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Nové byty
PRAHA 10 - ZAHRADNÍ MĚSTO
Unikátně architektonicky řešený projekt citlivě zasazený
do prostředí Zahradního města, s atriovými zahradami
v interiéru domu a dřevěnými okny. Vysoký standard
vybavení bytů.

Byty od 1 kk do 4 kk, balkony, terasy,
zahrádky. Dva luxusní střešní mezonetové
byty s velkou zahradou. 4+2 kk.
Výborná občanská vybavenost,
dopravní dostupnost
(metro A, Skalka).
Ceny od 37 000 - 54 000/m2.

bytový soubor slatinka
www.slatinka.cz

tel.: 774 363 363, 606 659 567, 267 711 751
investor: AMADA Praha s. r. o.
SC-71765/1
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editorial
Vážení čtenáři,
otázka
čistoty
města či městské
části je jednou z
nejdiskutovanějších otázek obyvatel
každé aglomerace
a nejinak je tomu
i u nás. Všichni se
shodneme na tom,
že čisté ulice, parky
a veřejná prostranství jsou jasnou vizitkou města a přispívají k pohodě života v něm. Bohužel i v naší
městské části jsou místa, která by si při školním známkování odnesla pětku a dvakrát
podtrženou. Městská část je bohužel v řadě
takových případů bezzubá a soukromým
vlastníků těchto pozemků může donekonečna dávat pokuty a vyzývat je k nápravě.
Někdy se nám podaří úklid dojednat, někdy
musíme uklidit na vlastní náklady, někdy bohužel nezmůžeme nic. Jedním z míst, o kterých mluvím, je prostranství kolem zastávky
metra na Kačerově. Množství odpadků a nepořádek ze stánků. Pozemek kolem zastávky
je ve vlastnictví a správě Dopravního podniku hl. m. Prahy a proto jsme začali s Dopravním podnikem jednat o možném pronájmu
plochy za symbolické nájemné s tím, že se
zavážeme ke správě tohoto prostoru. Jedině
tak budeme moci zahrnout okolí zastávky
do našeho pravidelného úklidu a omezit tak
nepořádek, který tu je. Stále je co zlepšovat,
kde přidat a kde být důslednější. Zahájíme
proto provoz mobilní úklidové jednotky, která bude jednak v pravidelných
cyklech procházet „čtyřkou“ a uklízet lokální znečištění, jednak bude schopna operativně
zasáhnout na základě vaší stížnosti. Posílíme
tím úklid, který provádí Technická správa komunikací (TSK) na silnicích a chodnících ve
svém majetku a budeme tak moci okamžitě
odklidit i nepořádek např. z vilových čtvrtí,
kde je úklid právě plně na bedrech
TSK. Čistota ulic je však hra o dvou hráčích.
Na jedné straně jsou ti, kteří se snaží pořádek
udržet, na straně druhé tu jsou stále ti, kterým je to jedno a bezohledně vyhazují odpadky a zakládají černé skládky, kde je napadne.
Takovým případem je i Velký háj u ulice Nad
lesním divadlem, který je stále právě pro toto
stále terčem kritiky. I tady bychom však chtěli
pomoci a začali jsme jednat se soukromými
vlastníky lesa, zda by i v tomto případě bylo
možné si les „pronajmout za údržbu“. Nechtěl bych však dnešní sloupek věnovat pouze
vážnému a ne příliš radostnému tématu.
První zimní měsíc již pomalu klepe na
dveře a s ním se o slovo hlásí vánoční svátky.
A proto mi dovolte vás co nejsrdečněji pozvat
k jednomu z prvních volání Vánoc na Praze 4,
které zazní už 3. prosince v 16.30 na náměstí
generála Kutlvašra, kde slavnostně rozsvítíme vánoční strom.
Na setkání se těší
Pavel Horálek
starosta
www.praha4.cz

