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názory

EDITORIAL
Z Vašich dopisů
Bojujme proti hazardu

Vážení a milí čtenáři,
dovolte mi, abych vám poděkoval za to, že
jste v tak hojném počtu přišli k volbám. Volební
účast se blížila ke 44 %, což je za posledních
16 let vůbec nejlepší výsledek v Praze 4. Je to
skvělé znamení, že vám záleží na městě, ve
kterém žijete a nenecháváte komunální politiky rozhodovat o vás bez vás.
Jsem o to více rád, že největší podíl vaší
důvěry získala opět Občanská demokratická
strana (30,31 %), navzdory tomu, jak špatný
mediální obraz měla ODS v Praze v posledním
roce před volbami. Vážíme si vašich hlasů
a považuji je za pozitivní ohodnocení práce,
kterou jsme tu za poslední léta udělali. Je to
pro nás všechny závazek, abychom vás v budoucnu nezklamali.
Vedle ODS budou v zastupitelstvu hájit vaše
zájmy také TOP 09, ČSSD, Strana zelených
a KSČM. Chtěl bych z tohoto místa své budoucí kolegy pozdravit a popřát jim hodně energie
do následujících let. Čeká nás hodně práce,
ale věřím, že naším společným zájmem je
a bude především spokojenost obyvatel.
Nyní nás čeká povinnost vyčkat na případná odvolání či stížnosti na průběh voleb v naší
městské části. Pokud se tak nestane do 29. října, svolám do 15 dnů jako starosta z minulého volebního období zastupitelstvo. Na tomto
ustavujícím shromáždění bude zvolena nová
rada a starosta. Tolik k volbám.
Musím se ještě vrátit k situaci na Spořilově.
Jak jsem už psal v minulém čísle, děláme maximum možného, abychom problém vyřešili.
Jaké kroky jsme dosud učinili? Především
jsme dali podnět hygienikovi, aby zpřísnil dohled nad dodržováním povolené hladiny hluku
a kvality ovzduší. Dohodli jsme s pražskou
TSK monitoring průjezdu vozidel a na náklady
městské části jsme objednali měření imisí. Ve
fázi stavebního řízení je plánovaná protihluková stěna a v neposlední řadě jsme také objednali čtyři studie variant nových nebo staronových tras kamionů. Více se dočtete v tomto
čísle Tučňáka. Budeme se snažit využít všechny argumenty k tomu, abychom kamiony ze
Spořilova vyhnali. Celou tuto kauzu považuji
za skandální a budu usilovat o to, aby se to
už nikdy neopakovalo.
Vážení čtenáři, děkuji vám za všechny dopisy i e-maily, které od vás dostávám. Snažím
se, pokud je to v mých silách, vždy odpovídat
a vaše podněty co nejrychleji řešit. Vzhledem
k tomu, že mi nyní přišlo několik dotazů k dopisu, který jsem vám zasílal v posledním týdnu před volbami, chtěl bych všechny ujistit, že
tento dopis nehradila městská část, ale politická strana, jejímž jsem členem. Rozhodně bych
nepovažoval za vkusné, aby se z veřejných
prostředků hradilo cokoliv, co byť jen okrajově
souvisí s politickou kampaní.
ING. PAVEL HORÁLEK,
STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI (ODS)

www.praha4.cz

Vážení,
již dlouho jsem se chystal napsat vám
na téma herny a hazard. Bydlím přes 25
let v Krči a v posledních letech s hrůzou pozoruji, jak z ulic ubývají dříve běžně dostupné obchody a služby. Místo nich na
nás mrkají ošklivá světla různých „klubů“
a především heren s výherními automaty,
kde se pohybují pochybná individua. Ještě
nedávno jsem se domníval, že povolování
herních brlohů je ve vaší kompetenci, tedy
že o nich rozhodujete na nuselské radnici.
Nemusím asi dodávat, že jsem pro vás neměl v tomto směru kloudného slova.
Nyní sebekriticky uznávám, že jsem se
mýlil. Po přečtení posledních čísel Tučňáka
jsem zjistil pravý stav věcí – tedy že radnice, byť by chtěla, nemůže vinou současných zákonů účinně proti hazardu zasáhnout. Je dobře, že s tím chcete něco dělat
a je výborné, že i my, občané, k tomu můžeme napomoci. Podepsal jsem vaši petici
proti hazardu a chtěl bych apelovat na
ostatní spoluobčany, aby se nebáli připojit
rovněž svůj podpis. Ne nadarmo se v médiích skloňuje pojem „občanská společnost“ – tedy že lidé by se měli a musí se
zajímat o stav věcí kolem sebe a vyžaduje-li to nutnost, tak razantně vystoupit
a zasáhnout. Petice je prvním krokem na
cestě ke změně a já doufám, že v tlaku
na naše poslance vytrváte a příslušný
paragraf bude novelizován. Děkuji.
Ing. Ladislav Š., Krč

Pochvala sportovních center
Vážení,
píši vám jako velmi spokojená občanka
Prahy 4. Bydlím zde se svou rodinou
od narození a neměnila bych! Je tady
spousta krásných parků, nových dětských
hřišť a různého kulturního vyžití, které je
dostupné opravdu všem. A to je moc dobře.
Jsem ráda, že jste se nezaměřili pouze na
jednu skupinu lidí, ale myslíte na všechny
generace.
Mám dva syny (10 a 8 let), kteří rádi
sportují. Oba hrají fotbal za FC Podolí, ale
rádi by vyzkoušeli i jiné sporty. A to jsem
jim z finančních důvodů nemohla dopřát.
Ale nedávno mi přinesli radniční letáček,

kde dětem nabízíte, aby si zdarma vyzkoušely zahrát florbal a basketbal
(v rámci nově vzniklých Sportovních center
Praha 4 – pozn. red.).
Úžasné! Naši kluci byli tak nadšení, že
jsem je hned přihlásila, protože se nám to
nekryje s fotbalem. Takže bych vám všem
chtěla moc a moc poděkovat za tuto možnost. Přeji vám, abyste byli úspěšní, protože pod vaším vedením opravdu Praha 4
vzkvétá.
Klára B., Podolí

Jak je to s mostem?
Dobrý den,
zajímalo by mne, jak to vypadá s uvažovaným mostem mezi Prahou 5 a Prahou 4. Chci si totiž koupit byt v Jeremenkově ulici, ale představa, že mi pod
okny budou denně jezdit stovky automobilů, mne od tohoto úmyslu odrazuje…
Děkuji.
anonym
Vážený pane,
o případném mostě bude rozhodovat
nové Zastupitelstvo hlavního města
Prahy, a to na úrovni schvalování územního plánu. MČ Praha 4 vyústění mostu
do zmíněné Jeremenkovy ulice odmítá,
což také na svém loňském zasedání potvrdilo i Zastupitelstvo MČ Praha 4.
PAVEL HORÁLEK, STAROSTA

Profesionální pomoc
Dobrý den,
často se ozývá kritika na adresu práce
státních úředníků. Já bych chtěl touto cestou potvrdit opak. Byl mi zcizen občanský
průkaz a hned stejný den jsem provedl nahlášení této situace na vaše pracoviště
v Jílovské 1184. Je to velmi nepříjemná věc
asi pro každého poškozeného, neboť na
číslo OP se váže řada dalších dokumentů.
V této souvislosti bych chtěl ocenit nejen
rychlou a profesionální práci úřednic na
uvedeném pracovišti, ale i velice milý přístup k mé osobě, neboť dlouhodobě pracovně působím v jihovýchodní Asii a do
odletu mi zbývalo jen několik málo hodin.
Ještě jednou děkuji celému pracovišti
v Jílovské.
S pozdravem
Ing. Milan Ducháček
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Premiér Petr Nečas
navštívil Prahu 4
Městskou část Praha 4 navštívil v pátek 8. října předseda vlády
ČR Petr Nečas (ODS). Po nedávné návštěvě předsedkyně
Poslanecké sněmovny ČR Miroslavy Němcové (ODS) se jedná
o další významné setkání vedení radnice s čelním představitelem státu na půdě městské části Praha 4.
5. května. Podpořil záměr MČ Praha 4
na revitalizaci ulice 5. května návrhem,
že by na financování mohly být použity
i prostředky ze Státního fondu životního
prostředí. Zdůraznil, že ve financování
takto závažných dopravních problémů by
se měla angažovat i vláda. Praha 4 by v řešení
složité situace na ulici
5. května podle něj neměla mít podporu jen
hlavního města, ale
i státu.
„Přijel jsem na půdu
v podstatě pátého největšího města v České republice, které patří mezi nejvíce dopravně zatížené aglomerace
v republice. Magistrála,
Jižní spojka a tranzit
přes Spořilov nejsou jen
Se starostou Pavlem Horálkem se premiér zastavil lokální záležitosti městské části Praha 4, mají
i v čerstvě dostavěném hospici.
Po prohlídce Nuselské radnice a setkání se zástupci vedení se spolu se
starostou MČ Praha 4 Pavlem Horálkem
(ODS) zúčastnil premiér Nečas tiskové
konference k plánované proměně ulice

4

dopravně celostátní význam. Za to ale
platí obyvatelé Prahy 4 daň v podobě
problémů a my chceme s radnicí spolupracovat na jejich řešení. Například dobudování pražského okruhu patří k celostátním prioritám. Chci v komunikaci
s radnicí městské části Praha 4 pokračovat, protože řešení dopravních potíží nemůže být ponecháno jen na ní,“ prohlásil na tiskové konferenci předseda vlády.

Podpora je důležitá
Poté se premiér spolu se starostou Pavlem Horálkem a poslancem
Markem Bendou (ODS) přesunuli na
Spořilov do rodinného centra Rybička,
které zde funguje v prostorách Základní školy Na Chodovci. Na závěr
návštěvy se premiér Petr Nečas
zastavil v prostorách čerstvě dokončené
stavby Hospice Malovická, teprve druhého tohoto specializovaného zařízení pro
nevyléčitelně nemocné na území celé
Prahy.
„Pro Prahu 4 je samozřejmě podpora
předsedy vlády Petra Nečase velice důležitá a my si vážíme toho, že si ve svém
nabitém programu našel čas i na témata
lokálního charakteru. Pro mě osobně
to bylo velice příjemné setkání,“ řekl
starosta Pavel Horálek.
V srpnu byla hostem Nuselské
www.praha4.cz
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historické radnice a osobně si vyzkoušela stroje v nově vybudovaném podolském Sport parku pro seniory. „Považuji
to za fenomenální nápad.
Obecně si myslím, že je
moc fajn, když v centru
Prahy či městské části
Praha 4 vzniklo něco, co
slouží aktivním lidem seniorského věku,“ řekla při
své návštěvě Miroslava
Němcová. „Je to pro nás
čest, že naše městská část
získala podporu dvou významných předních politiků státu a samozřejmě
si uvědomujeme, že to není běžné,“ zhodnotil obě
Poslanec Marek Benda a zástupci starosty Ivana setkání starosta MČ PraStaňková a Václav Krištof provedli Petra Nečase ha 4 Pavel Horálek.
(žp)
interiérem Nuselské radnice.
Foto: Zdeněk Kříž
radnice zase předsedkyně Poslanecké sněmovny ČR Miroslava Němcová.
Neskrývala nadšení z prostor opravené

Na závěr své návštěvy obdržel předseda vlády klec s modrou andulkou.

