pr˘ tﬁídní
‰a‰ek a domÛ nosí poznámky.

Kandidát ‰koly
Ohradní je vietnamské
národnosti, jmenuje se
To van Chien, ale
ve ‰kole mu kaÏd˘ ﬁíká Kristián.
Teprve pût let Ïije
v Praze a kdyÏ
pﬁijel, neumûl ani
slovo ãesky. MoÏná právû proto dnes pomáhá v‰em,
kteﬁí mají problém s jazykovou
bariérou. Kamarádovi, kter˘ je také
Vietnamec, pomáhá s pﬁípravou do
‰koly a své neteﬁi kompletnû zaﬁídil
pﬁijetí do ‰kolky. V âechách ho pr˘
nejvíce pﬁekvapil sníh.

E va Laštovková

Te reza Dvořáčková

V Z· MendíkÛ Eva
ve sv˘ch 13 letech
rozhodnû vyãnívá.
V synchronizovaném bruslení, kterému se vûnuje od
sv˘ch 8 let, ale rozhodnû vyãnívat nesmí. Ve dvanáctiãlenném t˘mu musí bruslit v‰ichni naprosto stejnû
a díky tomu jsou také mistry âeské
republiky. Kromû bruslí stíhá Eva
hrát na klavír a zpívá ve sboru.
Obãas na ní v sobotu pﬁijde krize
a hroznû se jí nechce na trénink.

Tereze je 15 let
a nominovala ji
Základní
‰kola
Kﬁesomyslova.
Ráda natáãí filmy
a reportáÏe, pﬁipravuje scénáﬁe
a reÏíruje. Kromû
toho dokáÏe obãas
záhadnû zmizet.
Se sv˘m spoluÏákem Michalem totiÏ
tvoﬁí kouzelnické duo. Chystá se na
studium cestovního ruchu. Je sice
v˘bornou reÏisérkou, ov‰em sama
nemá ráda, kdyÏ jí nûkdo dává úkoly. Radûji si na v‰echno pﬁijde sama.

Jakuba nominovala Základní ‰kola Horáãkova. Je mu
teprve 12 let
a uÏ v˘bornû
hraje na klavír,
klarinet
a flétnu v komorním triu. Má
rád jazz a dokonce vym˘‰lí
i vlastní skladby. A kdyÏ náhodou nemá co dûlat, pí‰e tﬁeba sci-fi povídky nebo pohádky. UÏ tak slu‰n˘ v˘ãet, jenÏe Jakub to v‰echno zvládá navíc s obrovsk˘m handicapem – je nevidom˘. Jak
sám ﬁíká, ve ‰kole má ‰tûstí na úÏasné spoluÏáky. KdyÏ
je tﬁeba, vÏdy mu pomohou.

Jakub Blažek

Kouzelníci Tereza Dvoﬁáãková a Michal Nesveda v akci.
www.praha4.cz
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senioři
Enter, zavináč, e-mail – to
jsou jen některé z pojmů,
v nichž se dnes už dobře
orientují další absolventi počítačových kurzů. 805 seniorů z Prahy 4 bylo za tento
výkon slavnostně oceněno
25. a 26. května na nuselské
radnici.
Poãítaãová v˘uka, kterou zorganizovala Mâ Praha 4 z iniciativy starosty
Pavla Horálka a zastupitelky Lucie
Michkové, probíhala na 16 ‰kolách zﬁizovan˘ch Mâ Praha 4 a seniory vyuãovalo 25 lektorÛ. V˘uka trvala deset t˘dnÛ a studenti se zasvûcovali do tajÛ
poãítaãového svûta vÏdy jednou t˘dnû
hodinu a pÛl.
„Zhruba od poloviny kurzu jsem mûla
moÏnost sledovat jejich pokroky, a to
prostﬁednictvím velmi mil˘ch e-mailÛ, ve
kter˘ch pozitivnû hodnotili v˘uku i své
pedagogy,“ ﬁíká organizátorka projektu
a zastupitelka Lucie Michková. „Také mi
zasílali vtipy a z do‰l˘ch receptÛ bych
mohla poskládat malou kuchaﬁku,“ dodává s úsmûvem.

Po ukonãení kurzu se absolventi se‰li
v historick˘ch prostorách nuselské radnice, kde z rukou starosty Mâ Praha 4
Pavla Horálka, jeho zástupkynû Ivany
StaÀkové a zastupitelky Lucie Michkové
(v‰ichni ODS) obdrÏeli nejen pamûtní
list, ale i notebook! Pravda, zatím jen
v podobû ãokoládové bonboniéry, ale
mnozí z nich si urãitû ten prav˘ domÛ
poﬁídí…
„Je obdivuhodné, Ïe i v pokroãilém vûku jste aktivní a mûli jste chuÈ znovu se
vzdûlávat a je‰tû k tomu v tak mladém
a moderním oboru. V dne‰ní dobû je
ov‰em poãítaã dÛleÏit˘m prostﬁedkem ke
komunikaci a vûﬁím, Ïe díky na‰im
kurzÛm si s ním porozumíte teì uÏ i vy,“
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Dal‰í stovky
absolventů PC kurzů

V‰em absolventÛm poãítaãov˘ch kurzÛ srdeãnû pogratulovali zastupitelka Lucie
Michková, starosta Pavel Horálek a zástupkynû starosty Ivana StaÀková (zleva,
v‰ichni ODS).
ﬁekl pﬁi oceÀování v slavnostním sále
starosta Mâ Praha 4 Pavel Horálek.
Zástupkynû starosty pro sociální oblast
Ivana StaÀková potvrdila, Ïe tohle je
pﬁesnû cíl, kterého chce radnice dosáhnout: „Pﬁejeme si, aby na‰i senioﬁi
byli aktivní. My jim k tomu nabízíme
prostﬁedky, prostor i nápady a je uÏ na
nich, aby toho vyuÏili. Obrovsk˘ zájem
není jen o PC kurzy, ale i o plavenky,
spoleãenská setkání nebo o pobyty na
rekreaãní chalupû Vápenka. Teì novû
navíc radnice vydává TuãÀáka pro star‰í
generaci a ãerstvû je otevﬁen Sport park
v Podolí.“
Dal‰í kurzy pro zaãáteãníky i pokroãilé zahájí radnice uÏ koncem ﬁíjna nebo

na zaãátku listopadu. Vûk není v tomto
pﬁípadû Ïádnou pﬁekáÏkou. âerstvû dokonãené kurzy zaãáteãníkÛ absolvoval
napﬁíklad i Josef Zahradník a v pokroãil˘ch se v˘uky zúãastnil i Ing. Jiﬁí Pouzar.
Obûma pánÛm je obdivuhodn˘ch 90 let!
„Úãelem kurzÛ bylo samozﬁejmû nauãit seniory pracovat s poãítaãi, ale moc
jsme si pﬁáli, abychom v tom dobrém
slova smyslu poru‰ili jejich kaÏdodenní stereotyp, dostali je do spoleãnosti
vrstevníkÛ a ukázali jim, Ïe na aktivní
Ïivot není v Ïádném pﬁípadû pozdû.
Spousta z nich v kurzech také navázala
nová pﬁátelství, a to nás rovnûÏ moc
tû‰í,“ uzavírá Lucie Michková.
(Ïp, md)