OBSAH
Aktuality

strana 4–5

Městská policie zasahuje

strana 4

Aktuální rozhovor

strana 6

Téma: Bydlení vlastními silami a pomoc těm, kteří ji potřebují

strana 8–11

Osobnost: David Vávra, architekt

strana 12–13

Kultura:

strana 14–15

Občanská společnost

strana 16

Školství a mládež

strana 17–18

Stanoviště kontejnerů

strana 20

Sport a volný čas

strana 21

Ekologie a zdraví

strana 22

Územní rozvoj

strana 23

Skauting je s námi sto let

strana 24–25

Názory a dopisy

strana 26

Občanský servis

strana 27–28

Programy listopad 2007

strana 29

Sudoku

strana 30

My jsme ti Pražáci… – fotoreportáž

strana 31
<< Koncepce bytové politiky MČ Praha 4
Základním cílem koncepce bytové politiky
městské části Praha 4 je vytvoření systému,
který rozšíří možnost občanů postarat se o své
bydlení vlastními silami a na druhé straně
zajistí i pomoc města těm, kdo ji skutečně
potřebují. Novou koncepci bytové politiky
představujeme na straně 8.

8–11
Hned na úvod se vám všem musíme omluvit
a vysvětlit, jak se stalo, že po zářijovém Tučňáku vychází listopadový. Jak jsme již v průběhu
prázdnin informovali, bylo vypsáno výběrové řízení na zpracovatele našich novin. Po vyhlášení
výsledků se však jeden uchazeč odvolal. Tím se
bohužel zastavila i příprava říjnového číslo a nebylo možné jej v řádném termínu vydat. Soutěž
je však již nyní uzavřena, připomínky a odvolání
vyřešeny a nový Tučňák dostává po „porodních
bolestech“ řádné termíny uzávěrek a vydání.
Vaše redakce

TUČŇÁK

12-13
^^ Architekt David Vávra
o stavební činnosti v Praze 4
„Když už tu jednou jsou výškové budovy, tak
mně tedy vůbec nevadí, když se na Pankráci
objeví další stavby,“ říká herec a architekt
David Vávra v rozhovoru na straně 12.

Měsíčník zdarma do schránek
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Kontakty na redakci, inzerci a distribuci
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Předseda Senátu se
zajímal o mrakodrapy

AKTUALIT Y

Adolf Branald oslavil jubileum

V

e středu 17. října navštívil městskou část Praha 4 předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. Návštěvu zahájilo slavnostní přijetí na radnici v Nuslích, kde předsedu horní komory parlamentu přivítal starosta Pavel Horálek spolu se členy Rady městské části
Praha 4 a za přítomnosti senátora Tomáše Töpfera.
„Celá moje návštěva na Praze 4 je z komplexu návštěv ať už po
Praze nebo po celé republice. Pro mě je důležité vědět, co tuto městskou část trápí, a velká část naší debaty se týkala výškových budov
na Pankráci, zdali se tu mají stavět,“ řekl předseda Senátu. „A jsem
rád, že se tohle podařilo místní radnici prosadit, protože téma narušení historické části Prahy tady nepřichází v úvahu, a pevně věřím,
že ani UNESCO nebude protestovat. Takže jsem pochválil pana starostu a zastupitele, že mají odvahu a že do toho šli a dokonce že se
jim podařilo o tom valnou část obyvatel přesvědčit…“ dodal Přemysl
Sobotka. Sobotka se při této příležitosti vyznal i ze svého osobního
vztahu k Praze 4. „Vzpomněl jsem si, že když jsem studoval v Praze,
tak jsme tady hrávali volejbal a v restauraci Na Paloučku jsme pak
doplňovali ty vypocené tekutiny,“ zavzpomínal si Sobotka.
Jeho návštěva pak pokračovala prohlídkou Zdravotnického zařízení Podolí v Kotorské ulici na Pankráci a prohlídkou detašovaného
pracoviště odboru správních agend v Jílovské ulici na sídlišti Novodvorská. Oficiální návštěva byla zakončena slavnostním obědem ve
Žlutých lázních v Podolí, kde starosta Pavel Horálek převzal z rukou
(rob)
Přemysla Sobotky pamětní plaketu Senátu Parlamentu ČR. 

Starosta Pavel Horálek blahopřeje spisovateli Adolfu Branaldovi.
oyen českých spisovatelů, čestný občan hl. m. Prahy a spořilovský patriot Adolf Branald oslavil 4. října své 97. narozeniny.
Autora dnes již klasických titulů, jakými jsou například Dědeček
automobil, Stříbrná paruka, Sestřičky, Vizita nebo kniha o Spořilově
nazvaná Převleky mého města, navštívil také starosta městské části
Praha 4 Pavel Horálek, který jubilantovi popřál mnoho zdraví a ži(red)
votní pohody do dalších let.