Hospic Malovická slavnostně otevřen
MČ Praha 4 se stala po Bohnicích druhou městskou částí v Praze, kde je umístěn hospic. Ten
nabídne 30 lůžek pro nevyléčitelně
nemocné lidi, a to přednostně ze
čtvrté městské části.
Hospic Malovická na Spořilově je
teprve čtrnáctým takto specializovaným
zařízením v České republice, která poskytují klientům takzvanou paliativní
péči, tedy péči zaměřenou na úlevu od
bolesti, již postupující nevyléčitelná
nemoc přináší.
Když se těžce nemocný člověk dostane
do hospice, znamená to, že již byly
vyčerpány všechny možnosti léčby. V hospicu se nemocní neléčí, ani se zde neprovádějí chirurgické operace. Zařízení
je určené pro důstojný a pokud možno
bezbolestný odchod ze života. Průměrná
doba, kterou klient prožije v hospici, je
přibližně 30 dní.
„Hospic Malovická poskytne nejenom
zdravotní, ale i duchovní péči a zajistí

Nemocniční pokoj je vybaven střídmě,
ale účelně.
www.praha4.cz

a také s možností přistýlky
pro své nejbližší. „V projektu je počítáno i s takzvanými hostinskými pokoji, kde
mohou přespávat další rodinní příslušníci, kteří se
od svého umírajícího člena
rodiny nechtějí vzdalovat,“
podotýká Pavel Horálek.
Personální obsazení hospice je na vyšší úrovni než
na běžné nemocniční lůžkoSlavnostní otevření hospice provedli bývalý starosta vé stanici. To proto, že hoMČ Praha 4 a iniciátor myšlenky Bohumil Koukal, spic poskytuje větší objem
starosta MČ Praha 4 Pavel Horálek a poslanec ošetřovatelské péče a péče
Marek Benda (zleva).
nezdravotnických pracovníků. Starosta Pavel Horálek
předpokládá, že nové zařízení následné
zmírnění bolesti a strádání pro vážně nepéče bude spolupracovat i s duchovními,
mocné lidi. Je to samozřejmě pomoc
kteří obyčejně v nemocnicích chybějí,
i pro rodiny, které se z nějakého důvodu
a také s psychology, fyzioterapeuty
nemohou nebo nedokážou o své blízké
a dobrovolníky.
postarat. Proto si myslíme, že je to dob(žp)
rá myšlenka,“ říká starosta MČ Praha 4
Foto: Zdeněk Kříž
Pavel Horálek (ODS).
Pracovníci Hospicu Malovická budou
pečovat nejen o pacienty v onkologických stavech, ale jako jediné pražské
zařízení i o těžce nemocné s neurologickými a interními chorobami (například
Alzheimer, Parkinson, roztroušená skleróza a další).
Všichni klienti budou dožívat v důstojných podmínkách. Každý z nich má
vlastní jednolůžkový pokoj s polohovací
Hygienické zázemí splňuje veškeré
postelí, televizí a sociálním zařízením
požadované standardy.
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Jubilantka
oceněna

Složení nového zastupitelstva
Ve dnech 15. a 16. října proběhly volby do Zastupitelstva městské části Praha 4. Volební účast nedosáhla ani poloviny všech oprávněných
voličů, svůj hlas odevzdalo 43,76 % voličů.
Pozici nejsilnější politické strany
obhájila Občanská demokratická strana
(30,31 % všech hlasů) před TOP 09
(26,23 %) a ČSSD (19,29 %).
Další pořadí: Strana zelených
9,12 %, KSČM 6,83 %, VV 4,39 %,
Změna pro Prahu 4 – KDU-ČSL,
ČPS a Suv. 2,77 % a SPOZ 1,06 %.

V přepočtu na mandáty to znamená, že
v zastupitelstvu zasedne 16 členů ODS,
14 z TOP 09, 10 z ČSSD, 4 ze SZ
a jeden z KSČM.
Nové zastupitelstvo se pravděpodobně sejde v listopadu, kdy na své
premiérové schůzi zvolí vedení rad(md)
nice.

Zvolení zastupitelé podle stran (podle abecedního pořadí)

Radní městské části Praha 4 pro
informatiku Martin Plíšek (TOP 09)
předal věcnou cenu – notebook – jubilejní 10 000. uživatelce služeb projektu Praha 4 Bezdrátová, kterou se
stala Mgr. Renata Vejdělková. Ta
využívá signál z vysílače umístěného
na ZŠ Jánošíkova. Bezdrátový internet MČ Praha 4 používá v současnosti přes 10 500 uživatelů. Více informací o projektu se dozvíte na portálu
na adrese www.praha4net.cz.

Už jste
podepsali petici?
Petici proti hazardu, především proti
výherním automatům, která vznikla
z podnětu starosty Pavla Horálka (ODS),
mohou občané podepisovat v informačních centrech či na Úřadu MČ Praha 4
již jen do poloviny listopadu. „Chceme,
aby městské části měly možnost omezit
či přímo zakázat hazard na svém území,
což podle dosavadní legislativy bohužel
nelze. Chceme vrátit do ulic služby, na
které jsme zvyklí. Petiční archy v listopadu oficiálně předáme Parlamentu ČR,
aby se naším podnětem zabýval,“ uvedl
starosta Pavel Horálek.

Pozvánka
do ZŠ Táborská
ZŠ Táborská zve na Dny otevřených
dveří, a to ve dnech 26. 10., 18. 11. a 3.
12. 2010. Více na www.zstaborska.cz.
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OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
(16 zastupitelů)
1. Pavel CALDR
33 let, ekonomický poradce
2. PharmDr. Petr FIFKA
43 let, farmaceut
3. Ing. Pavel HORÁLEK
45 let, starosta MČ Praha 4
4. MUDr. Karel HURT, MSc.Ph.D., DrSc.
55 let, lékař a učitel na LF UK
5. Jana KABÍČKOVÁ
50 let, zástupce ředitele
ústavu sociálních služeb
6. Mgr. Václav KRIŠTOF
46 let, zástupce starosty MČ Praha 4
7. Dana KŘIVÁNKOVÁ-KLISÁKOVÁ
34 let, podnikatelka
8. Radek LOHYNSKÝ
38 let, projektový manažer
9. Ing. Blanka MENZELOVÁ
53 let, manažer kvality
10. Bc. Lucie MICHKOVÁ
33 let, organizační a ekonomický poradce
11. Mgr. Milan MIKUNDA
42 let, živnostník
12. Patrik OPA
41 let, vedoucí obchodu
a marketingu PP
13. Věra PŘÍHODOVÁ
62 let, radní, zastupitelka MČ Praha 4
14. Ing. Olgerd PUKL
45 let, technický ředitel stavební firmy
15. Bc. Jan SCHNEIDER
26 let, ředitel zdravotnického zařízení
16. Ivana STAŇKOVÁ
53 let, zástupkyně starosty MČ Praha 4
TOP 09
(14 zastupitelů)
1. RNDr. Zdeněk ČERMÁK
49 let, jednatel společnosti
2. Ing. Kateřina CHALUPNÍKOVÁ, Ph.D.
31 let, vědecká pracovnice
3. Ing. Jaroslava JAMNICKÁ
46 let, likvidátorka pojistných událostí
4. JUDr. Jan KOTÍK
50 let, právník
5. Ladislav KUNERT
51 let, vedoucí oddělení
6. Helena LEJSKOVÁ
44 let, manažerka kvality
7. Ing. Alena NOHEJLOVÁ
61 let, ekonomka

8. Mgr. Jana NOVOTNÁ
28 let, odborná asistentka
9. Jan PETR
31 let, ekonom
10. Mgr. Martin PÍŠA
39 let, analytik
11. Mgr. Martin PLÍŠEK
35 let, právník
12. Bc. Stanislav ŠMOLÍK, MBA
34 let, manažer
13. Ing. Alois TĚŠITEL
56 let, manažer
14. Ing. Jan VLČEK
31 let, vedoucí projektant
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
(10 zastupitelů)
1. Ing. Jiří BODENLOS
48 let, koordinační pracovník
2. Miloš HÁJEK
62 let, ředitel sociálních služeb
3. Ing. Petr HORÁLEK
33 let, editor
4. Mgr. Jan CHODĚRA
62 let, právník
5. Bc. Radek JURIŠ
35 let, projektový manažer
6. František KADLEČEK
57 let, živnostník
7. Jan KOLDA
64 let, dopravní technik
8. Drahoslava KREJČOVÁ
48 let, jednatelka společnosti
9. Karel PTÁČNÍK
63 let, ekonom
10. PhDr. Karel ŠPLÍCHAL
63 let, historik
STRANA ZELENÝCH
(4 zastupitelé)
1. RNDr. Jiří BENDL, CSc.
55 let, přírodovědec, univerzitní profesor
2. Mgr. Iva KOTVOVÁ
51 let, geografka
3. Mgr. Alžběta REJCHRTOVÁ
63 let, překladatelka, pedagožka
4. Mgr. Petr ŠTĚPÁNEK, CSc.
45 let, přírodovědec, VŠ pedagog
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
(1 zastupitel)
1. Ing. Jiří ŠELDER, CSc.
67 let, učitel
www.praha4.cz
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Nabídka pronájmu aktuálně/inzerce
obecních bytů a nebytových prostor
MČ Praha 4 zveřejňuje záměr pronajmout byty v 11. kole roku 2010, pořadové číslo bytu: VŘ 118/10 – VŘ 133/10
Pořad. číslo
výběr. řízení

Adresa bytu

VŘ 118/10

Velikost

Výměra

Patro

Privatizace

Nuselská 1496/66, k. ú. Nusle

1+1

44,94 m2

4.

ne

2

ne

VŘ 119/10

V Horkách 1407/19, k. ú. Nusle

1+1

53,92 m

přízemí

VŘ 120/10

Pod Vinohradem 173/30, k. ú. Braník

1+1

40,00 m2

přízemí

ne

VŘ 121/10

V Horkách 1389/11, k. ú. Nusle

1+1

60,60 m2

2.

ne

VŘ 122/10

třída 5. května 1330/8, k. ú. Nusle

0+1

32,20 m2

3.

ne

VŘ 123/10

třída 5. května 1245/49, k. ú. Nusle

1+1

59,37 m2

2.

ne

VŘ 124/10

Jeremenkova 725/90, k. ú. Podolí

2+1

2

69,30 m

1.

ne

VŘ 125/10

třída 5. května 853/29, k. ú. Nusle

2+1

73,97 m2

3.

4c) vlna

VŘ 126/10

Na Bitevní pláni 1218/17, k. ú. Nusle

2+1

85,27 m2

2.

ne

VŘ 127/10

Na Zámecké 408/4, k. ú. Nusle

3+1

83,70 m2

2.

ne

VŘ 128/10

Otakarova 219/9, k. ú. Nusle

1+1

43,75 m2

2.

ne

VŘ 129/10

Svatoslavova 227/27, k. ú. Nusle

1+1

2

67,03 m

2.

ne

VŘ 130/10

třída 5. května 1208/55, k. ú. Nusle

2+1

81,30 m2

1.

ne

VŘ 131/10

Nuselská 2/1, k. ú. Nusle

1+1

35,73 m2

2.

ne

VŘ 132/10

Na Kolejním statku 386/3, k. ú. Michle

0+1

22,37 m2

3.

ne

VŘ 133/10

Nuselská 2/1, k. ú. Nusle

2+1

80,61 m2

3.

ne

INZERCE

MČ Praha 4 zveřejňuje záměr pronajmout nebytové prostory v 66. kole roku 2010
pořadové číslo nebytové prostory: ZP NP 164/10 – 176/10
Pořadové číslo
výběrového
řízení

Adresa nebytové prostory

Výměra, patro

ZP NP 164/10

Dolní 1489/7, k. ú. Nusle

80,54 m2, suterén

dílna, sklad

ZP NP 165/10

Kapitulská 408/10, k. ú. Michle

105,40 m2,
přízemí a suterén

kanceláře

ZP NP 166/10

Sezimova 459/4, k. ú. Nusle

43,50 m , suterén

dílna

ZP NP 167/10

Otakarova 219/9, k. ú. Nusle

30,25 m2, 5. patro

kancelář

ZP NP 168/10

Vikova 1223/4, k. ú. Krč

29,7 m2, přízemí

sklad

ZP NP 169/10

Hornokrčská bez č.p./če.,
k. ú. Krč, na pozemku
parc. č. 2019/30 u čp. 703

17 m , přízemí

garáž

ZP NP 170/10

Hornokrčská, bez č.p./če.,
k. ú. Krč, na pozemku
parc. č. 2019/40 u čp. 703

16 m2, přízemí

garáž

ZP NP 171/10

Točitá bez č.p./če., k. ú. Krč

16, 17, 18 m2,
přízemí

29 garážových
stání

ZP NP 172/10

Na Strži 1683/40, k. ú. Krč

70,08 m2, 2. patro

kanceláře

ZP NP 173/10

Dvorecká 773/3, k. ú. Podolí

71,95 m2, přízemí

GRIL – bar

ZP NP 174/10

Dvorecká 773/3, k. ú. Podolí

77,47 m2, přízemí

salonky

ZP NP 175/10

Dvorecká 773/3, k. ú. Podolí

53,63 m2, suterén

sklad potravin

ZP NP 176/10

Petra Rezka bez č.p./če.,
na pozemku parc. č. 882/2,
k. ú. Nusle

15 m2, přízemí

Záměr pronájmu volných bytů formou
výběrového řízení v rámci 11. kola roku
2010 je od 1. do 30. 11. 2010 zveřejněn
na úředních deskách Úřadu MČ Praha 4
a v informačních centrech a současně
v elektronické podobě na webových
stránkách www.praha4.cz (odkaz Úřední
deska – pronájem bytu).
Dále je možné tento seznam informací
zakoupit v pokladně Úřadu městské čáswww.praha4.cz

2

2

Kolaudovaný stav

garáž

ti Praha 4 v Táborské ul. 411/34 (v pondělí a ve středu od 8.00 do 18.00 hod.,
v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 16.00
hod., v pátek od 8.00 do 13.00 hod.).
V záměru jsou uvedeny podrobné informace o nabízených bytech včetně data prohlídky bytu, aktuálních podmínek
pro účast ve výběrovém řízení a způsobu
podání žádosti.

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

VÝPRODEJ VZORKŮ
A RUČNÍ
KERAMIKY

Sleva
50 %!