Z ohlasÛ úãastníkÛ
Čerstvý absolvent počítačových kurzů ZDENĚK DOLEŽAL s úsměvem vyprávěl, že pro něj bylo nejzábavnější sedět po 60 letech
znovu v lavici a ocenil, že učitel měl s účastníky svatou trpělivost.
Paní MARIE ŠŤASTNÁ přiznala, že na cestu k počítačům ji navedl radniční časopis Tučňák. „Za
celý svůj život jsem neměla tak skvělého učitele jako teď, na stará kolena v počítačovém kurzu.
Úžasné bylo, že jsme se tam dokonce sešli se sousedy,“ vyprávěla nadšeně. Právě její sousedka MARIE ŽÁKOVÁ uvedla, že ve studiu počítačů jí hodně podporovala rodina. „Určitě přemýšlím,
že se přihlásím do pokročilých. Chci se ještě zdokonalit,“ odhalila své další plány.
Manželé PAVLA a MILAN SPUSTOVI se rozhodli navštěvovat počítačové kurzy společně. Chtěli
prý být aktivní a „procvičit si mozečky“. Pan Spusta dokonce přiznal, že si při výuce napovídali
a jeho žena k tomu dodala: „Víte, já čtu Tučňáka a chodím s Prahou 4 na rehabilitační cvičení
a taky plavat do Podolí. Když jsem o PC kurzech četla, nechala jsem se inspirovat a přihlásili
jsme se s manželem i na počítače.“
(žp)
www.praha4.cz
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senioři

Více fotografií najdete na www.praha4.cz/fotogalerie
www.praha4.cz
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Sport park
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Moderní
Sport park se
speciálními cvičebními stroji
pro aktivní seniory je připraven k užívání v Podolí.
Díky investici Mâ Praha 4 ve v˘‰i
necel˘ch 3,5 milionÛ Kã se za‰lá
betonová plocha v parãíku nedaleko podolské vodárny promûnila v krásn˘ cviãební prostor s 11 stroji na protaÏení
tûla. Patronem Sport parku se stal lékaﬁ
a ãestn˘ obãan Prahy 4 prof. Pavel
Pafko, kter˘ se spoleãnû se starostou
Pavlem Horálkem (ODS) a zástupci radnice zúãastní slavnostního zahájení
provozu, a to 14. ãervence od 11 hodin.
O pﬁedná‰ky a ukázky cviãení se postarají fyzioterapeut Jiﬁí Kraus a trenérka Petra Hanzová, která zde kaÏd˘ ãtvrtek od 15. 7. (9.30–11 hod.) povede zdarma cviãební hodiny a zájemcÛm poradí
i s rehabilitací a v˘Ïivou. Na slavnostním kﬁtu dále zazpívá a zacviãí si na
strojích hudebník Richard Tesaﬁík, vystoupí Miss Aerobic 2008 TáÀa Bednáﬁová a ‰piãkov˘ seniorsk˘ kulturista
Miloslav Dvoﬁák.
(Ïp)

Akce pro seniory pořádané
MČ Praha 4 v září a v říjnu 2010
ZÁŘÍ
Plavba parníkem pro zdravotnû
postiÏené obãany Mâ Praha 4
● Akce se koná 14. 9. 2010 ve 14.00
hodin. Nástup: Ra‰ínovo nábﬁeÏí – mezi
Palackého a Jiráskov˘m mostem.
Pﬁihla‰ování telefonicky na bezplatné
infolince 800 100 128. Pro vstup na palubu je nutn˘ prÛkaz ZTP nebo ZTP/P.
Neseìte doma, pﬁijìte za námi VII
– „Slavn˘ Vy‰ehrad“
● Akce se koná 21. 9. 2010 ve 14.00
hodin. Procházka Vy‰ehradem, pﬁi které
vás provedou dûti ze Základní ‰koly
Kﬁesomyslova.
V˘dej vstupenek: 14. 9. 2010.
Slavíme den seniorÛ
● Akce se koná 29. 9. 2010 ve 14.00
hodin v Kulturním centru Novodvorská.
V˘dej vstupenek: 14. 9. 2010.

ŘÍJEN
Neseìte doma, pﬁijìte za námi VIII
– „Chodili jsme na odpolední ãaje...“
● Akce se koná 13. 10. 2010 ve 14.00
hodin v KC Novodvorská.
V˘dej vstupenek: 30. 9. 2010.
Taneãní pro dﬁíve narozené
– taneãní kurzy pro 20 párÛ
● Akce se konají 5. 10., 12. 10., 26. 10.

Projekt „Senior akademie“
Úřad městské části Praha 4 připravil ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy projekt „SENIOR AKADEMIE“. Jedná se o cyklus 10
přednášek se zaměřením na prevenci kriminality páchané na seniorech a zdravotně postižených osobách.

Přihláška k účasti v projektu „SENIOR AKADEMIE“
Jméno a pﬁíjmení: .........................................................................
Datum narození: ..........................................................................
Adresa trvalého pobytu: .................................................................
Podpis: ...................................................................
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Ilustraãní foto: archiv
a 2. 11. od 14.30 do 16.30 hodin v Kulturním centru Novodvorská.
Pﬁihla‰ování formou pﬁihlá‰ky, kterou
najdete v ãasopisu TuãÀák, odevzdává
se 23. 9. 2010 v kanceláﬁi ã. 313 Úﬁadu
Mâ Praha 4 od 8.30 do 10.30 hodin.
„Senior akademie“
– preventivnûbezpeãnostní ‰kolení
● Akce se konají 4. 10. 2010–20. 10.
2010, kaÏdé pondûlí od 14.00 hodin
v nuselské radnici – slavnostní sál
(ã. 301).
Pﬁihla‰ování formou pﬁihlá‰ky, kterou
najdete v ãasopisu TuãÀák, odevzdává se
7. 9. 2010 a 9. 9. 2010 v kanceláﬁi ã. 313
Úﬁadu Mâ Praha 4 vÏdy od 8.30 do 10.30
hodin.
V˘dej vstupenek se koná vÏdy od
8.30 hodin do 11.00 hodin v hale
objektu Mâ Praha 4, Pod Terebkou
1139/15, Praha 4.