D

Městská policie zasahuje
Dne 9. 9. 2007 ve 2:25 hodin strážníci kontrolovali a zároveň omezili
na osobní svobodě mladíka, který rozbil skleněnou výplň zastávky
MHD Štúrova x Zálesí.
Osoba aplikující si drogy byla oznámena dne 13. 9. 2007 z vchodu do
domu v ulici Nuselská. Na místě strážník zkontroloval a zajistil zanedbaného mladíka, po kterém bylo vyhlášeno celostátní pátraní.
Rovněž 13. 9. 2007 při pravidelné obchůzce si strážníci povšimli
staršího muže v Bezové ulici. Muž zjevně těžce oddychoval a stěžoval si na bolest v oblasti hrudníku. Pro podezření na srdeční infarkt
strážníci muži přivolali rychlou záchrannou službu, která jej převezla do nemocnice na Karlově náměstí.

Předseda Senátu Přemysl Sobotka v doprovodu starosty Pavla Horálka (vlevo), místostarosty Petra Staníka a senátora Tomáše Töpfera
při prohlídce Prahy 4.

Zprovoznění ulice
A. Staška odloženo

P

o ukončení celkové rekonstrukce ulice Antala Staška měl být obnoven normální provoz, včetně městské hromadné dopravy od 05. října 2007. V souvislosti se stavbou prováděnou na křižovatce ulice Antala
Staška a Na strži došlo, zřejmě nekvalitním pažením stavební jámy, k
posunu svahu a následné havárii vodovodní a kanalizační sítě a k porušení vozovky. K zamezení dalších škod bylo nutno okraje stavební jámy
fixovat pomocí mikropilot umístěných ve „zdravé“ části komunikace, a
to až do doby, než výstavba budovy dosáhne prvního nadzemního podlaží a dojde ke kvalitnímu zhutnění zeminy mezi okrajem stavební jámy a
stavbou. Proto se termín zprovoznění i jižního pásu místní komunikace
posouvá, patrně do první poloviny prosince 2007. ÚMČ Prahy 4 spolu s
TSK hl. m. Prahy stavbu průběžně sleduje a jeho maximální snahou je
minimalizovat termín záboru a co nejdříve tento úsek zprovoznit.
(red)
Informace o doravních zuměnách na straně 26.
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Dne 18. 9. 2007 hlídka v ranních hodinách kontrolovala řidiče, který podezřele kličkoval po silnici. Strážníci jej proto zastavili a provedli u něj dechovou zkoušku na obsah alkoholu v krvi a naměřili 2,54 ‰. Řidič byl předán
přivolaným policistům s podezřením na spáchání trestného činu.
Strážníci při noční kontrole tramvaje téhož dne zadrželi mladíka,
který spícímu muži odcizil mobilní telefon. Pro důvodné podezření
z trestného činu krádeže byl i on předveden na Policii ČR.
Dne 22. 9. 2007 byla hlídka v 7:05 hodin přivolána do stánku se zeleninou. V ní se měl nacházet neznámý mladík. Po přejezdu na místo se
tato skutečnost potvrdila. Mladík se pokusil vyloupit stánek, přitom
usnul. Strážníci jej proto okamžitě zadrželi.
Pokud se zde zmiňujeme o práci okrskářů, je namístě připomenout možnost zatelefonovat své podněty či připomínky na telefonní číslo 261 192
622, na kterém je zřízena záznamová linka strážníků okrskářů Městské
policie Praha 4. Upozorňujeme, že linka neslouží k okamžité pomoci.
K té doporučujeme i nadále využívat bezplatnou linku tísňového volání
156.
Pokud raději píšete a máte přístup k internetu, je možné své podněty
zasílat na e-mailovovou adresu: okrskari.p4@mppraha.cz.
Bc. René Štýbr
ředitel

Obvodního ředitelství MP Praha 4

www.praha4.cz
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Princezna Anna
v Domově Sue Ryder