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

TĚŠÍME SE NA VÁS
www.elmatsuper.cz

SC-300200/8

www.nasepraha4.cz
7
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aktuálně
Neutěšenou dopravní situaci na
Spořilově, který je po zprovoznění jižní části silničního okruhu kolem Prahy přehlcen kamiony, začalo vedení radnice MČ
Praha 4 rázně řešit.
Po veřejné diskuzi se spořilovskými občany v ZŠ Jižní, jehož pokračování radnice plánuje v nejbližších týdnech (datum
najdete na www.praha4.cz), byl stanoven
další pracovní postup.
„Na náklady městské části jsme nechali provést týdenní měření znečištění
ovzduší na Spořilově,“ komentuje první
bod starosta MČ Praha 4 Pavel Horálek
(ODS). Měření probíhalo v období od 7.
do 14. 10. v ulici Božkovská na parkovišti Polikliniky Spořilov ve vzdálenosti
30 metrů od Spořilovské. Ze závěrů zprávy o měření úrovně znečištění ovzduší
vyplývá, že byly dodrženy imisní limity
pro plynné znečišťující látky u oxidu
siřičitého, oxidu uhelnatého, ozonu a oxidů dusíku. Podle naměřených hodnot
byl ale ve dnech 11. až 14. října překročen
24hodinový limit pro suspendované prachové částice. Vzhledem k blízkosti měřícího místa u ulice Spořilovské je pravděpodobné, že by mohl být překročen roční
imisní limit NO2 pro ochranu zdraví

Divadlo Na Fidlovačce
má novou fasádu
Fasáda, která byla výrazně poškozena graffiti, je opět jako
nová.
Firma AkzoNobel, která je výrobcem
barev a nátěrových hmot, se rozhodla
poskytnout Fidlovačce barvy a její zaměstnanci se na natírání nové fasády
také podíleli. Realizaci a antigraffiti
nátěr zajišťovala MČ Praha 4. Původně
radnice a divadlo zvažovaly variantu,
že Fidlovačku pokryjí vhodně zvolené
umělecké graffiti s divadelními motivy.
S tím nesouhlasili památkáři. „Fidlovačka už ale nutně potřebovala nový
kabát, a tak jsme se v souvislosti
s aktuální nabídkou firmy AkzoNobel
rozhodli, že necháme udělat novou
fasádu v původním šedém odstínu.
Fidlovačka bohužel bojuje s nevzhlednými tegy a kresbami už dlouho.
Divadlo bude mít proto i antigraffiti
nátěr, aby fasáda vydržela co nejdéle
čistá,“ dodal k záměru radnice starosta
MČ Praha 4 Pavel Horálek (ODS). (žp)

8

Radnice řeší
dopravu na Spořilově
lidí a roční limit NOX pro
ochranu ekosystémů a vegetace.
„Na naši žádost také Technická
správa komunikací monitoruje intenzitu dopravy. Například 19. října projelo směrem do centra 28
000 automobilů, opačným směrem 17 000. Počet nákladních automobilů nad 12 tun byl ve dnech
7.–8. října směr do centra 4000,
z centra až 5000,“ říká starosta.
Druhým bodem bylo zaslání
kompletní zprávy o měření
úrovně znečištění ovzduší na
Hygienu hl. m. Prahy s žádostí o vyhodnocení těchto výsledků v rámci dopadů na
životní prostředí a zdraví obyvatel.
„Chceme, aby odborníci zhodnotili, jestli
a jak moc naměřené hodnoty mohou
obyvatele Spořilova ohrožovat. Zároveň
připravujeme druhé měření, aby byly výsledky potvrzeny,“ vysvětluje starosta další postup. Zpráva o měření bude umístěna na webových stránkách MČ Praha 4.
Radnice jako třetí krok hledá na své
náklady s dopravními experty další
varianty řešení kamionové dopravy. „Společnost City Plan už vypracovala čtyři
možnosti, které by znamenaly úlevu pro

Spořilov. Jednou z nich je například
sjezd kamionů u Zbraslavi a nájezd na
Barrandovský most. Tyto varianty bude
ještě třeba prověřit s dalšími dopravními odborníky a projednat s Magistrátem
hl. m. Prahy.“
Posledním bodem je požadavek na pražský magistrát, aby v rámci rozpočtu pro
rok 2011 byl zpracován projekt zastřešení
ulice Spořilovská. „Protihluková stěna je
minimum, zastřešení by navíc umožňovalo prodloužení tramvajové tratě na Jižní
Město,“ uzavírá starosta Pavel Horálek.
Veškeré aktuální informace o Spořilově
hledejte na www.praha4.cz.
(žp, md)

Autovraky mizí z našich ulic
Je autovrakem vozidlo, které je zaprášené a má polovypuštěné pneumatiky? Pro někoho jednoznačně ano a dožaduje se po radnici jeho odtažení z ulice. Ale tak jednoduché to opravdu není…
Pokud bychom se měli držet stávající
právní úpravy, tak ta poskytuje dvě definice autovraku. První má oporu v zákoně
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a říká, že vrakem je silniční vozidlo,
které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací
značkou (resp. RZ), nebo které je zjevně
trvale technicky nezpůsobilé provozu.
„Nelze proto za technicky nezpůsobilé
vozidlo považovat špinavý či dlouhodobě
zaparkovaný vůz. K naplnění definice dané
zákonem mu musí ještě chybět například
důležité konstrukční náležitosti – kola,
dveře či kapota,“ doplňuje zástupce starosty Martin Hudec (ODS). Pak je tento vůz
prověřen pracovníky magistrátní organizace Správa služeb Hlavního města Prahy
(SSHMP) a je-li vyhodnocen jako vrak, je
nejpozději do tří měsíců od nahlášení odtažen. „Je skvělé, že nám občané Prahy 4
hlásí na e-mail: vraky@praha4.cz nebo pa-

ní Marhoulové na telefonní č.: 261 192 437
výskyt nepojízdných automobilů. I když
se u některých opravdu nejedná o vraky,
díky všímavosti občanů nám z ulic ročně
mizí stovky automobilových torz,“ dodává
Martin Hudec. „Navíc naši správci oblastí
sledují vytipovaná vozidla dlouhodobě
a pokud se technický stav aut zhorší a naplňuje podstatu litery zákona o autovracích, ihned informují pracovníky SSHMP.“
Druhá definice je podle zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Autovrakem se rozumí
úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních
komunikacích pro účel přepravy osob, zvířat a věcí a stalo se odpadem. Autovrak
je podle zákona nebezpečným odpadem.
Majitel může předat vozidlo určené k likvidaci pouze osobě oprávněné k ekologické
likvidaci vraků, která potom vystaví majiteli doklad o převzetí autovraku.
(md)
www.praha4.cz
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aktuálně
Elektronické vzdělávání
pracovníků MČ Praha 4
Městská část Praha 4 dne 1. září 2010 oficiálně zahájila realizaci
projektu „Zavádění elektronického vzdělávání v MČ Praha 4“. Projekt
je zaměřen na zavedení interního nástroje vzdělávání v rámci úřadu
MČ Praha 4. Svými aktivitami zajistí a umožní efektivnější vzdělávání
lidských zdrojů distanční formou.
V rámci projektu bude prostřednictvím vybraného dodavatele, společnosti
Addict, s. r. o., zajištěno vytvoření a aplikování softwaru pro vznikající interní
systém vzdělávání zaměstnanců našeho úřadu, dojde k vytvoření metodiky vzdělávacích kurzů a znalostních
databází prostřednictvím e-komunikace
a e-learningu.
V lednu 2011 bude realizován pilotní
vzdělávací kurz, jehož účastníky budou

zejména personalisté, kteří mají ve své
kompetenci rozvoj a řízení lidských
zdrojů, a také vedoucí pracovníci úřadu
MČ Praha 4. V rámci projektu bude takto podpořeno minimálně 67 pracovníků
našeho úřadu.
Vytvořený systém a metodika distančního vzdělávání a e-learningu umožní
okamžitý přehled o plnění vzdělávacích
úkolů vedoucími pracovníky. Zvýší se
také efektivita vzdělávání a dojde ke sní-

Pohlídáte děti na přechodech?

žení časové náročnosti na školení, s vyšší účastí a s větším počtem proškolených
osob. Softwarový nástroj umožní samotné vytváření vlastních školicích
a testovacích materiálů, poskytne vyšší
komfort obsluhy celého vzdělávacího
systému a snadnější modifikaci, umožní
nastavit metodiku sběru požadavků
a identifikaci interních vzdělávacích
potřeb zaměstnanců.
Městská část Praha 4 tímto projektem
navazuje na úspěšné projekty „Systém
řízení lidských zdrojů“ a „Systém vzdělávání zaměstnanců MČ Praha 4“.
Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního
(krajského) rozpočtu.
Další informace o projektu a možnostech zapojení se do jeho aktivit naleznete na www.praha4.cz.
(me)

Jak dál v Michelské
a v Ohradní?

Dobrovolní strážci přechodů
mají s novým školním rokem
opět napilno. Každé ráno hlídají ve spolupráci se strážníky
městské policie přechody před
školami a zajišťují tak bezpečnou cestu našich dětí.

V minulém čísle Tučňáka jsme vás
informovali, že ulice Michelská by
měla být otevřena 13. října, což
Technická správa komunikací splnila i přes nečekané technické problémy v závěrečných dnech.

Ideální situace, kdy by na každém
přechodu usměrňovala dopravu dvojice strážník – dobrovolník, však ještě
není zdaleka nastolena. „Proto se obracím především na naše seniory, kteří
mají více volného času a chtějí být
aktivní, s prosbou, zda by nechtěli vykonávat tuto záslužnou práci. Jde většinou
o 60 minut mezi 7 až 8 hodinou ranní,“
informuje zástupce starosty Martin
Hudec (ODS).
Zájemci se mohou hlásit do 10. 11. na
e-mail: strazci.prechodu@praha4.cz, nebo telefonicky na tel. č.: 261 192 426.
„Lze se domluvit i na nárazové výpomoci
třeba jen v určité dny v týdnu či v ročním období,“ dodává zástupce starosty.
Se záměrem zřídit Sportovní centra
Prahy 4 navíc práce dobrovolných strážců může dostat i další dimenzi. „Jejich
novým úvazkem v případě naší potřeby
a jejich zájmu by bylo i odpolední doprovázení dětí do a ze sportovních kroužků.

Po znovuotevření Michelské se do
původních tras vrátily i linky autobusů. „Během uzavírky jsme dostali od
občanů mnoho podnětů k řešení zdejší
dopravy. Jedním z nich byl požadavek,
abychom nechali v Ohradní ulici zastávku MHD. To ale není z kapacitních
důvodů možné, znamenalo by to zakázat natrvalo místním obyvatelům parkovat v této ulici. Zjednosměrnění
Ohradní ale na základě vyjádření
rezidentů nadále připravujeme, ovšem
v opačném směru, než jak automobily jezdily během nedávné uzavírky.
Pokud bychom nechali současný stav,
motoristé by si navykli při ucpané
Michelské projíždět Ohradní ulicí,“
říká zástupce starosty Martin Hudec
(ODS).
Finální realizace jednosměrky se
ovšem uskuteční až po celkové
opravě ulice Michelská, která – najdeli pražský magistrát dostatek financí
(md)
– bude pokračovat příští rok.

www.praha4.cz

Městská část Praha 4 vybavila dobrovolné strážce přechodů do sychravého
počasí zateplenými celoreflexními zimními bundami a nepromokavými větrovkami. Kvalitu výbavy osobně zkontroloval zástupce starosty Martin
Hudec.
Zatímco za práci u přechodů jsme dobrovolníky odměnili volnými lístky do kulturních zařízení městské části, odpolední dozor by byl již finančně ohodnocen,“
podotýká Martin Hudec.
(md)
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veteran car
Závod českých a světových
veteránů do roku výroby
1970 pod názvem „Pražská
noblesa“ uspořádala 2. října
městská část Praha 4. Na
start letošního 3. ročníku se
postavilo 140 historických
automobilů.
Nešlo pouze o nádhernou podívanou, ale
jízda veteránů měla být také významnou připomínkou noblesního chování za volantem.
„Řidiči by si měli stále připomínat, že jízda autem je gentlemanská záležitost. A kde jinde
bychom měli čerpat inspiraci než v dobách,
kdy za volantem seděli jenom gentlemani a řízení bylo zážitkem?“ řekl na úvod akce starosta MČ Praha 4 Pavel Horálek (ODS).
Jako vždy se závodilo v ohraničeném pruhu
ulice Jeremenkova, kde historické automobily
vyrazily jeden po druhém směrem nahoru
a zpátky se vracely v pruhu s běžným provo-

S noblesou za volantem
zem. Principem soutěže byla takzvaná jízda
pravidelnosti, kdy řidič musel dosáhnout ve
dvou jízdách stejných časů při průjezdu měřicími body na trati o délce zhruba 1,6 km.
„Těší nás rostoucí zájem o tuto akci. Počet závodníků i návštěvníků rok od roku roste. Loni
jelo 100 veteránů, letos o 40 více a to jsme
museli zájemce i odmítat,“ podotkl starosta