V rámci kurzu se dozvíte, jak zajistit
své osobní bezpeãí, jak si ochránit domov a majetek, jak postupovat pﬁi ﬁe‰ení mimoﬁádn˘ch událostí, jak se bránit
domácímu násilí a dal‰í informace potﬁebné v kaÏdodenním Ïivotû.
Cyklus bude zahájen 4. 10. a slavnostnû zakonãen 20. 10. 2010. Setkávat
se budeme kaÏdé pondûlí od 14 hodin ve
slavnostním sále nuselské radnice.
A to nejdÛleÏitûj‰í – jak se pﬁihlásit?
VyplÀte pﬁihlá‰ku, vystﬁihnûte a osobnû doneste na Úﬁad mûstské ãásti Praha 4, odbor ‰kolství a kultury, 3. patro,
ãíslo dveﬁí 313, dne 7. 9. nebo 9. 9. 2010
od 8.30 do 10.30 hodin. Zde pﬁihlá‰ku
odevzdáte a va‰e pﬁihlá‰ka dostane poﬁadové ãíslo.
UPOZORNùNÍ! Kapacita kurzu je 70
osob, po naplnûní jiÏ nebudeme pﬁijímat
dal‰í pﬁihlá‰ky. Tû‰íme se na va‰i úãast
v na‰em novém projektu.
www.praha4.cz
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Školní rok 2009/2010
je jiÏ minulostí
Milí Ïáci a studenti, váÏení zamûstnanci ‰kol, na území Prahy 4 skonãil ‰kolní
rok pro jednu stﬁední ‰kolu, dvacet základních ‰kol a dvacet devût mateﬁsk˘ch
‰kol, jejichÏ zﬁizovatelem je mûstská ãást
Praha 4. Nejv˘znamnûj‰í byl poslední den
‰kolního roku pro 799 ÏákÛ 9. roãníkÛ
základních ‰kol a 59 maturantÛ ze stﬁední ‰koly. Tito Ïáci a studenti budou na
svoji ‰kolu uÏ jen vzpomínat. Rozlouãili
se se sv˘mi kamarády i uãiteli, kteﬁí je
nûkolik let provázeli touto etapou Ïivota.
Chtûla bych podûkovat v‰em zamûstnancÛm ‰kol za obûtavou, nároãnou

a odpovûdnou práci pﬁi vzdûlávání dûtí
a zaji‰Èování pﬁíjemn˘ch podmínek jejich
Ïivota ve ‰kole. Jsme si vûdomi toho, Ïe
kaÏd˘ z Vás, zamûstnancÛ ‰koly, svou
prací kaÏdodennû pﬁispívá k formování
mladé generace. ZároveÀ si uvûdomujeme, Ïe finanãní ohodnocení Va‰í práce
ne vÏdy odpovídá úsilí a energii, se
kterou se dûtem a své ‰kole vûnujete.
Jako projev uznání a podûkováni Rada
mûstské ãásti Praha 4 schválila v kvûtnu
2010 uvolnûní finanãních prostﬁedkÛ
z rozpoãtu mûstské ãásti urãen˘ch na
mimoﬁádné odmûny pro asi 1500 zamûst-

školství
nancÛ ‰kol, které
zﬁizuje.
Vûﬁíme, Ïe Vám
finanãní pﬁíspûvek zpﬁíjemní nadcházející období
letních prázdnin
a pﬁispûje k proÏití
krásn˘ch a klidn˘ch chvil volna.
Pﬁejeme
v‰em
pûkné prázdniny a dovolenou a tû‰íme se
na shledanou v novém ‰kolním roce
2010/2011.
IVANA STA≈KOVÁ (ODS),
ZÁSTUPKYNù STAROSTY
MùSTSKÉ âÁSTI

PRAHA 4

Dětský festival „âTY¤LÍSTEK“ Atleti ze
Poslední květnový týden byl ve znamení dětského festivalu škol ZŠ Filosofská
Prahy 4 „ČTYŘLÍSTEK“, který se uskutečnil pod záštitou zástupjsou stříbrní!
kyně starosty Ivany Staňkové (ODS).
V Kulturním centru Novodvorská
a v Kulturním centru Spoﬁilov se ve
tﬁech festivalov˘ch dnech postupnû

Více fotografií na www.praha4.cz/Fotogalerie.

pﬁedstavilo 940 dûtí z mateﬁsk˘ch a základních ‰kol zﬁizovan˘ch mûstskou
ãástí Praha 4. RodiãÛm, prarodiãÛm
a v‰em pﬁítomn˘m dûti ukázaly, co
spoleãnû se sv˘mi pedagogy pﬁipravily
a nacviãily.
Program „akademie“ byl opravdu ‰irok˘. Na „âTY¤CE“ se tanãilo, zpívalo,
hrálo, cviãilo a na‰e dûti ukázaly, Ïe mají talent. Jejich rozzáﬁené tváﬁe a úsmûvy dospûl˘ch, kteﬁí se pﬁi‰li na festival
podívat, byly odmûnou pro v‰echny
organizátory akce.
(ku)

Soutěž mladých cyklistů
Na dětském dopravním hřišti v Krči proběhlo v květnu oblastní
kolo soutěže mladých cyklistů.
Tuto soutûÏ pro zaãínající cyklisty poﬁádá kaÏd˘ rok Rada vlády pro bezpeãnost provozu na pozemních komunikacích a Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy ve spolupráci s Policejním
prezidiem, Ústﬁedním automotoklubem
âR, Autoklubem âR a âesk˘m ãerven˘m
kﬁíÏem. Îáci základních ‰kol zﬁizovan˘ch mûstskou ãástí Praha 4 soutûÏili
v nûkolika disciplínách: jízda po dopravním hﬁi‰ti dle pravidel provozu na pozemních komunikacích, jízda zruãnosti
na kole, zásady první pomoci a samozﬁejmû nesmûla chybût ani teoretická
ãást v podobû testu ze znalostí pravidel
www.praha4.cz

provozu na pozemních komunikacích.
Zúãastnûní Ïáci byli ze Základních ‰kol
Bítovská, Filosofská, U Krãského lesa,
Jeremenkova, Jílovská, ·kola Kavãí hory, MendíkÛ, Na Chodovci, Na Lí‰e,
Nedvûdovo námûstí, Poláãkova, SdruÏení
a ze Základní ‰koly z Kunratic.
V˘herci oblastního kola se stali Ïáci
Z· Bítovská Jakub Chládek, Tomá‰
Lisník, Krist˘na Pospí‰ilová, Karolína
Skálová a Z· Na Lí‰e Martin Petrák,
Tomá‰ Lorence, Kateﬁina Fortelková,
Lucie Krejzlová. V‰em v˘hercÛm srdeãnû
gratulujeme a pﬁejeme jim mnoho úspûchÛ v dal‰ích soutûÏích.
(jk)

Součástí mezinárodního atletického mítinku Zlatá tretra
v Ostravě byly i závody pro žáky
základních škol. Jedním z nich
byl závod 10členného družstva
žáků 5. tříd „Hurá na Zlatou
tretru“.
Leto‰ní roãník probûhl za nepﬁízniv˘ch klimatick˘ch podmínek ve stﬁedu
26. 5. I pﬁes nepﬁízeÀ poãasí v nûm na‰i
Ïáci uspûli na v˘bornou – v konkurenci
15 ‰kol z celé republiky obsadili celkovû
2. místo! Tento vynikající úspûch byl korunován pﬁedáním cen pﬁímo v prÛbûhu
hlavního programu Zlaté tretry.
Za velmi dobrou reprezentaci ‰koly
dûkujeme zúãastnûn˘m ÏákÛm 5. tﬁíd,
za motivaci pak i jejich rodiãÛm a vyuãujícím.
DAVID GAJDO·ÍK

Pﬁed zraky témûﬁ 15 tisíc divákÛ obdrÏeli Ïáci Z· Filosofská ceny od Jana
Îelezného, o‰tûpaﬁské superstar.
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sport
Král je mrtvý, ať žije král!
Druhý ročník „4 x 4 letních
her Prahy 4“, kterého se po
tři týdny zúčastnil rekordní
počet 5500 žáků a žaček,
má nového vítěze. Před dvěma lety „bramborová“ ZŠ
Filosofská porazila předloňského vítěze ZŠ Jílovskou
a zaslouženě získala titul.