V

pondělí 15. října navštívila areál Domova Sue Ryder v Michli velmi
významná návštěva – Její královská Výsost princezna Anna, královská princezna Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.
Setkání se vzácným hostem se zúčastnili mj. také starosta městské části Praha 4 Pavel Horálek a jeho zástupkyně pro sociální oblast
Ivana Staňková.
Po prohlídce pečovatelského domova, který obývají senioři, princezna pohovořila mimo jiné i se svými dvěma krajankami, které se
provdaly za české muže. Jednou z nich byla Patricia Marková. Se
svým manželem Karlem se seznámila v Británii za druhé světové války, když tam pracoval jako armádní řidič.
Domov v Michelském dvoře byl založen díky Angličance Sue Ryderové, ruinu zřejmě z 15. Století zrekonstruovala její nadace. Před sedmi lety
domov navštívil také britský princ Charles, Annin bratr. Ryderová zřídila přes 90 domovů ve více než dvacítce zemí. Michelský domov sestává
mimo jiné z denního centra, charitativního obchodu, restaurace a zahrady. Anna se při prohlídce seznámila s výstavbou další části domova,
která bude určena pro lidi trpící Alzheimerovou chorobou. Na dostavbu
(rob)
je potřeba ještě shromáždit 22 milionů korun z celkových 41.

4 Bezdrátová

R

ada městské části Praha 4 schválila zadávací podmínky pro soutěž o návrh na dodavatele projektu výstavby a provozu bezdrátové telekomunikační sítě sloužící k vysokorychlostnímu přístupu do
sítě internet s možností filtrace vybraných webových adres na vyžádání. Zmíněný projekt nese pracovní název 4 bezdrátová.
4 bezdrátová může svými službami změnit celý systém výkonu
samosprávy a státní správy. Může přispět ke zlepšení v oblasti bezpečnostní, sociální, vzdělávání obyvatelstva a tím může celkově přispět ke kvalitativně jinému rozvoji společnosti a celého území. Tím se
nepřímo mnohonásobně vrátí prostředky investované ze strany MČ
Praha 4.
Budování informační společnosti je také jeden ze základních cílů
Evropské unie, kde je tento cíl jasně deklarován v iniciativě i2010. Ta
za klíčovou základní technologii považuje právě širokopásmový přístup k internetu.

Možnosti projektu

l přímá komunikace s občany – e-mailing jako efektivní komunikační
nástroj pro pravidelné informování občanů,
l prezentace MČ jako technologicky vyspělé s cílem být atraktivní
pro své obyvatele či návštěvníky, investory,
l mnohostranné diskuse se subjekty státní správy, policie ČR, privátními subjekty na území MČ – možnost zapojit do projektu další
subjekty na území MČ,
l posílení bezpečnosti v MČ, kamerové systémy, rozvoj bezpečnostních systémů za účasti občanů MČ,
l veřejný přístup k nekomerčním elektronickým službám veřejné
správy pro občany a návštěvníky MČ (všechny portály a nekomerční služby státní správy a samosprávy – vč. dopravy, kultury,
památek, lokalizované služby, vyhledávání apod.),
l krizové řízení – využití záložní infrastruktury v případě ohrožení

Krizová telefonní linka

P

Princezna Anna v Domově Sue Ryder.

rvním zájemcům o krizovou telefonní linku bude toto zařízení zprovozněno ještě letos, a sice během prosince. Prostřednictvím telefonu tak osamělí starší lidé mohou získat větší pocit jistoty a bezpečí. Zájemcům bude do bytu namontována terminální telefonní stanice, jejíž
celková hodnota činí 13 500,- Kč. Na toto zařízení Městská část Praha
4 přispívá částkou 12 500,- Kč, takže uživatel hradí z celkové pořizovací ceny pouze 1 000,- Kč. Následně bude prostřednictvím občanského
sdružení Život 90 v případě akutní potřeby, kterou může být náhlý pád
nebo úraz, zhoršení zdravotního stavu, například srdeční problémy
nebo mdloby, ale také pokus o vloupání nebo přepadení, zajištěna potřebná pomoc. Kromě toho bude každý uživatel systému pravidelně
dvakrát týdně kontaktován, aby byly zaznamenány případné změny
a potřeby. Za tyto služby se platí měsíční poplatek ve výši 250,- Kč.
Případní zájemci o tuto službu mohou svou žádost podat na sociálním
odboru MČ Praha 4, Táborská 350. K tomuto účelu jsou připraveny
jak na sociálním odboru, tak ve všech informačních centrech formuláře pro podání žádosti.