Pavel Horálek, který odpoledne před nákupním centrem Arkády Pankrác odměnil nejlepší účastníky noblesní jízdy.
(žp)
FOTO: ZDENĚK KŘÍŽ

Z rukou starosty MČ Praha 4 Pavla Horálka
(vpravo) přebírali poháry vítězové jednotlivých kategorií.
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děti
Vítání
našich občánků
Naše nové občánky přivítala členka Zastupitelstva městské části
Praha 4 Věra Příhodová (ODS).
Poděkování Střední odborné škole služeb a MŠ Mendíků i MŠ
Trojlístek-Bezová za příjemná vystoupení dětí.
Vítání ve čtvrtek 30. září 2010:
Mia Misić, Lukáš Vach, Maxmilián
Farkaš, Isabella Rivas, Jakub Růžek,
Josef Ředina, Jakub Říha, Julie
Slavíková, Nina Šrámková, Samuel
Stehno, Marie Stránská, Jaroslav
Svoboda, Veronika Štaffková, Jan
Šinták, Antonín Veselý, Tereza
Vojáčková, Michal Beneš, Lucie
Budinová, Eliška a Lucie Cekovovy,
Michal Drmola, Alexandr Dulaj
a Daniel Ernyei.
Vítání ve čtvrtek 7. října 2010:
Adéla Franková, Daniel Gregor,
Natalie Grundzová, Vojtěch Jelimán,
Eliška Hernová, Martin Holík, David
Holoubek, Lucie Hrstková, Josef
Jandík, Alžbeta Jarošová, Kryštof
Jelínek, Šimon Jirásko, Petr Souček,
Magdaléna Čapková, Olga Hoznourová, Elena Jonášová, Matyáš
Kabrhel, Natálie Kostíková, Marie
Křečková, Šimon Kubálek, Jakub
Tuša, Ondřej Slavík, Tomáš Larva,
Zdislava Malá, Zuzana Meisnerová,
Veronika Mlíchová, Jakub Němec,
Barbora Nováková.
ANNA VOJTILOVÁ,
ODDĚLENÍ PR A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

Z programu
Hobby centra 4
13.–14. a 27.–28. 11. Keramické dílny s předvánoční tematikou. Informace
R. Hejná, tel. č.: 241 731 510, l. 24.
17. 11. Výlet do Drážďan spojený s návštěvou galerie Zwinger. Informace L.
Jedková, Z. Válek, tel. č.: 241 731 489,
602 507 510.
26. 11. Večerní řemeslná dílna pro
mládež a dospělé – ošatky a košíčky
z pedigu, od 17.30 do 19.30 hod.
Informace – K. Hrušková, M. Kratochvílová, tel. č.: 241 731 510, l. 38, 21.
Kompletní program najdete na stránkách: www.hobbycentrum4.cz.
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Internetové kluby
jdou do finále
Projekt Internetové kluby, zaměřený na podporu žáků, kteří mají nějakým způsobem ztížené podmínky pro vzdělávání, ukončil druhý
rok svého fungování v pražských základních a praktických školách.
V MČ Praha 4 byl klub zřízen ve speciální škole Ružinovská.
Žáci se v klubech učili, jak pracovat
s internetem a s běžnými programy,
připravovali projekty a věnovali se doučování. Novinkou byly semináře pro
pedagogy, zaměřené na osobnostní rozvoj žáků týkající se volby školy, získání
práce a bydlení, využití volného času
a řešení životních nástrah.
Žáci poté definovali své silné a slabé
stránky, učili se třídit a hodnotit informace, vyhledávali charakteristiky růz-

ných povolání, studijní obory a požadavky jednotlivých škol.
Projekt je financován z Evropského
sociálního fondu, ze státního rozpočtu
ČR a z rozpočtu hlavního města Prahy
prostřednictvím Operačního programu
Praha – Adaptabilita.
(md)

Akce (nejen) pro rodiče
Pořádá Rodinné a Montessori centrum 4 medvědi,
Praha 4-Podolí. Ceny seminářů od 150 Kč, podrobnosti
a způsob přihlašování naleznete na www.4medvedi.cz.
■ 3. 11., 13.00–15.00 hod.: Baby signs
(Znaková řeč pro batolata), přednáší
Ing. Renata Křivánková. Seminář pro
rodiče, možno i s účastí miminek. Přijďte
se naučit, jak se domluvit s vaším nemluvnětem.
■ 3. 11., 17.00–19.00 hod.: Homeopatické možnosti léčby u chřipky,
nachlazení a horečnatých stavů.
Přednáší Marcela Garncarzová, DiS.
■ 9. 11., 17.00–20.00 hod.: První
pomoc u dětí, přednáší záchranář
Bc. Zdeněk Křivánek, DiS. Praktický
nácvik ošetření úrazů a resuscitace, doporučená výbava lékárničky, aktuální
poznatky z praxe.

■ 10. a 24. 11., 18.30–21.00 hod.:

Proč jsou šťastné děti zdravé, přednáší Ing. Mgr. Kamila Pazderníková.
Dvoudílný interaktivní seminář o tom,
co nám děti sdělují svými onemocněními.
■ 16., 23. a 30. 11., 12.30–14.00 hod.:
Cyklus masáží miminek a dětí, terapeutka Blanka Stablerová. Jste zváni na
voňavé hlazení s vašimi dětmi, vhodné
již pro děti od ukončeného šestinedělí.
■ 30. 11., 17.00–19.00 hod.: Workshop
„Táta v centru“ aneb muži v rodinném
i komunitním životě, přednáší PhDr.
Martin Jára, ředitel Ligy otevřených mužů. Zaměřeno na cílenou podporu mužůotců, kteří mají zájem o aktivní
otcovství.
V průběhu listopadu rovněž proběhne
předvánoční keramický workshop a budete si moci vyrobit kachle s otisky
končetin vašich ratolestí.

Klub maminek Balónek
4. 11.
15.00 – Skřítek Kořínek vítá na zahradě
dravé ptáky – přijďte se s dětmi podívat na ukázky
dravců na naší zahradě.
5. 11.
10.00 – Stopy, stopičky – otisky nožiček
a ručiček do keramických kachlů – zájemci, hlaste
se na e-mail: Hana.Spitalnikova@seznam.cz.
13. 11. 14.00–18.00 – Předvánoční výtvarná
dílna – výroba vánočních dárečků, jako jsou mýdla,
koupelové soli, rámečky na obrázky apod. Nutno
předem se nahlásit na jitovratek@seznam.cz.
20. 11. 14.00–18.00 – Předvánoční výtvarná díl-

na – PERNÍČKOVÁNÍ – zdobení vánočních perníčků. Je nutno se však předem přihlásit na:
renata.lowingerova@seznam.cz.
26. 11. 15.00–18.00 – Vázání adventních
věnců I – přijďte si vyrobit vlastní adventní věnec
a užít si předvánoční pohodu.
27. 11. 10.00–17.00 – Vázání adventních
věnců II.
Více informací najdete na www.mcbalonek.cz,
mcbalonek@centrum.cz, nebo na tel.: 241 712 071.
www.praha4.cz
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událost

Za esej

Beztížný stav? Kdepak, to jen parta
„kosmonautů“ předvádí, jak si jej představuje…

d o r a ke t o p l á n u
Učitelka matematiky HANA MODROVÁ ze Základní školy Jílovská
si v americké Alabamě vyzkoušela, jak se létá do vesmíru, či jak se
co nejrychleji dostat z potápějící se helikoptéry. To vše bylo součástí
týdenního pobytu v raketovém centru v Huntsville, kam se letos
dostala v rámci mezinárodního programu pro učitele přírodovědných
předmětů.
Rok co rok je vybráno z mnoha tisíců
zájemců po celém světě několik desítek
šťastlivců, kteří jsou na základě splněného testu pozváni k návštěvě do
raketového centra na „exkurzi“. Jejím
smyslem je prostřednictvím zúčastněných učitelů matematiky a přírodních
věd oslovit budoucí generace inženýrů
a vědců, motivovat je a poskytnout jim

užitečné kontakty. „Každý rok jelo do
USA několik Čechů, letos jsem tam byla
sama,“ říká Hana Modrová, kterou Američané vybrali na základě anglicky psané eseje,
v níž mimo jiné popsala, jak
se učilo před listopadem
1989. „Zpočátku jsem to brala jako určitý hec a v mém věku jsem nepředpokládala, že
bych uspěla. Trochu ale mladým závidím jejich dnešní možnosti, a tak jsem
si řekla, že to zkusím a půjdu do konkurzu s nimi. Napřed jsem se ale musela zeptat kolegyně češtinářky, jak se
vlastně esej píše,“ dodává s úsměvem.
Humornou chvilku zažila, když po ní
pořadatelé v dotazníku chtěli, aby zkonzultovala svůj zdravotní stav s lékařem.
„Zeptala jsem se našeho známého primáře, co by říkal mé případné cestě na
kosmonautický výcvik? Chvíli přemýšlel
a pak odpověděl, ať se nejprve poradím
s psychiatrem…“

mavý program. Organizátoři pro nás připravili dvě mise, rozdělili nám úkoly a ty
jsme pak museli plnit. V první misi jsem
vystupovala jako vědec dělající pokusy,
ve druhé jako pilot číslo 1, který řídí
raketoplán k orbitální stanici,“ popisuje.
Došlo i na výrobu vlastních modelů raketoplánů a jejich hromadného vystřelení. V akčnější části programu absolvovala seskok do vody z lanovky nad jezerem
a únik z potápějícího se modelu helikoptéry. „To bylo trochu těžké, měli jsme
na sobě záchranné vesty a s nimi se
špatně potápělo.“ Nečekané překvapení
ji čekalo právě u vody, kdy si musela
obléct plavky a na ně tričko a kraťasy.
„V Alabamě je nepřípustné se koupat
jen v plavkách,“ vysvětluje americkou
zvláštnost. Tou druhou byla informace
z jedné americké školy, že tamější učitelka považuje za normální ke konci
školního týdne nosit žákům čokolády
a drobné dárky jako poděkování za jejich
pozornost… „Jsem ráda, že učím právě
v Jílovské, kde jsou třídy
rozhodně klidnější,“ dodává.
Své zážitky po příjezdu domů zdokumentovala ve vlastnoručně zhotovené kronice,
ale především učitelským kolegům a žákům předala cenné
materiály a informace. „Byla to
úžasná životní zkušenost, ze které
budu ještě dlouho žít,“ uzavírá Hana
Modrová.
(md)
FOTO: ARCHIV H. MODROVÁ

Plavky v Alabamě nestačí

Našel se i čas na návštěvu kosmonautické výstavy. Vzpomenete si, která
slavná filmová sága oživila tohoto robota?
(Hvězdné války)

www.praha4.cz

Proto všechny v jejím okolí, ale nejvíce
Hanu Modrovou, zaskočilo, když jí přišlo
pozvání do raketového centra. „Musela
jsem se ihned zdokonalit v americké
angličtině, především v konverzaci, byť
jako šachistka mám praxi z mezinárodních turnajů.“
Z týdenního pobytu v USA se vrátila
velice nadšená. „Moc příjemní lidé a zají-

Mise splněna! Posádka vedená Hanou
Modrovou se začíná přesouvat z raketoplánu do orbitální stanice.
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školství
Základní škola Mendíků byla
postavena v období první republiky pražským architektem a stavitelem J. Štroblem,
a to ve funkcionalistickém
stylu. Tehdy jako mateřská
a měšťanská škola v Michli
byla otevřena 1. října 1930.
Své pojmenování převzala škola pravděpodobně z názvu ulice, ve které se
nachází. Proč má ulice jméno po středověkých mendících – hravých, žebravých
studentech toužících po vzdělání – školní kronika neuvádí. Podle dalších dostupných pramenů se od roku 1906 tato
ulice nazývala Smetanova, v období
druhé světové války byla přejmenována na Lišovskou a po skončení válečného běsnění se pak až do roku 1947
vrátila ke svému původnímu jménu.
V roce 1948 dostala svůj současný název
– Mendíků. Kapacita školní budovy je
téměř 390 dětí a školu s rozšířenou
výukou matematiky a přírodovědných
předmětů navštěvuje bezmála 350 žáků.
Glóbus je stále
používán
jako
učební pomůcka.
Byl vyroben roku 1929 v Praze
a škola ho vlastní od svého otevření v roce 1930.