Pﬁed zahájením her probûhlo v prostorách radnice Mâ Praha 4 losování,
kterého se ujali nûkolikanásobn˘ mistr
svûta v biketrialu Josef Dressler
a vicemistrynû Evropy ve skoku o tyãi
Kateﬁina Baìurová.

znají vítěze
Reprezentanti dvaceti základních ‰kol
zﬁizovan˘ch Mâ Praha 4 a s nimi i sportovci ze ãtyﬁ vícelet˘ch gymnázií svádûli
dramatické souboje v 16 disciplínách.
KaÏdé vítûzství mûlo svou cenu, protoÏe
pﬁiná‰elo ‰kole bodov˘ zisk, kter˘ se
pﬁi finálovém vyhlá‰ení nejlep‰ích pﬁetavil v nezanedbatelnou finanãní sumu,
vûnovanou Mâ Praha 4.
„Jsem moc rád, Ïe jsme jiÏ podruhé
poﬁádali tak rozsáhlé sportovní hry,
o které mûly velk˘ zájem dûti ze
základních ‰kol. Velmi mû potû‰ilo, Ïe se
zúãastnilo pﬁes 5500 sportovcÛ. V‰em
dûtem ze základních ‰kol a vícelet˘ch
gymnázií – celkem 7500 dûtí – jsme
vûnovali mal˘ dárek
na památku,“ uvedl
starosta Mâ Praha 4 Pavel Horálek (ODS). „Chceme

i v budoucnu nadále podporovat a roz‰iﬁovat sportovní aktivity a rozvíjet aktivní
trávení volného ãasu dûtí. Pﬁipravujeme
nûkolik projektÛ, které, jak pevnû vûﬁím,
zaujmou a na‰e dûti nebudou jen vysedávat doma u poãítaãÛ.“
Zastupitelka Alice Smetánková (ODS)
dodává: „Chci podûkovat nejen pﬁípravnému a organizaãnímu t˘mu, ale i pracovníkÛm 4-Volnoãasové a na‰im uãitelÛm a uãitelkám. Ti v‰ichni odvedli
obdivuhodn˘ kus práce a zvládnout
takové mnoÏství dûtí jistû vyÏadovalo nasazení v‰ech sil.“
(md)
Foto: 4-Volnoãasová

MedailistÛm pﬁedávala ocenûní i zástupkynû starosty Ivana
StaÀková (ODS).

Starosta Mâ Praha 4 Pavel Horálek (ODS) si
vyzkou‰el nûkteré disciplíny.
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sport

Letní hry oãima medailistÛ

1. místo Z· Filosofská, ﬁeditelka ‰koly PaedDr. Václava
Ma‰ková: „VyuÏili jsme moÏnosti zúãastnit se v‰ech sportÛ, aby
na‰e dûti mohly reprezentovat svoji ‰kolu v co nejvût‰ím poãtu,
a proto se mohlo v jednotliv˘ch disciplínách vystﬁídat pﬁes 300 ÏákÛ. Mezi nejúspû‰nûj‰í sporty, ve kter˘ch jsme vynikali, bych
zaﬁadila jízdu na horsk˘ch kolech, in-line brusle, fotbal, pﬁehazovanou, stolní fotbal, stolní tenis a tradiãnû pﬁespolní bûh a atletické disciplíny, které nám zajistili celkovou v˘hru. Vybojovali jsme
devatenáct prvenství, dvanáct umístûní na stﬁíbrné pozici a pﬁes
sedm na bronzové. Získali jsme celkem 765 bodÛ a finanãní
odmûnu ve v˘‰i 300 000 Kã pro na‰i ‰kolu na dal‰í sportovní
vybavení pro Ïáky. Chtûla bych touto cestou podûkovat mûstské
ãásti Prahy 4 za realizaci a podporu ‰kolství a sportovních aktivit,
4-Volnoãasové, o. p. s., za servis, organizaãnímu v˘boru a v‰em
garantÛm. Také na‰im uãitelÛm tûlesné v˘chovy, kteﬁí odvedli kus
poctivé práce a ostatním pedagogÛm za pomoc i podporu, tﬁídám
za fandûní a v neposlední ﬁadû rovnûÏ rodiãÛm na‰ich ÏákÛ, kteﬁí
pﬁepravovali kola na sportovi‰tû.“

2. místo Z· Jílovská, ﬁeditel Mgr. Josef Smetana: „S umístûním
jsme velmi spokojeni. Polovinu získan˘ch finanãních prostﬁedkÛ
vûnujeme na zakoupení pomÛcek do kabinetu tûlesné v˘chovy
a druhou polovinu na zakoupení pomÛcek do ostatních kabinetÛ.“

3. místo Z· Plamínkové, ﬁeditel Mgr. Ivan Tuãek: „Jako
ãlen organizaãního v˘boru „Letních her 4x4 Prahy 4“ i jako
ﬁeditel ‰koly hodnotím akci jako zdaﬁilou. Její cíl, zapojení co
nejvût‰ího poãtu ÏákÛ do sportovních aktivit, byl urãitû splnûn
a organizaãnû byla zvládnuta bez závaÏnûj‰ích problémÛ.
Také se potvrdilo, Ïe ‰tûstí pﬁeje pﬁipraven˘m, protoÏe Hrám
neuvûﬁitelnû pﬁálo poãasí.

Pro provoz ‰koly byla akce pochopitelnû zatûÏující, ale vzhledem
k tomu, Ïe její termín i rozsah byl tentokrát znám˘ jiÏ od záﬁí, jsme
byli na dva t˘dny Her pﬁipraveni a díky úsilí v‰ech zamûstnancÛ
‰koly se nám je podaﬁilo absolvovat, jak se ﬁíká, ,bez ztráty kytiãky‘. Navíc se prokázalo, Ïe v˘uka tûlesné v˘chovy a sportovní duch
v na‰í ‰kole nemají konkurenci, neboÈ na‰i Ïáci se skvûle prosadili v souboji s nejvût‰ími, mnohdy více neÏ dvojnásobn˘m poãtem
ÏákÛ disponujícími ‰kolami!!! To se podaﬁilo zejména díky skuteãnû v‰estrannému sportovnímu rozvoji, kterému se vûnujeme uÏ od
I. stupnû. VÏdyÈ nûkteré na‰e dûti startovaly aÏ v osmi sportovních
odvûtvích a vÏdy se prosadily mezi nejlep‰í! A kdyÏ k tomu pﬁiãteme i neuvûﬁitelnou diváckou podporu spoluÏákÛ, které nemohla
Ïádná ze ‰kol konkurovat, tak lze bez nadsázky ﬁíci, Ïe se o úspûch
ve Hrách zaslouÏila opravdu celá Z· Plamínkové.
S v˘sledkem jsme velmi spokojeni a finanãní prémii se budeme
snaÏit smûrovat k tûm, kdo se o ni nejvíce zaslouÏili, tedy ke sportovcÛm. Urãitû obnovíme a roz‰íﬁíme vybavení pro v˘uku tûlesné
v˘chovy a sportu (toho není nikdy dost a rychle se opotﬁebovává)
stejnû jako po 1. roãníku LH 4x4 Prahy 4.“