Infocentrum v Poláčkově
po rekonstrukci
Další významná osobnost veřejného života navštívila Prahu 4.
V rámci kanonické vizitace farnosti v Praze - Nuslích byl v úterý 23.
října hostem na radnici Jeho Eminence kardinál Miroslav Vlk, kterého přijal první zástupce starosty Petr Staník.
www.praha4.cz

P

rvní ze šesti zmodernizovaných informačních center otevřela ve
středu 26. Září městská část Praha 4 v Poláčkově ulici 1976/2.
„Informační centrum má novou tvář, občanům tu je k dispozici proškolený personál, ale především jsme zkvalitnili a rozšířili nabízené
služby,“ popsal novou koncepci čtyřkových center starosta Pavel Horálek.
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AKTUÁLNÍ ROZHOVOR

Zastupitel a šéf Zdravotnického zařízení Podolí Jan Schneider říká:

O naše „pětidenní“ jesle
je velký zájem

Jan Schneider

V zářijovém čísle časopisu Tučňák jsme uvedli některé zastaralé informace týkající se Zdravotnického zařízení Podolí, provozujícího v současné době v Praze 4 jesle. Čtenářům i pracovníkům zařízení se omlouváme
a přinášíme aktuální rozhovor se členem zastupitelstva Prahy 4 Janem
Schneiderem pověřeným řízením tohoto zařízení.

V našem článku byly uvedeny neaktuální
informace týkající se poplatků za umístění v jeslích. Jak se tyto poplatky změnily
a proč?
Ty důvody jsou dva, jednak je Zdravotnické
zařízení Podolí dotované pouze městskou částí, takže to byla snaha o úsporu v jejím veřejném rozpočtu, a jednak proto, aby se zvýhodnili obyvatelé městské části Praha 4, pro něž
jsou jesle v prvé řadě určeny. Vzhledem k tomu,
že některé městské části jesle zavřely nebo
zavírají, si my nemůžeme dovolit „dotovat“
těmito místy obyvatele odjinud. Takže občané
Prahy 4 i živnostníci se sídlem v Praze 4 platí
2000,- korun za měsíc a ostatní platí 5000,korun za měsíc. Od 1. Září jsme navíc zavedli
novou sazbu, a to „pětidenní“ jesle, která je
založena na tom, že když rodiče dávají dítě do
jeslí na pět a méně dnů v měsíci, tak nepřijdou

o rodičovský příspěvek. Za „pětidenní“ jesle se
platí 1500,- korun měsíčně bez ohledu na místo
bydliště. O tuto službu je velký zájem a máme
na ni mnoho velmi pozitivních ohlasů.

torské ulici. O co přesně se jednalo?
Dříve byly na zahradě nějaké kanály, trčící ze
země. To vše jsme pochopitelně při rekonstrukci zahrady odstranili.

Jaký je poměr mezi dětmi ze čtyřky a odjinud?
V tuhle chvíli je dětí ze čtyřky kolem 70 %
u celoměsíčních jeslí. U „pětidenních“, kde je
cena stejná bez ohledu na bydliště, tu situaci
tolik nesledujeme.

Co všechno se tam rekonstruovalo?
Panu starostovi Pavlu Horálkovi se podařilo
získat sponzorský dar od pankráckých investorů, společností ECE a Rodamco, a díky tomu
jsme mohli obnovit zahradu jeslí v Kotorské
ulici. Zřídili jsme tam nový zavlažovací systém,
osázeli novou trávu, vyrovnali povrch, zasadili
živý plot a především jsme získali nové herní
prvky, které odpovídají všem současným normám v EU i našim, jsou superbezpečné a děti
jsou z nich nadšené. U příležitosti otevření této
zahrady jsme uspořádali Den otevřených jeslí.
Byla to zejména příležitost pro rodiče, aby se
přišli s dětmi podívat do našich jeslí a viděli
i tuto zahradu. Současně jsme také spustili
nový web na www.zzpraha4.cz, kde si rodiče
mohou najít o nás bližší informace, ale najdete
tam například i fotky z již zmíněného Dne otevřených jeslí.