Z historie
Poklidný školní život byl v historii
dvakrát přerušen. Prvně krátce před
koncem druhé světové války a poté
v roce 1971. V prosinci 1944 bylo vyučování často narušováno nálety. Na přelomu školního roku 1944/1945 se pak
několik měsíců nevyučovalo a děti docházely do školy jen pro úkoly. Podle

Keramickou mozaiku ve vstupní hale
školy navrhl její tehdejší učitel, akademický malíř Václav Kříž.
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Základní škola Mendíků
oslavila 80 let
záznamů ve školní kronice byla v květnu
roku 1945 budova přeměněna v kasárna, bylo zde umístěno přes dva tisíce
dobrovolníků a učitelky pracovaly jako
ošetřovatelky. V červnu téhož roku byla
škola vyklizena Revoluční gardou a předána řediteli k opětovnému zahájení
výuky. Školní rok 1945/1946 byl pak
zahájen o měsíc později z důvodu hojného výskytu dětské obrny.
Podruhé bylo vyučování přerušeno
v roce 1971, kdy vedení školy přistoupilo k nutné rekonstrukci budovy.
Z tohoto důvodu bylo nejprve zavedeno směnné vyučování. V zimě pak děti
docházely na výuku do ZŠ Svatoslavova
a Sdružení.
Členem učitelského sboru byl v padesátých letech dvacátého století Jiří
Baštář, mistr sportu v lukostřelbě z roku 1953. V osmdesátých letech dvacátého století zde učil výtvarnou výchovu akademický malíř Václav Kříž. Tento
výtvarník je rovněž autorem návrhu
monumentální keramické mozaiky, která visí ve vstupní hale školy.

Sejdeme se u glóbusu
Mezi nevýznamnější atributy školy
patří obří glóbus, který je současně
školní pomůckou. Tak jako se v hlavním městě obvykle setkáváme „pod koněm“, dávají si Mendíci schůzky u glóbusu, který je umístěn v budově druhého stupně. V roce 2000 byla tato nevšední pomůcka restaurována do původní podoby. Opravu provedl odborník
z Národního muzea, a to přímo na místě,
na kterém zeměkoule stojí, protože se
„stařečkem“, jak ho tu oslovují, se nesmí
pro jeho křehkost hýbat.
Mendíci mají od dubna letošního roku
v budově školy také vlastní nahrávací
studio. Tento unikátní projekt je využíván především k výuce hudební výchovy.
Žáci v tomto školním roce sestavili své
první CD, na které nazpívalo písničky

Dopolední program oslav byl vyhrazen
projektovému vyučování.
celkem třináct hudebně nadaných dětí.
CD bylo slavnostně pokřtěno starostou
MČ Praha 4 Pavlem Horálkem na Dni
otevřených dveří, který se konal 7. října
a jenž byl součástí oslavy 80. výročí
školy, kterou připravili učitelé spolu se
svými žáky. Součástí slavnostního dne
bylo veřejné vystoupení žáků, turnaj
v ping-pongu a především projektové vyučování. Žáci druhého stupně připravili
pro své mladší spolužáky téměř třicet
stanovišť, na kterých jim pomocí scének
a interaktivních her vysvětlovali důležité
momenty z historie a současnosti školy.
Mladší děti pak přednesly, co si z nabytých znalostí zapamatovaly.
ZDENKA KOTALOVÁ

Pro návštěvníky školy byly připraveny
ozdobné špendlíky.
www.praha4.cz
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senioři

Přehled akcí pro seniory
v listopadu a v prosinci

Z vašich dotazů
na telefonní lince
800 100 128
V dubnovém Tučňáku jsme vás
informovali o zprovoznění bezplatné poradenské linky pro naše seniory na telefonním čísle
800 100 128.
Pracovnice úřadu zde poskytují seniorům rady týkající se služeb úřadu
nebo také akcí pro seniory, které pořádá MČ Praha 4. Linka je k dispozici
po celou dobu chodu úřadu a poté
je v provozu záznamník. Rozhodli
jsme se uveřejňovat vaše časté dotazy
a odpovědi našich pracovnic.
Otázka: Slyšela jsem, že stravování
pro důchodce zajišťují v Praze 4 také
jídelny základních škol? Je to pravda
a poradíte mi kde?
Odpověď na tuto otázku naleznete
v naší tabulce a také na webu městské
části Praha 4 – www.praha4.cz.

Název zařízení

Název
akce

Den
konání

Místo
konání

Výdej
vstupenek

Přednáška Hasičského
záchranného sboru

4. 11. 2010
od 14.00 hodin

Nuselská radnice
– slavnostní sál (č. 301)

Neseďte doma,
přijďte za námi IX
– svátek „Halloween“

16. 11. 2010
od 14.00 hodin

Kulturní centrum
Novodvorská

4. 11. 2010

„Točte se pardálové“

25. 11. 2010
od 14.00 hodin

Kulturní centrum
Spořilov

11. 11. 2010

Předvánoční setkání seniorů

7. 12. 2010
od 14.00 hodin

Kulturní centrum
Novodvorská

23. 11. 2010

Adventní rozjímání

14. 12. 2010
od 14.00 hodin

Kostel panny Marie,
Královny Míru na Lhotce

30. 11. 2010

LISTOPAD
26. 10. 2010

PROSINEC

Výdej vstupenek se koná vždy od 8.30 hodin do 10.00 hodin v hale IC
nám. Hrdinů. Zájemci, kteří se nemohli k výdeji dostavit, se mohou
informovat na bezplatné informační lince 800 100 128, zda všechny
vstupenky byly vydány. Pořadatelem akcí je MČ Praha 4.

Platba oběda

Způsob stravování

Doba výdeje obědů

Kontakt

ZŠ Bítovská 1246/1
Praha 4-Michle

55 Kč

1. do přinesených nádob
2. přímo v jídelně

11.30–12.00 hodin

261 264 062,
paní Hauptová

ZŠ Jeremenkova 1003
Praha 4-Podolí

58 Kč

do přinesených nádob

11.15–11.45 hodin

244 001 222,
paní Rajmová

ZŠ Jílovská 1100
Praha 4-Braník*)

54 Kč

do přinesených nádob

11.00–11.30 hodin

241 493 141,
paní Maierová

ZŠ Jižní IV 1750/10
Praha 4-Spořilov

55 Kč

1. do přinesených nádob
2. přímo v jídelně

11.15–11.45 hodin

272 762 767,
paní Macháčková

ZŠ a MŠ Mendíků 1000/1
Praha 4-Nusle

52 Kč

do přinesených nádob

11.15–11.45 hodin

261 212 210,
paní Chadová

ZŠ Na Chodovci 2700/54
Praha 4-Záběhlice

57 Kč

1. do přinesených nádob
2. přímo v jídelně

11.00–11.45 hodin

272 011 883,
paní Štugelová

ZŠ Na Líše 16
Praha 4-Michle

55 Kč

1. do přinesených nádob
2. přímo v jídelně

11.20–11.40 hodin

241 485 655,
paní Plamínková

ZŠ Na Planině 1393
Praha 4-Michle

60 Kč

do přinesených nádob

11.30–12.00 hodin

241 445 042,
paní Mikešová

ZŠ Ohradní 49
Praha 4-Michle

55 Kč

přímo v jídelně

11.30–11.45 hodin
13.45–14.00 hodin

261 109 528,
paní Chourová

ZŠ Plamínkové 2
Praha 4-Nusle

55 Kč

do přinesených nádob

11.15–11.45 hodin

241 402 639,
paní Mecerodová

ZŠ Poláčkova 1067
Praha 4-Krč

55 Kč

do přinesených nádob

11.00–11.40 hodin

241 440 290,
paní Hřebcová

ZŠ Školní 700
Praha 4-Braník

53 Kč

1. do přinesených nádob
2. přímo v jídelně

11.00–11.40 hodin

244 460 164,
paní Antošová

ZŠ Táborská 45
Praha 4-Nusle

58 Kč

1. do přinesených nádob
2. přímo v jídelně

11.30–12.00 hodin

241 029 325,
paní Korytářová

*) současná volná kapacita kuchyně je již naplněna (ZŠ vaří i pro ÚSS), případná volná místa sdělí na kontaktu vedení školní jídelny
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1. seniorské hry se líbily

senioři

Premiérový ročník seniorských sportovních her, pořádaný městskou částí Praha 4 ve sportovním areálu
Děkanka na začátku října, se
podle hodnocení více než
stovky účastníků povedl.

Nordic Walking řádně
prověřil fyzičku.
Ve čtyřech věkových kategoriích si
muži a ženy zasoutěžili v Nordic Walkingu, hodu na cíl, luštění křížovek, petanque a ve stolním tenise. Zápasy to
byly místy nesmlouvavé a senioři dokazovali, že i ve vyšším věku není někdy ve
sportovním zápalu o emoce nouze.
Ostatně, není divu, hrálo se nejen
o medaile, ale také o zajímavé ceny – například o vstupenky na kulturní představení, potravinové balíčky a další.
„Jsem rád, že i přes poněkud sychravé

Petanque přineslo
nejtěsnější výhry,
někdy doslova
o milimetry.

Ceny nejlepším sportovcům předával starosta MČ Praha 4 Pavel Horálek.
www.praha4.cz

počasí si na Děkanku našlo cestu hodně
seniorů, kteří vyznávají fit styl života.
Snažili jsme se jim připravit zajímavé
disciplíny, které prověřily nejen jejich
tělo, ale i ducha. A podle seniorských
ohlasů, které jsem tu během dne zaznamenal, tuto naši aktivitu velice kladně
ocenili,“ uvedl starosta MČ Praha 4 Pavel
Horálek (ODS), který nejlepším sportovcům předával medaile.
Celý sportovní den odmoderoval známý sportovní komentátor Jaroslav Suchánek, který na závěr přidal úsměvnou
rodinnou příhodu: „Mám novou kyčel
a když jsem si po operaci poprvé sám
natáhl ponožky, hned jsem napsal SMS
zprávu synovi Michalovi (známý herec
– pozn. red.). A ten mi odpověděl: „Jsme
rádi, že si nenatáhl bačkory…“
(md)

Nejstarším účastníkem seniorských
her se stal Vítězslav Novák (88), který ve stolním tenise získal bronzovou medaili. „Se svým výkonem
nejsem spokojený. Sice jsem hrál
ping-pong asi po 15 letech, ale skončil jsem ve 2. kole po porážce s pozdějším vítězem,“ okomentoval své
sportovní vystoupení. „Ale moc se mi
tu líbilo, je fajn, že radnice pořádá
pro starší lidi takové akce. Pokud
se toho dožiju a příští rok zase hry
budou, rád přijdu.“

Jaký mají senioři postřeh, to si vyzkoušeli při stolním tenisu.

Hod na cíl vyžadoval plné
soustředění.

Moderátor Jaroslav Suchánek medailisty vyzpovídal.
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policie
V letošním roce policisté
v Nuslích zadrželi již 412 osob
přímo při trestném činu či
krátce po něm. 130 výtečníků
se vzápětí podrobilo zkrácenému trestnímu řízení, což v praxi znamená, že maximálně do
24 dnů policie spolu se státním zastupitelstvím předloží
spisový materiál obvodnímu
soudu k rozhodnutí.
„Především počtem zkrácených trestních řízení, která se provádějí u pachatelů s trestní sazbou maximálně do
tří let (například vloupání do vozidla, jízda pod vlivem drog či alkoholu, výtržnictví) s ohledem na velikost služebního
obvodu, převyšujeme ostatní policejní
útvary v Praze 4,“ tvrdí npor. Bc. Zdeňka
Malíková, vedoucí policejního oddělení
Nusle (na snímku). „Nicméně si nemyslím, že by Nusle byly nejproblematičtější
částí Prahy 4. Praha je velké anonymní
město a tam, kde jsou herny a zástavárny, se dá očekávat větší výskyt závadových osob.“
Právě proti hernám vytáhlo současné
vedení radnice městské části Praha 4 do
boje a ani policie nezůstává stranou.
„Provedli jsme v součinnosti s dalšími
policejními složkami a s Městskou policií
Praha 4 asi deset velkých bezpečnostních akcí, kdy jsme vyhodnocovali závadové objekty typu herny a nonstopy,
kontrolovali dodržování zákonů, mimo
jiné například zákazu podávání alkoholu
nezletilým a mladistvým. To je v současné době častý přestupek, v nemalé
míře zejména vietnamských provozovatelů prodejen. Není to tak dávno, co

Nekupujte si
své ukradené věci!
jsme rodičům předávali 12letou opilou
dívku,“ říká Zdeňka Malíková. „Také evidujeme partičky mladých, které se
v rámci vyřizování vzájemných účtů
dopouštějí výtržnictví. A bohužel stoupá
počet řidičů, kteří řídí pod vlivem návykových látek.“
Samostatnou kapitolou jsou zástavárny, kde často končí kradené věci z vozidel a další trestné činnosti. „Okradení
nezřídka sami obíhají zástavárny a když
najdou svoji věc, koupí si ji zpátky.
To je zásadní chyba! Stačí zavolat na
policii a hlídka podle trestního řádu či
jiného právního předpisu věc zajistí
a posléze předá právoplatnému majiteli.“
Problematika zástaváren je ovšem více
obšírnější…

Domácí násilí se musí ohlásit!
V roce 2007 byl uzákoněn institut
vykázání jako policejní opatření při
sociálněpatologických jevech. Nejčastěji
se využívá při takzvaném domácím
násilí. Policisty z celé Prahy 4 v této tematice školí právě Zdeňka Malíková.
„Jen v Nuslích jsme letos řešili 11 případů domácího násilí a v šesti vážných
případech jsme vykazovali, z toho i jed-