Konečné pořadí:
1. ZŠ Filosofská
2. ZŠ Jílovská
3. ZŠ Plamínkové
4. ZŠ Jižní
5. ZŠ Bítovská
6. ZŠ U Krčského lesa
7. ZŠ Nedvědovo náměstí
8. ZŠ Horáčkova
9. ZŠ Jeremenkova
10. ZŠ Táborská
11. ZŠ Kavčí hory
12. Gymnázium Budějovická
13. ZŠ Ohradní
14. ZŠ Na Planině
15. ZŠ Křesomyslova
16. ZŠ Na Líše
17. ZŠ Na Chodovci
18. ZŠ Mendíků
19. Gymnázium Ohradní
20. ZŠ Poláčkova
21. ZŠ Školní
22. ZŠ Sdružení
23. Gymnázium Postupická
24. Gymnázium NOVÝ PORG

(765 bodů)
(689 bodů)
(647 bodů)
(635 bodů)
(616 bodů)
(467 bodů)
(314 bodů)
(281 bodů)
(248 bodů)
(245 bodů)
(216 bodů)
(191 bodů)
(186 bodů)
(168 bodů)
(146 bodů)
(114 bodů)
(111 bodů)
(108 bodů)
(59 bodů)
(51 bodů)
(48 bodů)
(32 bodů)
(23 bodů)
(22 bodů)

Podrobné informace z průběhu „4 x 4 letních her Prahy 4“ včetně fotografií, videí
a jednotlivých výsledků najdete na webové stránce www.p4x4.cz.
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společnost
Vítání v úter˘ 18. kvûtna 2010: Adéla
Sithová, Matûj Hurda, Darja Mrázová, Ema
Mrázová, Sophie Müllerová, Magdaléna
Novotná, Jakub Novotn˘, Kateﬁina Podzimková, Daniel Preis, Adam Rybka,
Barbora Zátková, Laura Scharingerová,
Erik ·imuni, Michaela Vávrová, Vojtûch
Vrba, Magdalena Borkovcová, Petra Broke‰ová, Adéla Bucková, Just˘na âapková,
Matûj Dani‰, Eli‰ka DaÀková, Jan Dûdiã
a Daniel Ditzel.
Vítání ve ãtvrtek 27. kvûtna 2010:
Thomas Josef Guilds, Tomá‰ Hejda,
Adrian Hidalgo Redondo, Daniel Horsk˘,
Tobiá‰ John, Franti‰ek a Jakub Kaãabovi,
Adam Kadeﬁábek, Vojtûch Kostka, Filip
Kordula, Petr Kotchera, Jana Kozáková,
Vít Krejãí, Antonín Kﬁepinsk˘, Theodor
Kuãera, Ema Kune‰ová, Filip Langer,
Marek Langer, Pavel Libich, ·tûpán Makal,
Tomá‰ Marek, Julie Matou‰ková, Jiﬁí
Novák, Veronika Nováková, Krist˘na
Novozámská, Marek Páv, Tomá‰ Pecháãek
a Matyá‰ Petr.
Vítání v úter˘ 8. ãervna 2010: Tereza
Prokopová, Eva Ra‰ková, Gita Röschlová,
Zdenûk Sadílek, Viktorie Rabanová, Veronika Chovancová, Kateﬁina a Vojtûch

Vítání na‰ich obãánkÛ
Naše nejmladší spoluobčany přivítali zástupce starosty Martin Hudec
a členky Zastupitelstva MČ Praha 4 Alice Smetánková a Věra
Příhodová (všichni ODS). Poděkování Střední odborné škole služeb
a ZŠ Trojlístek-Točitá a MŠ Mendíků za příjemná vystoupení dětí.
Kohoutovi, Celest˘n Kuldan, Angelina
StryÏeusová, Nurit Suissa, Karolína Svato‰ová, Eli‰ka Svobodová, Marek Tejmar,
Matyá‰ Vavrous, Agáta Vitnerová, Aneta
a Marek Vokrojovi, Jan Hála, Jan Îdánsk˘,
Pavlína Vrbová, Martina Zahradníková,
Jakub Bruckner a Eli‰ka Bukovanská.
Vítání ve ãtvrtek 10. ãervna 2010:
Adam âermák, Andrej âernohous, Andrea
âuﬁíková, Vít David, Kry‰tof DorÀák,
Adam Dostál, Tereza Du‰ková, Rozárie
Fuitová, Krist˘na Hanusová, Karolína
Charvátová, Gabriela Jungová, Tomá‰
Jupa, Krist˘na Kesnerová, Lucie Kopicová,
David Ko‰Èál, Marie Kri‰tofová, Tomá‰
Kruis, Barbora Kulhánková, Gabriela Kunová, Matyá‰ Leheãka, Matyá‰ Kudláãek,
Eli‰ka Nebesová, Hana Netolická, Jan
Novotn˘, Anna PoníÏilová a Evelína
Po‰vicová.
Vítání v úter˘ 22. ãervna 2010:
Kry‰tof Koãandrle, Luká‰ PeÀáz, Hynek
Sedláãek, Sarah Schiller, Janek StibÛrek,
Ludmila Svrchokrylová, Václav ·evãík, Petr

·tûpánek, Jakub Till, Antonín Macík,
Krist˘na a Sabina Velíkovy, Natálie Viktorová, Patrik Vokrouhlík, Rebecca Benson, ·tûpán Cejnar, Anna âervenková, Jan
Dedera, Filip Doubrava, Josef Elis, Marek
Exner, Lucie Hniková, Lucie Chroustová,
Magdaléna Jirásková a Jakub Jirou‰ek.
Vítání ve ãtvrtek 24. ãervna 2010:
Sebastian Ayala, Veronika BlaÏková,
Lada Sobotková, Samuel Eismann,
Václav Koláﬁ, Anna Koláﬁová, Tomá‰
Konvalinka, Anastázie Kopeãná, Petr
Kosek, Agáta Kovaﬁíková, Viktor Krusbersk˘, Adam Lindauer, Barbora Svobodová, Barbora Machová, Jakub Kopkan,
Anna Sedláãková, Denis Voná‰ek, Filip
Linhart, Jaroslav Machala, Ondﬁej Milota,
Kry‰tof Novák, Monika Pellantová, Zuzana Straková, Ester Suchá, Franti‰ek
·kurek, Filip a Linda ·plíchalovi, Amélie
·rámková, Tereza Tatou‰ková a Matyá‰
Tilinger.
LUCIE ¤E¤ÁBKOVÁ,
ODDùLENÍ PR A VOLNOâASOV¯CH AKTIVIT

Podpořte Pohodu
Chcete si nakoupit ruãnû vyrábûná
m˘dla, vonné sole do koupele, plátûné
ta‰ky a ‰perky? Pak se zastavte u stánku ergoterapeutické dílny o. s. Pohoda
u v˘chodu z metra Budûjovická smûr
poliklinika, a to 20. 7. a 25. 8. (10–17
hod.). Klienti denního stacionáﬁe, lidé
s lehk˘m a stﬁedním mentálním postiÏením, právû pro vás v rámci pracovní
terapie vyrobili zajímavé pﬁedmûty
a dárky. Souãástí prodeje bude i doprovodn˘ zábavn˘ program a pﬁedstavení
ãinnosti o. s. Pohoda.
(md)