Jaké jsou hlavní důvody rodičů pro umístění
dítěte do jeslí?
V naprosté většině je to z pracovních nebo
ekonomických důvodů, kdy si rodiče nemohou
dovolit přijít o práci nebo o pravidelný příjem,
anebo chtějí prostě pokračovat v kariéře. Bereme děti od jednoho do tří let a osmdesát procent tvoří právě děti přes dva roky věku.
Proč jsou jesle zařazeny jako zdravotnická
zařízení?
Zdravotní zařazení je částečně pozůstatek
z minula, ale na druhou stranu se staráme skutečně o malé děti, a u nich se může stát ledacos.
Proto náš personál tvoří zejména zdravotní
sestry. V minulosti jsme se u dětí setkali třeba
i s epileptickým záchvatem, takže jsem rád, že
tu ty zdravotní sestry máme, a myslím si, že to
je správně. Umím si ale představit, že by se jesle
přesunuly z kompetence ministerstva zdravotnictví například pod ministerstvo práce a sociálních věcí, ale personál s nějakým zdravotním
povědomím by tam určitě měl zůstat.
Dříve na to byly dětské sestry, ale tato specializace je dneska už zrušená, dnes jsou pouze
všeobecné zdravotní sestry se speciálními nástavbovými kurzy.

Robert Blanda

Máte pro letošek ještě volné kapacity?
Ještě nějaké volné kapacity máme, i když
podle čísel se může zdát, že máme plno. Je to
tím, že spousta rodičů využívá „pětidenní“ jesle, a těch se vejde na jedno normativní místo
víc, takže místo zatím je.
V minulém článku jsme psali o některých
nebezpečných místech na zahradě jeslí v Ko-
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ZASKLENÍ LODŽIE

KNIHY PRO V¡S

VÁ M Š E T Ř Í T E P L O A P E N Í Z E
SYSTÉM POSUVNÝCH SKEL A OTOČNÝCH TVRZENÝCH SKEL

Široký výbìr pro veøejnost i odborníky,
zábavu i pouèení
a
ZÁKAZNICKÁ KARTA SE SLEVOU

SC-71856/1

MONTÁŽE PROVÁDÍME PO CELÝ ROK!

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

ZDARMA VOLEJTE 800 101 005

Nákupní centrum Budìjovická
(nad stanicí metra C Budìjovická)
Raiffeisenbank
Olbrachtova
c

N·kupnÌ
centrum
BudÏjovick·

metro
DBK

ÈS

!

KNIHKUPECTVÕ
PROSPEKTRUM

c

ÈS

Po-Pá 9-19
So 9-15

Antala Staška 25.10.2007 9:24 Str‡nka 1
P04_Regno60x45
SC-71892/2

Očkování, čipování,
laboratorní diagnostika,
interní medicína, chirurgie,
péče pro starší zvířata,
výjezdy domů.
Otevírací doba

Po-Pá 9.00-12.00
So
9.00-12.00

s.r.o.
Trojanova 335, Slaný

15.00-20.00

Výroba a montáž plastových oken a dveří

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

Pod pramenem 6
Praha 4-Nusle
140 00

P ro vá s j i ž
15 l e t n a t r h u

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

Účetnictví a daně bez
starostí, to je
Taxillus s.r.o.
http:// www.taxillus.cz
mobil: +420773140600
Kancelář v Kunraticích
SC-71866/1

· TRUHLÁŘ, VÝROBA A OPRAVA OKEN,
privat tel.: 241 408 077, mobil 603 984 394.
· PROVEDU INSTALATÉRSKÉ PRÁCE. Prokop, tel.: 728 848 291.
· TAPETUJI, MALUJI, LEPÍM STROPNÍ KASETY, tel.: 241 431 436, 604 542 550.
· VYKLÍZÍME POZŮSTALOSTI, byty i firmy,
kompletně a spolehlivě, tel.: 272 767 360,
603 422 207.
· INSTALATÉR, tel.: 241 480 598, 602 435 876.
· ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, ČALOUNĚNÍ, MYTÍ
OKEN. Tel.: 603 973 500.
· PSACÍ STROJE, KALKULAČKY - opravy,
prodej, výkup. Tel.: 241 412 507.
· PIANOSERVIS, OPRAVY A LADĚNÍ KLAVÍRŮ, prodej repasovaných nástrojů, tel.:
241 727 469, 603 355 720.
· POZŮSTALOST VYKLIDÍM, byty, půdy,
sklepy, po dohodě pěkné rozprodám, přivezu, odvezu i jinak pomohu. Dr. Syrová, tel.:
251 815 383, J. Rejzek, tel.: 777 221 636.
· OBKLADY, DLAŽBY, zednické, malířské a
drobné lak. práce. Byt. jádra, kvalitně, Jan
Rakovec, tel. 608 709 716 (přes den), 267
913 922 (18 – 21).
Byty a nebytové prostory:

Tel./fax: 241400996
Mob.: 776839742 pohotovost

SC-71846/1

Služby:

SC-71858/1
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· HLEDÁM BYT K PRONÁJMU do 14 tis. Kč
vč. pop., tel.: 604 803 966, 261 102 511.
Prodám – koupím:

· KOUPÍM, OHODNOTÍM VAŠE SBÍRKY
známek, pohledy, dopisy. Přijedu, vzájemná
spokojenost, p. Forst, tel.: 603 263 063.
· KNIHY I KNIŽNÍ POZŮSTALOST, koupím, odvezu, tel.: 602 249 297.
· KOUPÍM HOUSLE, BASU, tel.: 274 814
448.

Koupím byt
v lokalitě Prahy 4 - OV, DR. Platba hotově
stačí sms

Tel: 775 086 641

www.rczlatarybka.cz

PŘÍRODNÍ BIOINFORMAČNÍ PRODUKTY
• VYCHÁZÍ Z PRINCIPŮ TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY
• MOŽNOST URČENÍ PŘÍPRAVKU PŘÍSTROJEM SUPERTRONIC (EAV)
• PORADNA

4PSUJNFOUTQPMFǁOPTUJ&OFSHZUWPǥÎVDFMFOÃOBCÎELBQǥÎSPEOÎDICJPJOGPSNBǁ
OÎDI QSPEVLUǲ  LUFSÊ WZDIÃ[FKÎ [ QSJODJQǲ TUBSÊ ǁÎOTLÊ NFEJDÎOZ T WZVßJUÎN
OFKOPWǇKØÎDIQP[OBULǲGZUPUFSBQJF LSZTUBMPUFSBQJF IPNFPQBUJFBNPEFSOÎDI
CJPJOGPSNBǁOÎDINFUPE
www.praha4.cz

Současně se můžete rozhodnout pro některou z metod alternativní medicíny,
nebo službu našeho regeneračního centra Zlatá rybka. Služby provádějí zkušení
terapeuti a lékaři. Bližší informace získáte
na uvedených tel. číslech, nebo na našich
webových stránkách.

Smotlachova 580/1, Praha 4 - Kamýk
Tel.: 241 402 723, 777 858 354

45±.50
*/;&3¦5&.
;±4,¦5&
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KNIKUPECTVÕ
PROSPEKTRUM

NEJVĚTŠÍ VÝROBCE V ČR!

Zaskleno více než
4 5 0 0 0 balkonů
SC-71848/1
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Cíle bytové politiky Městské části Praha 4:

Bydlení vlastními silami
a pomoc těm, kteří ji potřebují
Základním cílem koncepce bytové politiky Městské části Praha
4 je vytvoření systému, který
na jedné straně rozšíří možnost
občanů postarat se o své bydlení vlastními silami a na druhé
straně podstatně zvýší možnost
lépe a efektivněji zajišťovat
bydlení pro občany, kteří pomoc
města v této komoditě skutečně
potřebují. Novou koncepci bytové
politiky schválily rada a zastupitelstvo Městské části Praha 4.
Robert Blanda