Představujeme strážníky MP Praha 4

Karel Kuchař
Strážník specialista – okrskář

Mapa a hranice okrsku:

Okrsek č. 1

ul. Bělehradská, Nuselská, Táborská, 5. května
(směr centrum) a hranice k. ú. MČ Prahy 2,
Bělehradská.
Telefonní záznamník č.: 261 192 622 je určen pro předávání podnětů okrskáři. Záznamník neslouží k poskytnutí okamžité pomoci.
K tomu je určena např. bezplatná linka tísňového volání 156.
GSM: + 420 721 894 115
Kontaktní telefonní čísla 261 192 625 a 261 192 311 jsou na služebnu s nepřetržitou službou, která se nachází v ulici Táborská
372/36, Praha 4 (budova Úřadu MČ Praha 4).
E-mail: okrskari.p4@mppraha.cz
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nou psychicky nevyrovnanou dceru týrající vlastní mámu. Tato problematika
je obtížná a pracně zpracovatelná s velkým množstvím hledisek na konkrétní
jednání, ale výsledek je k dobru zúčastněným osobám. Stalo se nám, že i přes
odpor ohrožené paní jsme jejího manžela vykázali ze společné domácnosti a zachránili jsme jí tak život. Problém je však
v tom, že lidé před podobnými případy
zavírají oči a zacpávají si uši,“ konstatuje smutně nadporučice. „Přitom tuší, že
vedle u sousedů syn bije rodiče či manžel manželku. Proto bych uvítala, kdyby
lidé, třeba i anonymně, podobné věci
hlásili. Stačí poslat dopis třeba k mým
rukám, nebo na kterýkoli (nejlépe příslušný) útvar PČR, neboť proškolení policisté Prahy 4 umí věc řešit, a to nejen
na oddělení v Nuslích. My jsme pak ze
zákona povinni prověřit takové oznámení a kdokoli z nás to také učiní,“ uzavírá
npor. Zdeňka Malíková, která velí 38
policistům.
A na výbornou, jak dokazuje několik
písemných pochval, ze kterých se odráží
pozitivní přístup policistů pohybujících
se na ulicích a dozorčí služby k našim
občanům.
(md)

Novodvorská pod dozorem
Z podnětu starosty Pavla Horálka (ODS) provedli strážníci
městské policie Praha 4 kontroly zaměřené především na
porušování veřejného pořádku ve vytipovaných lokalitách,
na osoby bez domova a na narkomany.
Strážníci se zaměřili na spořilovskou ulici Hlavní u OD Albert,
na branickou komunikaci Ke Krči u OD Plus, na prostranství
u KC Novodvorská a na park u divadla Fidlovačka. „Od 1. do 6.
10. jsme uskutečnili 31 kontrol. Bylo zkontrolováno 25 osob a odstraněno 7 injekčních stříkaček a jehel po narkomanech. Nejvíce
osob bez přístřeší bylo zjištěno u KC Novodvorská, aplikační nástroje narkomanů byly nalezeny v parku u Fidlovačky. Kontroly
probíhají i nadále,“ uvedl ředitel MP Praha 4 René Štýbr. S ohledem na získané poznatky o výskytu závadových osob je u KC
Novodvorská na denní směně nepřetržitě (po ukončení dohledu
nad přechody u ZŠ) zajištěna přítomnost hlídky strážníků. (md)
www.praha4.cz
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MČ Praha 4 připravila v rámci podpory
primární prevence
sociálněpatologických jevů již II. ročník celoroční soutěže „Čtyřlístek zdraví“, která je určena
pro žáky základních
škol zřizovaných MČ
Praha 4.

různé/inzerce
Z akcí TJ Sokol
Spořilov-Roztyly
Vyhlášení vítězů soutěže
„Lepší je nekouřit“

Soutěž se skládá ze čtyř etap – ZNÁM
(soutěžní den, v němž si žáci ověří
své znalosti a dovednosti při plnění
úkolů z vlastivědy, přírodopisu, dějepisu, českého jazyka, matematiky, zdravovědy a tělesné výchovy), NEUBLIŽUJI
(interaktivní besedy pro žáky základních
škol), UMÍM (pěvecká a recitační soutěž)
a NEKOUŘÍM (literární a fotografická
soutěž).
Dne 6. října 2010 proběhlo na radnici
MČ Praha 4 slavnostní vyhlášení vítězů
a předání cen výhercům v části soutěže
nazvané NEKOUŘÍM. Tato etapa probíhala pod názvem „Lepší je nekouřit“ od
15. února do 15. září 2010. Během této
doby měli žáci vytvářet komiksy nebo
pořizovat fotografie, které demonstrovaly, že je lepší nekouřit a vyhýbat se
cigaretám nebo jiným návykovým látkám. Ve všech kategoriích se celkem
shromáždilo přes sto prací, které byly
velmi kvalitní a bylo mezi nimi těžké
vybrat ty nejlepší. Vybraní výherci byli
nakonec za svou snahu odměněni například fotoaparáty, MP3 přehrávači
nebo flash disky. Ceny předávala zástupkyně starosty Ivana Staňková (ODS, na
snímku).
INZERCE

VÝHERCI JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ
● Fotografická část 7.–9. třídy
1. Veronika Tauchmanová (ZŠ Na Líše)
2. Daniel Jelínek, Marek Protiva, Michal
Greguš, Vojtěch Resler (ZŠ Táborská)
3. Kristýna Lacinová, Saša Maděrová,
Anna Mrkvová (ZŠ Táborská)
●
1.
2.
3.

Fotografická část 4.–6. třídy
Eliška Kopanicová (ZŠ Na Líše)
Markéta Krejzlová (ZŠ Na Líše)
Jana Fikarová (ZŠ Filosofská)

● Literární část 7.–9. třídy
1. Aneta Hronová
(ZŠ s RVJ Jeremenkova)
2. Thuy Pham Thanh (PJZŠ Horáčkova)
3. Jan Jelínek (ZŠ Na Chodovci)
Zvláštní cena za originální ztvárnění
komiksu – Barbora Švecová, Michaela
Luháčová (ZŠ s RVJ Jeremenkova)
● Literární část 4.–6. třídy
1. Magda Dědičová
(ZŠ s RVJ Jeremenkova)
2. Lucie Semerádová (PJZŠ Horáčkova)
3. Lucie Formánková (ZŠ Na Chodovci)

V TJ Sokol Spořilov-Roztyly se
opět rozběhl další cvičební rok.
V září se na „Dětském dni“, konaném v rámci celorepublikové akce
„Sokolení“, vyřádily hlavně děti.
Druhou říjnovou sobotu si pak na
již tradiční „Kolečkové brusli“ mohli
zasoutěžit i dospělí. Závodilo se nejen
na bruslích, ale i na kolech, koloběžkách a dokonce i na odrážedlech. Na
závěr velká většina účastníků absolvovala za účasti Policie ČR spanilou jízdu
Spořilovem. Obě akce byly podpořeny
grantem MČ Praha 4.
Kromě sportovních akcí Sokol Spořilov pořádá rovněž výlety za kulturou a různými zajímavostmi, jako byla
například návštěva výstavy loutek
v Roztokách u Prahy. Více informací
o připravovaných akcích najdete na:
www.sokol.cz/jednoty-praha-sporilov.
ROMANA SOUKUPOVÁ

Zájezd
do Norimberku
Ústav sociálních služeb v Praze 4,
Podolská 31, Praha 4, pořádá zájezd
„PŘEDVÁNOČNÍ NORIMBERK“.
TERMÍN:
CENA:

10. 12. (pátek)
790 Kč
(pro přihlášené přes ÚSS-4)

CENA ZAHRNUJE:
■ dopravu zahraničním autobusem
■ pojištění léčebných výloh
■ služby průvodce cestovní kanceláře
PROGRAM:
■ 05.45 hod. – sraz v ulici Na Florenci
(naproti Masarykovu nádr., metro B
– stanice Nám. Republiky)
■ 06.00 hod. – odjezd
■ V Norimberku buď procházka
po památkách s průvodkyní,
nebo osobní volno
■ 18.00 hod. – předpokládaný odjezd
z Norimberku
■ 22.00 hod. – předpokládaný návrat
do Prahy

SC-100130/24

V případě zájmu se hlaste u Radky
Novákové, ÚSS-4, Podolská 31, nebo na tel.:
241 430 640, 241 434 160.
ŘÁDKOVÁ INZERCE

ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ
224 214 617, 604 207 771
SC-300891/2

www.praha4.cz
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Bohatý program pro celé rodiny

stalo se

Uplynulé týdny byly bohaté na společenské akce, které
pro všechny své občany bez rozdílu věku připravila MČ
Praha 4. Proto si některé z nich obrazem připomeňme.

Hod létajícím talířem, neboli frisbee, si mohli zájemci vyzkoušet na Pankrácké pláni. Diváci ocenili rovněž exhibici
dogfrisbee – psi létali opravdu vysoko…

Svatováclavské velebení, oslavy svátku patrona České země
knížete Václava, byly tentokrát v parku Jezerka pojaty v duchu doby jeho vlády a panování. Divadelní a šermířská vystoupení, boje zbraněmi starých Slovanů, ale také soutěž
v hodu špalkem, dobové tržiště, keramické díly a všelijaké
pochutiny zpestřily návštěvníkům zářijový pošmourný den.

Podzim s sebou přináší tradiční zábavu – vypouštění draků.
Nejinak tomu bylo i na sportovním dětském odpoledni na
Kavčích horách. Součástí akce byla soutěž o nejhezčího
a nejrychlejšího draka i štafeta šlapacích autíček.

Společenské setkání
absolventů PC kurzů
a seniorů z MČ Praha 4, které bylo dárkem MČ Praha 4
k Mezinárodnímu dni
seniorů, se uskutečnilo v Kongresovém
centru. Diváci se především těšili na známé duo Eva a Vašek.
Dobří sousedé se tentokrát sešli na
hřišti Kapitol.
„Cílem projektu, který je
grantově podpořen a pořádá se na více
místech MČ
Praha 4, je seznámení se s lidmi z blízkého okolí a pomoci
tak upevnit sousedské vztahy,“ uvedl zástuce starosty
Václav Krištof (ODS).

(md) Foto: Zdeněk Kříž

Dominik Duka na návštěvě v Nuslích

Den pro zdraví
Již 18. Den pro zdraví uspořádala
Vyšší odborná škola zdravotnická
a Střední zdravotnická škola. V téměř
pětihodinovém programu nechyběly
přednášky, zábavné a poučné programy pro děti či oblíbená měření krevního tlaku a cholesterolu.
www.praha4.cz

V sobotu 9. října navštívil
farnost kostela sv. Václava
v Nuslích arcibiskup pražský
a primas český Dominik Duka
(vpravo). Společně s místním
knězem Jiřím Kusým (vlevo)
celebroval mši svatou, při které přijalo svátost biřmování
19 členů farnosti. Po skončení bohoslužby setrval v rozhovoru s přítomnými farníky.
Slavnostní mše se také zúčastnili zástupce starosty
Václav Krištof (ODS) a radní
MČ Praha 4 Martin Plíšek
(TOP 09).
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Z nabídky
MC Rybička
■ 3. 11. (10.00–12.00 hod.) Focení dětí profesionální fotografkou
(250 Kč za 3 vyvolané fotky či
500 Kč za 5 vyvolaných fotek + CD
se všemi fotkami, které budou nafoceny (registrace do 31.10.)
■ 3. 11. (15.30–18.00 hod.) Razítkování na textil – cena 100 Kč
a možnost zakoupit trika (registrace do 1. 11.)
■ 10. 11. (10.00–12.00 hod.) Bleší
trh – registrace prodejců do 7. 11.
(každý prodává sám za sebe)
■ 20. a 21. 11. (vždy 10.00–16.00
hod.) relaxační masáž (300 Kč
za 45 min.) či masáž lávovými
kameny (500 Kč za 60 min.).
Objednání u masérky na telef. čísle: 776 157 242 nebo na e-mailu:
radka.jandeckova@gmail.com
■ 26. 11. (10.00–12.00 hod.) výtvarné tvoření pro rodiče – Adventní
věnec (registrace do 24. 11.)
Registrace na: mcrybicka@centrum.cz,
informace na: www.mcrybicka.com.

Dopravní
omezení
■ Od 27. 10. do 19. 11. 2010 probíhá
souvislá oprava povrchu ulice Jeremenkova v úseku od Podolského nábřeží k ulici Ke Klínku. Jedná se o opravu
pravé strany komunikace ze směru od
Podolského nábřeží, provoz je v úseku
opravy sveden na levou stranu komunikace. Investorem akce je TSK hl. m.
Prahy.
■ Do 7. listopadu 2010 se opravuje
povrch komunikace 5. května ve směru
z centra, a to od nájezdu z Jižní spojky
k nultému kilometru dálnice D1. V tomto úseku je omezen provoz na dva jízdní
pruhy. Je opravován střídavě povrch
levého a středního jízdního pruhu, práce probíhají denně od 7 do 20 hodin.
■ Až do 17. listopadu 2010 bude
z rozhodnutí MHMP, odboru dopravy
(viz http://magistrat.praha.eu/), uzavřena část ulice Vídeňská v úseku od ulice
V Zeleném údolí k ulici K Výzkumným
ústavům. Uzavírka je provedena z důvodů opravy vozovky, objízdná trasa je
vedena ulicemi Jalodvorská a K Výzkumným ústavům.