Baseballový a softballový týden
Ve dnech 13.–17. 7. se do areálu Eagles v Praze-Krči sjedou přední zahraniční týmy na tradiční letní turnaj.
Opût po roce pﬁivítáme evropskou ‰piãku v baseballu a softballu. Úãast pﬁislíbily celky z USA,
Rakouska, Ruska, Slovenska,
Chorvatska a v˘bûry âeské republiky. V prÛbûhu t˘dne se odehrají zápasy základních skupin. O víkendu
diváci zhlédnou finálové boje stejnû jako tradiãní soutûÏe v dovednostních disciplínách. Hráãi budou bojovat o nejvût‰í poãet odpálen˘ch homerunÛ, nejrychlej‰ího bûÏce po metách a nejtvrd‰í pﬁíhoz. Info na www.eagles.cz. (mt)

Vzpomínka na lidické dûti
Na budově pavilonu G2 Fakultní Thomayerovy nemocnici byla odhalena pamětní deska, připomínající pobyt
8 dětí, které zde byly umístěny v době nacistické
okupace po vypálení obce Lidice.
Po vypálení Lidic a po 3 dnech stráven˘ch v kladenském
gymnáziu byly dûti násilnû sv˘m matkám odebrány a nejmlad‰í z nich, kter˘m je‰tû nebyl jeden rok, pﬁevezeny do
praÏské b˘valé Zemské porodnice.
V lednu 1943 byly dûti pﬁemístûny do b˘val˘ch Masarykov˘ch domovÛ v Krãi – dne‰ní Fakultní Thomayerovy
nemocnice. Po skonãení války se nûkteré dûti setkaly se sv˘mi
matkami, nûkteré se matek v‰ak nedoãkaly, protoÏe zemﬁely
v koncentraãním táboﬁe.
(‰t)
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Slavnostního odhalení se zúãastnily spolu s radním mûstské
ãásti Praha 4 Martinem Plí‰kem (TOP 09) i 7 dosud Ïijících
lidick˘ch dûtí: Pavel Hore‰ovsk˘, autor této my‰lenky, Jiﬁí
Pitín, Jiﬁí Miler, Jiﬁí Koreck˘, Veronika R˘monová (Hanfová),
Jana Hanzlíková (Müllerová), Libu‰e Souãková (Müllerová).
www.praha4.cz
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stalo se...

Ž i j u s te j n ě

Tﬁetí roãník festivalu Îiju stejnû jako
TY!, jehoÏ partnerem byla i Mâ Praha 4,
probûhl v ãervnu na Pankrácké pláni.
Na akci se pﬁedstavily na tﬁi desítky spoleãností, které mají zku‰enosti s integrací, vzdûláváním a zamûstnáváním osob
se zdravotním postiÏením. Více informací na www.nfozp.cz.
(md)
Foto: Zdenûk KﬁíÏ

jako T Y!
I na vozíku lze hrát oblíben˘ florbal.

Krasobruslaﬁsk˘ mistr Evropy 2008
Tomá‰ Verner si vyzkou‰el chÛzi
poslepu a jak je ze snímku patrné,
nûkteré pﬁekáÏky zvládal s akrobatick˘m úsilím.

Zástupkynû starosty Ivana StaÀková (ODS) poskytla festivalu svou zá‰titu.

Ekologické hrátky
Hry pro dûti ze základních a mateﬁsk˘ch ‰kol se za
mûﬁením na ekologickou v˘chovu se
uskuteãnily pﬁed
obchodním centrem
Arkády Pankrác. Projekt iniciovala Mâ Praha 4 ve spolupráci s Arkády Pankrác a spoleãnostmi Asekol,
Elektrowin, EKO-KOM a PraÏské sluÏby. Malé (pﬁed) ‰koláky pﬁi‰el povzbudit i odmûnit zástupce starosty Václav
Kri‰tof (ODS, na dolním snímku).

Martina Sáblíková
navštívila malé pacienty

Lékoﬁice, Centrum podpÛrné péãe Fakultní Thomayerovy nemocnice, uspoﬁádala v nemocniãním areálu
dûtsk˘ den s názvem „Sestry v akci“. Sestﬁiãky ze v‰ech
pavilonÛ pﬁedvedly témûﬁ 400 pozvan˘m dûtem umûní
svého povolání. Malé pacienty na nemocniãním lÛÏku pak
nav‰tívila rychlobruslaﬁská olympijská vítûzka Martina
Sáblíková. „V nemocnici jsem leÏela dvakrát v Ïivotû, jednou
s otﬁesem mozku a podruhé mû poﬁád bolela hlava, tak si
mû tam t˘den nechali. A vím, Ïe se mi to moc nelíbilo,
protoÏe jsem se tehdy cítila velice osamûlá,“ zavzpomínala.

24
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Od ponyho k voltiÏi

Jezdecký oddíl TJ Orion Praha v Braníku má dlouholetou tradici, i když na počátku bylo všechno jinak.
V roce 1970 byl totiž založen jako pony klub pro děti, které měly trávit volné chvíle s malými koníky.
Proto se koupila z cirkusu klisna
Carmenka a jako druh˘ poník pﬁi‰el do
stájí Bob. „JenÏe se ukázalo, Ïe Bob není
Ïádn˘ pony, vyrostl z nûj normální kÛÀ.
A tak se upustilo od my‰lenky pony klubu
a postupnû se ãlenská základna rozrostla
na souãasn˘ch pﬁibliÏnû 130 ãlenÛ a osm
koní,“ ﬁíká dlouholetá ãlenka Nora
Hoﬁická. Jako vzpomínka na pÛvodní zámûr cupitá po jízdárnû vnuk Carmenky
Snoopy...

7 dětí a kůň
Od poãátku svého pÛsobení se oddíl
zab˘val základním v˘cvikem dûtí v jízdû
na koni, rekreaãním jezdûním a v men‰í
míﬁe parkurov˘m skákáním a drezúrou.
„Dﬁíve jsme se mohli s koÀmi vydat na
vyjíÏìku aÏ na Toãnou, nikde nebyla
Ïádná sídli‰tû,“ zavzpomínala na krásné ãasy Nora Hoﬁická. Jízdárna v Braníku byla v neustálé
permanenci a ãinitelé oddílu museli zaãít ﬁe‰it nepﬁíjemnou
otázku – co s velk˘m
pﬁevisem dûtí? „Na
závody mohl vyrazit
jen nûkdo a nám bylo
tûch, co zÛstali doma,
vÏdy líto. Na‰tûstí se na‰e dlouholetá cviãitelka, paní doktorka Zamrazilová, doãetla
o novém sportu, o voltiÏi. Tuzemsk˘mi
prÛkopníky se staly oddíly na severní
Moravû a na Slovensku, kam jsme jezdili omrknout závody.“
Co voltiÏ je? Struãnû ﬁeãeno – akrobacie
ãi gymnastika na cválajícím koni, kdy se
na jeho hﬁbetû postupnû vystﬁídá aÏ sedm
dûtí. SoutûÏí se ve skupinách, v jednotlivcích a dvojicích a cviãenci pﬁedvádí povinnou a volnou sestavu. „S voltiÏí jsme zaãali v roce 1986 a od té doby se pravidelnû
úãastníme národních závodÛ, v poslední
dobû i mezinárodních závodÛ. Zaãátky byly samozﬁejmû kru‰né, nikdo nic neumûl,
museli jsme shánût literaturu a v˘bavu,
napﬁíklad madla. Také konû jsme museli
zacviãit, ne kaÏd˘ se typovû na voltiÏ hodí.“

ho vûku a na závody
se také dostalo
mnohem více na‰ich
ãlenÛ.“
Postupem doby se
voltiÏ v TJ Orion
dostávala na stále
vy‰‰í sportovní úroveÀ. „Celkem je v republice osm’voltiÏních oddílÛ, v âe- Lugano, lonÏérka Nora Hoﬁická, Josef Zelinka a juniorka
chách my v Orionu Karolína Machálková, ãlenka TJ Orion Praha, která na loÀa Chomutov, zbylé ském mistrovství Evropy ve ·védsku obsadila s juniorskou
jsou na Moravû,“ ﬁí- skupinou Chomutova 9. místo.
ká Nora Hoﬁická. Za
nejvût‰í úspûch povaÏuje pﬁedloÀsk˘ bronz
zapÛjãení dûtem, které si na závody vlastcválající juniorské skupiny na mistrovství
ního konû pﬁivézt nemohou. A z Lugana byl
republiky v Chomutovû. „Dûti cviãily na
najednou úplnû jin˘ kÛÀ – ochotn˘, klidn˘.
Luganovi, coÏ je 10let˘ valach, ãesk˘ teploMá za sebou 2,5 roku pravidelného voltiÏkrevník, kterého jsme si mohli koupit díky
ního v˘cviku a je radost s ním pracovat. Je
finanãnímu daru mûstské ãásti Praha 4.
úÏasnû charakterní, neleká se a nepla‰í,“
Pﬁed ãtyﬁmi lety nám radnice vûnovala v˘chválí svého svûﬁence, kter˘ se loni v létû
tûÏek z tomboly na tradiãním Novodvorpoprvé zúãastnil i mezinárodních závodÛ
ském plesu a pravidelnû získáváme i granve slovenské ·aºe a nûmeckém Krumke.
ty. Lugano byl zakoupen hlavnû pro hipo„Získali jsme tak nominaci na úãast na volrehabilitaci a paravoltiÏ. Aby mohl v klidu
tiÏním mistrovství Evropy ve ·védsku.
zvládnout na svém hﬁbetû postiÏené dûti,
S Luganem se ná‰ Josef ,Pepan‘ Zelinka uzaãal se uãit se zdrav˘mi voltiÏéry. Ze zamístil na skvûlém 10. místû v seniorské kaãátku s námi trochu bojoval, utíkal, netegorii muÏÛ.“
chali jsme ho proto témûﬁ rok odpoãinout
od voltiÏe, jezdil jen pod sedlem. Pﬁed na‰iKluci v sedle nevydrží
mi voltiÏními a paravoltiÏními závody, poOddíl se také zab˘vá paradrezúrou a paﬁádan˘mi kaÏdoroãnû na pﬁelomu kvûtna
ravoltiÏí, tedy sportem handicapovan˘ch
a ãervna, jsme ho znovu vzali pod madla.
dûtí. Na této úrovni sbírá nejcennûjPotﬁebovali jsme totiÏ dal‰ího koníka, na
(Pokraãování na stranû 27)
INZERCE

Medailový Lugano
Nová sportovní disciplína v‰ak elegantnû
vyﬁe‰ila stávající problém s velk˘m poãtem
dûtí na málo koní. „Skupina sedmi jezdcÛ
si s jedním koníkem vystaãila na celé odpoledne. Navíc voltiÏ spojovala dûti rÛzné-
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SC-300775/1

(Dokonãení ze strany 26)

‰í medaile, v jeho
dresu závodí jiÏ
nûkolikanásobní
mistﬁi republiky
Hana Roubíãková
a Tomá‰ Kodym.
„Od roku 1991
provádíme rovnûÏ
hiporehabilitace,
tedy rehabilitaãní
metody jízdy na
koni ke zlep‰ení

zdravotního stavu. V souãasné dobû je to
díky radniãnímu grantu ãtyﬁikrát t˘dnû.
A jako úplnou novinku máme ,baby‘ voltiÏ
pro dûti kolem 4 let vûku. Jezdí na poníkovi, tleskají, zpívají si a trochu cviãí.
Hravou formou zkou‰íme vychovávat
nové ãleny. Pravdou v‰ak je, Ïe ze ‰esti pﬁihlá‰en˘ch chlapeãkÛ vydrÏel jen jeden. Ale
tak je to vût‰inou v‰ude – koÀsk˘ svût má
kouzlo pﬁedev‰ím pro dívky a Ïeny,“ uzavírá vyprávûní Nora Hoﬁická.
(md)
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ekologie
Sběr
bioodpadu
zahájen
Pražské služby, a. s., ve spolupráci s městskou částí Praha 4,
zahájily pilotní projekt „Biodpad
z domácností“.

MOBILNÍ SBùR
NEBEZPEâNÉHO ODPADU

Stanovi‰tû
Praha 4 – trasa A

Projekt, kter˘ financuje spoleãnost
PraÏské sluÏby, je zamûﬁen na svoz a vyuÏití vytﬁídûného bioodpadu z praÏsk˘ch
domácností a je zdarma realizován
v tûchto objektech: Mezilesní 555/3,
Mezilesní 554/1, Mezilesní 553/2,
Mezilesní 549/21, Mezilesní 550/18,
Mezilesní 551/28, Mezilesní 552/8,
·túrova 554/43, ·túrova 545/45,
·túrova 541/37, Svatoslavova 28,
Dobﬁejovická 567/1, Dobﬁejovická
568/3, Dobﬁejovická 572/5–569/11,
Dobﬁejovická 566/4+565/2, Sulická
461/10, Na Pﬁíãce 584/8 – Slepá ulice
ã. 584/2, Na Pﬁíãce 462/19, Sulická
459/11, V Pláni 534/14, V Pláni 532/7,
V Pláni 533/9 .
Souãástí informaãní kampanû bylo
i setkání s obãany a dûtmi z M· a Z·,
které probûhlo 20. 5. za aktivní úãasti
zástupce starosty Václava Kri‰tofa
(ODS). „Obyvatelé se dozvûdûli, co vlastnû do bioodpadu z domácností patﬁí
a nepatﬁí, kde budou pﬁistavené kompostejnery na jeho sbûr, ãetnost svozu
a dal‰í informace,“ uvedl Václav Kri‰tof.
Cel˘ projekt bude monitorován a následnû vyhodnocen. V˘sledky by mûly
slouÏit k nastavení uÏ‰í spolupráce mezi hl. mûstem Prahou a PraÏsk˘mi sluÏbami, a. s., v oblasti separace bioodpadu z domácností.
(e‰, md)
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st 28. 7.