24

Unikátní přístroj
ve Fakultní Thomayerově nemocnici
Nový léčebně-diagnostický systém – fokusovaný ultrazvuk navigovaný magnetickou rezonancí
v ceně 62 milionů korun, který
získala Fakultní Thomayerova nemocnice – je v České republice
i celé střední a východní Evropě
unikátní. Přístroj je zaměřen například na léčbu děložních myomů
(nezhoubných nádorů dělohy),
léčbu bolesti kostních metastáz
a další indikace přibývají.
Všechny zákroky jsou neinvazivní, nevyžadují celkovou anestezii
a mohou v některých případech
nahradit operaci.

Vstupte do adventu s „Rybovkou“
První adventní neděli 28. listopadu 2010 jste od 17 hodin srdečně zváni
na již 15. ročník benefičního vánočního koncertu České mše vánoční pro
Domov Sue Ryder.
Letošní koncert se uskuteční v kostele
Nejsvětějšího Salvátora v Praze 1 (naproti Karlovu mostu) v provedení Sboru
Univerzity Karlovy a Orchestru Vysoké
školy ekonomické pod vedením dirigenta
Haiga Utidjiana a za účasti výjimečných
sólistů (Olga Krumpholcová – soprán,
Veronika Hajnová Fialová – mezzosoprán, Ondřej Socha – tenor, Petr Sejpal –
bas).
Výtěžek z koncertu pomůže Domovu
Sue Ryder financovat nákup nových
myček podložních mís – věci, která není
tak přitažlivým tématem pro individuál-

ní dárce a zároveň je její cena příliš vysoká pro nadace a grantové programy.
Pokud se benefice nemůžete zúčastnit,
lze příspěvek zaslat přes platební bránu
na www.sue-ryder.cz.
Neváhejte a přijďte si poslechnout
tradiční „Rybovku“, popít svařák a zobnout si prvních kousků cukroví. K benefičnímu prodeji budou připraveny
adventní věnce a nově i PF z projektu
Přání financují péči.
Vstupné: 160 Kč, děti a senioři 80 Kč,
děti do 3 let zdarma, rezervace na:
www.sue-ryder.cz/rybovka.
INZERCE

Vánoční festival
Divadla na Fidlovačce

SVJ

Divadelní program: 5. 12. Divotvorný hrnec, 6. 12. Hvězdy na vrbě,
7. 12. Hostinec U kamenného stolu,
8. 12. Habaďúra, 10. 12. Čaj u královny, 11. 12. Stvoření světa a jiné.

Je ve Vašem domě
vše v pořádku?

5. 12. Mikulášský program – zahájení festivalu (11.00–18.30 hod.):
Benešovské horny, ZUŠ Křtinská
– soubor Hájíček (koledy v lidových
tancích), soutěže pro děti o ceny,
divadlo Ty-já-tr. Během dne bude
nachystaná spousta stánků s občerstvením i s upomínkovými předměty.
Na vstupenky mimořádné slevy. Při
odběru více než 20 vstupenek je poskytnuta další sleva 10 %. Info na:
(mi)
www.fidlovacka.cz.

BD

■ Je na výbor

a předsedu spolehnutí?
■ Chcete s něčím pomoci?

www.spokojene-bydleni.cz
Zajímavé informace
pro společenství
vlastníků jednotek
i bytová družstva

SC-301427/1

pel-mel/inzerce

www.praha4.cz
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INZERCE

SC-91419/4

SC-91264/11

SC-301442/1

Střední průmyslová škola
stavební Josefa Gočára
studium s maturitou
(bez přijímací zkoušky)

obor: STAVEBNICTVÍ
se zaměřením na
Dny otevřených dveří:
15. 12. 2010 a 19. 1. 2011
od 17.00 hodin.
SC-301201/7

SC-301125/3

SC-301441/1

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

www.spsgocar.cz

SC-300701/2

www.praha4.cz
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divadla

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

2. út 19.30

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

1. po
2. út
3. st
4. čt
5. pá
6. so

19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

7. ne 15.00
9. út 19.30
10. st 10.30
19.30
11. čt 19.30
12. pá 19.30
13. so 15.00
19.30
14. ne 15.00
15. po 10.30
16. út 19.30
17. st 19.30
18. čt 19.30
19. pá 19.30
20. so 15.00
19.30
21. ne 15.00
22. po 19.30

23. út
24. st
25. čt
26. pá
27. so

19.30
19.30
19.30
19.30
15.00
19.30
29. po 10.30
30. út 19.30

POSLEDNÍ DOUTNÍK
A JE TO V PYTLI!
HVĚZDY NA VRBĚ
ČAJ U KRÁLOVNY
ŠUMAŘ NA STŘEŠE
JEN ŽÁDNÝ SEX PROSÍM,
JSME PŘECE BRITOVÉ!
ANEB VŠICHNI V TOM JEDOU
HOSTINEC U KAMENNÉHO STOLU
HÁDEJ, KDO PŘIJDE…
JEPTIŠKY – veřejná generálka
STVOŘENÍ SVĚTA A JINÉ
JEPTIŠKY – premiéra
JULIE, TY JSI KOUZELNÁ!
JEPTIŠKY
JEPTIŠKY
LUCERNA
LUCERNA
HVĚZDY NA VRBĚ
TŘI SESTRY
V KORZETU PRO TETU
JEPTIŠKY
HABAĎÚRA
HABAĎÚRA
BLBOUN
JEN ŽÁDNÝ SEX PROSÍM,
JSME PŘECE BRITOVÉ!
ANEB VŠICHNI V TOM JEDOU
POSLEDNÍ DOUTNÍK
SONG PRO DVA
ŠUMAŘ NA STŘEŠE
NERUŠIT, PROSÍM
DIVOTVORNÝ HRNEC
DIVOTVORNÝ HRNEC
DIVOTVORNÝ HRNEC
HVĚZDY NA VRBĚ

6. so 19.30
12. pá 19.30
13. so
18. čt
23. út
24. st
26. pá
27. so
30. út

19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

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

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

1. po
2. út
4. čt
5. pá
7. ne
8. po
9. út
10. st
11. čt
12. pá
13. so
15. po
16. út
17. st
19. pá
21. ne
22. po
23. út
24. st
25. čt
26. pá
28. ne
29. po
30. út

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
MANDRAGORA
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ
ŽENITBA
LÁSKY PANÍ KATTY
CHARLEYOVA TETA
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ – zadáno
PETROLEJOVÉ LAMPY – zadáno
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ – zadáno
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ
NA DOTEK
TAKOVÝ ŽERTÍK
MUSÍME SI POMÁHAT
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ – zadáno
CHARLEYOVA TETA
MUSÍME SI POMÁHAT – zadáno
PETROLEJOVÉ LAMPY
ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME – zadáno
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
LÁSKY PANÍ KATTY
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
CHARLEYOVA TETA – zadáno

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
6. so
7. ne
8. po
9. út
10. st
11. čt

19.00
14.00
19.00
19.00
19.00
09.00
19.00
12. pá 09.00
12. pá 19.00
13. so 17.00
14. ne 14.00
17.00
17. st 16.00
18. čt 19.00
19. pá 19.00
20. so 16.00
21. ne 14.00
21. ne 17.00
23. út 09.00
24. st 19.00
25. čt 19.00
26. pá 19.00
27. so 17.00
28. ne 14.00
28. ne 17.00
29. po 19.00
30. út 19.00

VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM,
KDYŽ TEČE VODA – komedie
O LÁSCE čili PARLE-MOI D’AMOUR
POHÁDKY PRO VÁS – pohádka
NESLADÍM – premiéra
NESLADÍM
S PYDLOU V ZÁDECH – premiéra
S PYDLOU V ZÁDECH – zadáno
ČOCHTAN VYPRAVUJE
ČOCHTAN VYPRAVUJE – zadáno
HERCI V NESNÁZÍCH aneb DNES
HRAJEME CYRANA – komedie
VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
POHÁDKA SOUSEDSKÁ – pohádka
KLÍČE NA NEDĚLI – komedie
SMÍŠENÉ (PO)CITY – komedie
PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME
LÁSKA, SEX A ŽÁRLIVOST
JAKO NAPROSTÝ ŠÍLENCI
O KRÁLI, KTERÝ KÝCHÁ
LÁSKY HRA OSUDNÁ – premiéra
DEN NA ZKOUŠKU – zadáno
BENÁTKY POD SNĚHEM– premiéra
ÚKLID – ESTER KOČIČKOVÁ
A KATERYNA KOLCOVÁ
NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ
VRÁTÍŠ SE KE MNĚ PO KOLENOU
MALOSTRANSKÁ
ZIMNÍ POHÁDKA
ČTVERYLKA aneb ŠTIKA K OBĚDU
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
1 + 1 = 3 – konverzační komedie

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

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

BRANICKÉ DIVADLO

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

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

www.sue-ryder.cz

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

GALERIE: JANA ŠÁMALOVÁ HURLEY – POLAROID PHOENIX PRAHA
Vernisáž výstavy provedených technikou Polaroid image transfer
proběhne v pondělí 8. 11. v 19.00 hod.
1. po
3. st
4. čt
9. po
10. st

BRANICKÉ DUO
15.00
Nejen lidová hudba k tanci a poslechu v restauraci Michelský dvůr.
HUDEBNÍ PODVEČER KATEŘINY GRICINKOVÉ
19.00
Benefiční koncert Kateřiny Gricinkové a jejích přátel.
NÁVŠTĚVA U PANÍ HATHORY
17.00
Přednáška Pavla Mrázka o chrámu z doby Ptolemaiovců v Dendeře.
ARCHITEKT ODPADU
19.00
Napínavý dokumentární film o Američanu Michaelu Reynoldsovi.
VEČER SVATOMARTINSKÉ KUCHYNĚ
18.00
Večer věnovaný českým a slovenským pokrmům a lahůdkám.
Rezervace na velena.obstova@sue-ryder.cz, tel. 773 977 018 nebo
prostřednictvím elektronického formuláře na www.sue-ryder.cz.

10. st

FESTIVAL DEN POEZIE
20.00
Autorské čtení R. Antropia, F. Jirového a J. Straky.
11. čt 15.00
VÁNOČNÍ ZVYKY A OBYČEJE
VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH
Přednáší Jana Hrabětová z Polabského národopisného muzea.
11. čt 20.00
FESTIVAL DEN POEZIE – L. Puršl a P. Borkovec
12. pá 20.00
FESTIVAL DEN POEZIE – Večer nakl. OPUS, Zblov.
13. so 18.00
FESTIVAL DEN POEZIE – P. Střešňák a L. Komárková.
Hudební doprovod Michal Nikodem.
16. út 19.00
TRIOVÉ SONÁTY
Skladby J. S. Bacha, G. F. Haendla a J. J. Quantze.
16. út 20.00
FESTIVAL DEN POEZIE – Autorské čtení M. Doležala.
18. čt 17.00
PÍSECKO ANEB KDYŽ SE ŘEKNE PRÁCHEŇ
Přednáška RNDr. J. Hofmanna, redaktora časopisu Země světa.
22.–26. po–pá
VELKÝ LITERÁRNÍ BAZAR
10.00–17.30 Tradiční literární bazar za velmi nízké ceny.