1. kﬁiÏovatka ulic
âestmírova x Meãislavova
2. kﬁiÏovatka ulic Jivenská x Adamovská
3. ul. DruÏstevní ochoz (u ã. 11)
4. ul. Baarova (u ‰koly)
5. kﬁiÏovatka ulic
Na Záhonech x Mezipolí (u potravin)
6. Roztylské nám. (u ã. 33)
7. JiÏní nám.
8. ul. Hlavní (u pivnice U ¤ezníkÛ)

17.10–17.30
17.40–18.00
18.10–18.30
18.40–19.00

Praha 4 – trasa B

ãt 29. 7.

1. Nedvûdovo nám. (u ‰koly)
2. kﬁiÏovatka ulic
Na Klaudiánce x U Podol. hﬁbitova
3. kﬁiÏovatka ulic
Na Vrstvách x V Rovinách
4. kﬁiÏovatka ulic
Dvorecká x Jeremenkova (parkovi‰tû)
5. kﬁiÏovatka ulic Milevská x Pujmanové
(parkovi‰tû u prodejny)
6. kﬁiÏovatka ulic
Plamínkové x Dûkanská vinice II
7. kﬁiÏovatka ulic
Za Zelenou li‰kou x SenoÏatská
8. ul. Jihlavská
(parkovi‰tû u prodejny GATO
– Jihlavská 18/611)

15.00–15.20

Praha 4 – trasa C

Spoleãnost Ekodomov, která se vûnuje
problematice bioodpadu a kompostování, pﬁedvedla pﬁedev‰ím dûtem v hravé
formû v˘hody sbûru bioodpadu.

MČ Praha 4 – velkoobjemové kontejnery
SRPEN 2010

1. kﬁ. ul. Za Skalkou x Kovriginova
2. ul. Zelen˘ pruh (u domu ã. 1221/28,
b˘valá prodejna Vaspro)
3. ul. Ke Krãi (u Dominikánského dvora
– Penny Market)
4. kﬁ. ul. Na Zemance x Na Usedlosti
5. kﬁ. ul. Dolnokrãská x Na Staré vinici
6. kﬁ. ul. Krãská x Tilschova
(u restaurace Pokrok)
7. kﬁ. ul. U Krãské vodárny x U Habrovky
8. kﬁ. ul. Hornokrãská x Rodvinovská
(u parãíku)
Praha 4 – trasa D
1. ul. Jitﬁní (u ‰koly)
2. kﬁ. ul. Havlovického x Vítovcova
(u garáÏí)
3. kﬁ. ul. Mikuleckého x Vostrého
4. ul. Novodvorská (parkovi‰tû u ã. 145
– prodejna Albert)
5. kﬁiÏovatka ul. Na Vûtrovû x U Lesa
6. kﬁiÏovatka ul. Vi‰Àová x Nad Havlem
7. ul. ·túrova
(parkovi‰tû u Tempa – V ·tíhlách)
8. ul. Pasteurova (u potravin)

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.40–17.00

15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.30–17.50
18.00–18.20
18.30–18.50
ãt 8. 7.
15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.30–17.50
1800–1820
18.30–18.50
ãt 8. 7.
15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.30–17.50
18.00–18.20
18.30–18.50

Zelená linka
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, tel.: 800 131 290.

Zavezení dne

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

02
02
02
03
03
03
04
04
04
04
05
05
05
09
09
09
09
09
10
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
19
23
23
23
23
24
24
24
24
25
25
25
25
26
26
26
26
30
30
30
30
31
31
31
31

V červenci nejsou kontejnery přistaveny!
www.praha4.cz
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SOUDNÍ ZNALEC A LICENCOVANÝ ODHADCE
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ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ
224 214 617, 604 207 771

SC-300806/1

SC-90920/10

SC-91365/7

SC-300523/3

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

OSMISMùRKA

SOUTĚŽ O 5 KNIH
Spisovatelka Stanislava Jarolímková
ﬁadu let sbírala
materiály o nejrÛznûj‰ích nevysvûtliteln˘ch záhadách
a s nimi spojovan˘ch zázracích.
V jednotliv˘ch kapitolách své knihy
„Jak to bylo se zázraky“ pak podrobnû
rozebírá témata andûlÛ a ãertÛ, ãarodûjnic, biblick˘ch zázrakÛ, chytání vypálen˘ch stﬁel, ale i Hitlera a JeÏí‰e a dochází k zajímav˘m odhalením (napﬁíklad
JeÏí‰ se pr˘ doÏil 40 let…).
Knihy do soutûÏe vûnovalo nakladatelství Motto – www.motto.cz.

Legenda:
AARAU,
ADAPTATION,
AIRFIELD, ALENA,
AN·OVIâKA, AV·AK,
BAKTÉRIE, BOHAT¯, BOKEM,
CONGRATULATIONS, CORSO,
DIV¯, DOBRODRUÎNOST,
DRNKATI, EMANCIPATION, ESTÉTI,
EUROTEL, FANTOM, CHULIGÁNSTVÍ,
KARASI, KA·PAR, KILOHERTZ,
KOLAPS, LYMFANGOITIDA, MATURA,
MùSTYS, NAPOSPAS, NEZAKÓDOVAN¯,
OCEAN, PLEVEL, PODNIKÁNÍ, POINTA,
POMÍJIVOST, RÉBUSY, RUBÁ·E, SOKOLOV,
STAROSTKA, STEZKY, STODOLY, SYPKY, ·IPAN,
TEHRAN, T¤INÁCT, TUTOVÁ, UVÁZÁNÍ, VAZKOST,
VIGVAM, VYDLABAN¯, VYKO¤ISËOVAT, ZAVRHOVAT,
ZROVNOPRÁVNùNÁ, ZVELIâOVAT, ÎÁDOST.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
● Jakou zbraní zabil budoucí ži-

dovský král David obra Goliáše?
Odpovûdi zasílejte do 18. 7. na e-mail:
martin.dudek@ceskydomov.cz. Knihu
vyhrává 3., 6., 15., 18. a 30. správná
odpovûì.

VÝHERCI Z ČERVNOVÉHO TUČŇÁKA
(správná odpověď byla 491 druhů
motýlů): Pavlína ·evãíková, Hana
Gollová, Eva Hrachová,
Vlnasová a Karel Machaã.

Alena

Měsíčník MČ Praha 4 zdarma do schránek
SUDOKU
Těžké
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Kontakty na redakci, inzerci a distribuci
INZERTNÍ MANAŽER:
ŠÉFREDAKTOR:

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

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

STÍŽNOSTI A PODNĚTY K DISTRIBUCI:

www.ceskydomov.cz

Anna Saricheva

Zde jsou ceníky, podmínky inzerce a termíny vydání

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

www.nasepraha4.cz

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

Řešení

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

Renáta âíÏková

Uzávěrka inzerce pro srpnové číslo Tučňáka je 23. července 2010.
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

**TUâ≈ÁK-07_FIN 2.7.2010 12:21 Stránka 31

SC-300864/1

**TUâ≈ÁK-07_FIN 2.7.2010 11:55 Stránka 32

SC-300201/4