28. ne

29. po

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

1. po 16.30
18.00
2. út 19.30
3. st 19.30
4.čt 19.30
6. so 15.00
18.30
7. ne 15.00
8. po 19.30
9. út
10. st
11. čt

20.00
19.30
20.00

14. ne 15.00
15. po
16. út
17. st
18. čt

19.30
19.30
19.30
19.00

19. pá 19.30
20. so 15.00
17.30
21. ne 15.00
22. po 19.00
23. út 19.30
24. st 19.30
25. čt 20.00
28. ne 15.00
29. po 19.30
30. út 19.30

DĚTSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD
DAVID BARTOŇ – vernisáž
DUŠIČKOVÁ SLAVNOST
SINGLE MAN – filmový klub
GOGOL NA STOJÁKA
ANEB ŽENITBA
NA PŮDĚ ANEB KDO MÁ DNESKA
NAROZENINY? – anim. pohádka
LIMONÁDOVÝ JOE – Divadlo Okap
PEKELNÁ POHÁDKA ANEB
KAM ČERT NEMŮŽE
GOGOL NA STOJÁKA
ANEB ŽENITBA
POLETÍME? – koncert a křest CD
ČTYŘI LVI – filmový klub
PAVEL SEDLÁČEK & CADILLAC
– koncert
KOUZELNÉ ČAROVÁNÍ
S MALOVÁNÍM – pohádka
BESÍDKA 2010 – Divadlo Sklep
BESÍDKA 2010
PAN NIKDO – filmový klub
PŘEDNÁŠKA O ARCHITEKTUŘE
S DAVIDEM VÁVROU – A. Raymond
STOJÁKOVSKÝ KABARET
I S KOUZELNÍKEM – show
POHÁDKOVÁ REZERVACE
NA VÝLETĚ
MIMUJ – pantomima pro děti
NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA – muzikál
GOGOL NA STOJÁKA
ANEB ŽENITBA
NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ – filmový klub
SYLVIE KROBOVÁ – koncert
BYL JEDNOU JEDEN DOMEČEK
ANEB POHÁDKA SOUSEDSKÁ
BESÍDKA 2010
VÝBĚR Z BESÍDEK

ADVENTNÍ VÍKENDOVÉ DÍLNY
27. so 10.00–13.00 – TISKÁNÍ SE Z.
KRAJČOVIČOVOU (tel.: 606 622 320)
14.00–17.00 – KERAMICKÉ KOUZLENÍ
S M. ČEJKOVOU (tel.: 721 746 014)
28. ne 10.00–13.00 – ADVENTNÍ VĚNCE
S M. KŘESINOVOU (tel.: 728 834 326)
15.00–18.00 – VÝROBA MARIONET
S M. BURDOVOU (tel.: 728 834 326)

RYBOVKA PRO DOMOV SUE RYDER
17.00
Benefiční vánoční koncert na podporu Domova Sue Ryder.
Program: Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční
Dirigent: Haig Utidjian
Účinkují: Sbor Univerzity Karlovy a Orchestr VŠE, Olga Krumpholcová
– soprán, Veronika Hajnová Fialová – mezzosoprán, Ondřej Socha
– tenor, Petr Sejpal – bas, Andrea Turečková – varhany.
KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO SALVÁTORA, Křižovnické nám. 2, Praha 1
(naproti Karlovu mostu). Vstupné: 160 Kč, děti a senioři 80 Kč, děti
do 3 let zdarma. Rezervace: www.sue-ryder.cz/rybovka. Prodej:
Dobročinné obchody Domova Sue Ryder (Michle, Koulovka,
Prokopka, Karlov a Štěpka) či na místě před koncertem od 16.30 h.
JAZZOVÝ PODVEČER – Jazz s. r. o. a Olina Patková
18.30
Přijďte si poslechnout kapelu Jazz s. r. o. se zpěvačkou Olinou
Patkovou (divadlo Semafor) a dát si něco dobrého z bohatého menu
restaurace Michelský dvůr.

Výtěžek z veškerých akcí je určen na podporu Domova Sue Ryder, o. p. s., který poskytuje péči seniorům, jež jsou v důsledku nemoci či vysokého věku odkázáni na pomoc druhých.
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SC-91442/9
SC-300913/6

SC-300257/8

SC-301306/4

SC-100111/21

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-300666/5

SC-91390/10

SC-91365/10

SC-300249/8

SC-300213/8

SC-91352/10

SC-300199/4

SC-91267/12

SC-100118/9

Ing. JAN MELŠ

SC-300259/8

SC-300319/7

SLEVA 20 % PRO SENIORY
Tel: 241 730 387 nebo 602 244 255 • www.bytovejadro.cz

SC-301141/2

R E KO N S T R U K C E
BYTOVÉ JÁDRO

SC-100057/8

INZERCE

Firma Štěpán s.r.o.
se sídlem v Praze 4,
s 12letou praxí v oboru odstraňování
graffiti a ochrany před nimi
včetně nátěrů „antiplakát“ pro MÚ Prahy

SC-301060/4
SC-91403/10

Kontakt: 6 0 2 8 0 9 4 1 0
E-mail: stepansro@volny.cz

SC-301411/1

SC-301120/3

VÁM NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY

www.praha4.cz
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ekologie
Mimořádně přistavované
kontejnery na území MČ Praha 4
Na území městské části Praha 4 budou
mimořádně kontejnery přistaveny podle
následujícího harmonogramu:
Termín Stanoviště
1. 11. K Zátiší – u objektu č. 364/9
Doudova x Na Lysině
Družstevní ochoz (u samoubsluhy)
2. 11. Zemanka x Nad Zemankou
Na Záhonech (u separu, u objektu č. 1383/67)
Malovická (na parkovišti u separu)
3. 11. Baarova x U pomníku
Kaplická – u mateřské školy
Branická x K Ryšánce
4. 11. Horáčkova x Bartákova
Čiklova – u separu
Psárská (u separu)
8. 11. Jihozápadní V x Jižní IX
Přímětická – (u čistírny)
Na Hřebenech II – parkoviště
9. 11. Pod Lysinami – u objektu 484/24
Psohlavců x Aksamitová
Stallichova
10. 11. Němčická ( u trafačky) x Zálesí
Nad Lesním divadlem č. p. 1114
Matek (u stanoviště )
11. 11. Nad Kostelem
Jitřní – u separu
Na Kačerově x Kačerovská
15. 11. Jeremenkova x Sitteho
Pujmanové (Amfora)
Zálesí x Sulická (u separu)
18. 11. Zapadlá x Zelený Pruh
Gončarenkova x V Křovinách (u separu)
Soudní x Na Veselí
22. 11. Rosečská – u separu
Pekárenská (pod svahem)
Vavřenova
23. 11. Ctiradova x Mečislavova
Zelený pruh x Za Pruhy (u parkoviště)
Pod Lysinami – u trafačky
24. 11. Vrbova (u garáží)
Michelská 66 x Hodonínská
V Zálomu x Na Jezerce
25. 11. Kotorská (u jeslí)
Murgašova
Hurbanova (smyčka – u trafačky)
29.11. Herálecká I – Pacovská
Jiskrova x Na Mlejnku
Dolnokrčská x Nad Obcí I

Odevzdáno 227 tun textilu
Do 13 kontejnerů na textil obyvatelé
MČ Praha 4 odložili za 9 měsíců téměř
227 tun šatstva a textilu.
Do kontejnerů lze odkládat oblečení,
textil, záclony, bytový textil, látky (minimálně 1 m2), peří, péřové i vatované přikrývky, polštáře, deky, spací pytle, domácí potřeby, nádobí bílé i černé, skleničky
– vše nepoškozené, obuv atd. Pravidelnou
obsluhu kontejnerů zajišťuje charitativní
organizace Diakonie Broumov.
Informace a reklamace lze řešit u Diakonie Broumov, tel. č.: 224 316 800,
224 317 203, nebo na ÚMČ Praha 4, tel.
č.: 261 192 264, 261 192 430.
Seznam kontejnerů najdete na:
www.praha4.cz.
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Stanoviště

Stanoviště

Zavezení dne

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

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

●

Krátce

■ Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

pořádá 30. listopadu (9.00–12.00, 13.00–15.00
hodin) v Pavilonu A1 bezplatný seminář pro pečující osoby na téma „Ošetřování nemocných po cévní
mozkové příhodě v domácím prostředí“. Přihlášky
na tel. č.: 261 082 464, 605 235 784, e-mail:
tatjana.jezkova@ftn.cz.
■ SD ČR Praha MO Praha 4-Spořilov a MO Praha 10
pořádají 9. prosince jednodenní zájezd do Salzburgu. Cena zájezdu: 570 Kč. Program zájezdu: malá
okružní jízda, historické jádro, vánoční trhy. Organizátorky: Ing. Dana Skolková, tel.: 604 591 416,
241 492 918; Ing. Alena Vojtíšková, tel.: 723 359 211,
223 008 580.
■ Anglická mezinárodní škola zve na burzu oblečení,
knih, DVD, hraček atd., a to v sobotu 20. listopadu
(10.00–12.00 hod.) Výtěžek bude věnován na humanitární účely. Adresa: EISP (žlutá budova), Brunelova
12. Bus 215, 117, 165, zastávka Sídliště Libuš.
■ Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových
připravuje u příležitosti zahájení tradiční vánoční
sbírky rozsvícení vánočního stromu na Svatojiřském náměstí na Pražském hradě. Dne 28. listopadu
bude od 16.00 hodin probíhat krátký program, při kterém vystoupí dětský hudební soubor Notičky, pěvecký
soubor Gospel Limited a vyvrcholí rozsvícením vánočního stromu předsedkyní správní rady Nadačního fondu
paní Livií Klausovou a společným zpíváním vánočních
koled.
■ Ezotera, výstava zboží a produktů z oblasti ezoteriky, zdravého životního stylu a alternativní medicíny, se uskuteční 27. a 28. listopadu (10.00–18.00
hod.) v hale TJ Pankrác, Lomnického 1, Nusle. Vstup
zdarma, program na www.ezotera.cz/ano.
■ Pohádková neděle pro zdraví dětí (4–10 let) bude
7. 11. od 15 hod. ve Společenském centru, Za
Brumlovkou 4. Děti si zazpívají, zatancují a aktivně
se budou podílet na celém programu. Vstup zdarma,
info na www.zivotazdravi.cz.

SOUTĚŽ O 5 KNIH
Proč se doma v manželství hádáme? Co
dělat, abychom si rozuměli? Jak je možné,
že se některá manželství zhroutí po několika měsících spolužití?
Jak se bránit neshodám? Na všechny tyto
otázky odpovídá známý psychiatr MUDr. Miroslav Plzák,
CSc., ve své knize „Žena a muž“ (nakladatelství Motto), kterou nyní můžete
vyhrát.

První wintejner v Durychově ul.
Do Sběrného dvora Durychova byl ve druhé polovině října umístěn speciální wintejner společnosti ELEKTROWIN, a. s. Jedná se o velkoobjemový uzamykatelný zastřešený kontejner na shromažďování velkých spotřebičů s odděleným prostorem
pro shromažďování ostatních spotřebičů.
Na území městské části Praha 4 vedení radnice umožňuje ve Sběrném
dvoře Durychova bezplatné odkládání
vytříděných složek komunálního odpadu
fyzickým osobám s trvalým a s dlouhodobým pobytem a fyzickým osobám, které předloží obsluze sběrného dvora
smlouvu o nájmu bytu popřípadě domu
(originál nebo ověřená kopie smlouvy)
včetně platného prohlášení plátce poplatku.
S výjimkou stavebního odpadu nad
1 m3 za měsíc a pneumatik, které lze
odložit ve sběrném dvoře za úplatu. Ve
sběrném dvoře mohou obyvatelé Prahy
také odevzdat nebezpečné odpady.

Radovi v galerii eS
Známá keramická rodina vystavuje
v galerii eS v Nuselské ulici. Jindřiška
(nar. 1925) reliéfy stromů, plastiky
a drobné vázy, Pravoslav (nar. 1923)
humorné plastiky a dcera Šárka (nar.
1949) plastiky a objekty.
Všechny práce představují jejich současnou tvorbu. Prodejní výstava probíhá
od 19. listopadu do 4. prosince a navštívit ji můžete od pondělí do pátku vždy
od 10 do 18 hodin a v sobotu od 10 do
13 hodin.

Ve kterém roce se stal Miroslav
Plzák primářem psychiatrické kliniky Fakulty všeobecného lékařství UK?
●

Odpovědi zasílejte do 17. 11. 2010 na
e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz.
Knihu vyhrává 3., 6., 15., 18. a 30.
správná odpověď.
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Novou službou je odevzdání použitého
textilu a oděvů do kontejneru na textil.
Další informace na www.praha4.cz. (eš)

Gogol Na stojáka aneb Ženitba
Skupina autorů a herců známých ze zábavné
TV show „Na stojáka“ nastudovala ruskou hru
N. V. Gogola „Ženitba“. S respektem k předloze
spojili herci své samostatně vypointované scénky
do vtipného a současného celku. Premiéra je 4. 11.
v Divadle Dobeška, tamtéž se bude hrát také 8. a 23.
11., 1. a 13. 12.

VÝHERCI Z ŘÍJNOVÉHO TUČŇÁKA
Výherci z říjnového čísla (správná odpověď: 12 knih): Jana Katzová, Ivana
Tomášková, Ivana Deréová, Věra Moudrá
a Věra Hloušková.
Gratulujeme!
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KONTAKTY NA REDAKCI A INZERCI
INZERTNÍ MANAŽER:
ŠÉFREDAKTOR:

Martin Dudek

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:

Wintejner ve Sběrném dvoře Dury
chova je prvním kontejnerem, který byl
v Praze umístěn do sběrného dvora.

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

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

www.ceskydomov.cz

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

Zde jsou ceníky, podmínky inzerce a termíny vydání

www.nasepraha4.cz

Uzávěrka pro prosincové číslo
Tučňáka je 15. listopadu 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

**TU‰ĹçK-11/2010 22.10.2010 11:32 Str‡nka 31

SC-300279/7

SC-300242/8

IN-

Inzerce v časopisu
TUČŇÁK

Renata Čížková

SC-301105/2

www.praha4.cz

Uzávěrka dalšího vydání,
tedy prosincového čísla,
je 15. 11. 2010.

Tel.: 777 114 473
222 980 260
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