Z

hlediska sociální situace je bydlení
v obecních bytech určeno pro občany,
kteří nejsou schopni dosáhnout prostřednictvím svých finančních prostředků na
vlastnické nebo nájemní bydlení, tak jak jej nabízí trh. „Nová koncepce bytové politiky městské části Praha 4 proto předpokládá zásadní
optimalizaci rozsahu a skladby obecního bytového fondu tak, aby odpovídaly výše uvedeným
požadavkům,“ říká zástupce starosty ing. Petr
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První zástupce starosty Petr Staník
Staník, do jehož kompetence bytová politika
čtvrtého pražského obvodu patří.
Koncepce rovněž předpokládá, že bydlení
v obecních bytech na základě sociálních důvodů bude poskytováno pouze po dobu sociální
potřebnosti, a to za nákladové nebo i dotované
nájemné. V pravidelných intervalech je povinností nájemníka tak jako při podání žádosti
o byt dokladovat, že důvody k podání žádosti
o nájem obecního bytu přetrvávají. V případě,
že dojde k takovým změnám, které znamenají překročení parametrů pro nájem obecního
bytu (změna sociálního, ekonomického postavení) bude nájem ukončen.
Možnosti při řešení bytové situace občanů
jsou různé a závisejí na jejich výchozí ekonomické situaci a předpokládaném vývoji
jejich příjmů. Objektivně jsou ovlivňovány
především relativně vysokou cenou vlastnického bydlení a vysokými cenami nájmů
bytů na volném trhu. Poptávku dostatečně
solventních zájemců po vlastnickém bydlení
je současný trh s byty schopen pokrýt. Nabídky seriózních investorů zabývajících se
výstavbou bytů jsou dostatečně zveřejňovány a lze si z nich vybrat. Sektor vlastnického
bydlení se s ohledem na nízké úrokové sazby
a výhodnou úroveň DPH vyvíjí velmi dynamicky. Také nabídka bytů za relativně vysoké
nájemné se zdá být dostatečná.

Taková řešení si však vzhledem k vysokým
cenám bytů může dovolit jen část pražské populace. Pro občany, kteří patří do skupiny obyvatel
s nižšími středními příjmy a kteří nejsou schopni uzavřít smlouvu o hypotečním úvěru na pořízení nového bytu, je v současné době vyřešení
bytové situace v Praze vlastními silami velmi
složité. „Řešení bytové situace občanů s nižšími příjmy, občanů zdravotně postižených a některých skupin seniorů patří do oblasti, kterou
musí zajistit město. Bydlení těchto občanů však
je smysluplné zajišťovat jen v období, kdy pomoc
potřebují,“ dodává ing. Staník.

www.praha4.cz
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Stovka bytů ročně
Městská část Praha 4 má podle něj k dispozici ročně v průměru 100 bytů,
které od roku 1996 přiděluje podle Závazného postupu při pronajímání
bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl. m. Prahy, svěřených
městské části Praha 4. S ohledem na svou geografickou polohu na území
Prahy nemá radnice čtvrtého pražského obvodu možnost stavět nové byty,
a disponuje tedy pouze starou zástavbou. Množství uvolňovaných bytů
v této staré zástavbě je ovlivňováno i probíhající privatizací. Volné byty
tedy městská část Praha 4 získává především uvolněním bytu po úmrtí
oprávněného nájemce, popř. neuznaným přechodem nájmu s následným
vyklizením a dále pak výpovědí z nájmu obecního bytu, z důvodu vlastnic-

Rozložení bytového fondu k 30. 6. 2007 na MČ Praha

62
49

125

Počet bytů prodaných
v privatizaci BF
Počet domů, u nichž probíhá
prodej v rámci PBF

913

Počet domů, které jsou
schváleny k prodeji v PBF
Počet domů, které zůstávají po
privatizaci ve správě MČ Praha4

Pouze 7 exkluzivních bytů na www.vila-rubin.cz
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Velikost 2+kk - 3+kk • Plocha podlahová od 80 m2
Druh objektu cihlový • Vlastnictví osobní
POPIS
Vila se nachází v blízkosti Michelského lesa, Praha 4 - Spořilov.
• Terasy • Předzahrádky • Zimní zahrady • Příprava na krb
a klimatizaci • Výtah • Garáže • Potravinové sklípky • Nebytový
prostor k prodeji
K N A S T Ě H O VÁ N Í
Byty připraveny ke klientským změnám.
K předání nejpozději červen 2008.
Výhradní prodejce: NIOB Real spol. s r.o.
info@niobreal.cz, 775 33 44 30
SC-71880/2

www.praha4.cz
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tví bytu nebo domu v osobním vlastnictví či přijetí Závazného postupu při pronajímání
pro neplacení nájemného.
bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnic„Před rozdělením byla Praha 4 velký tví) hl. m. Prahy svěřených městské části
l Jedním z hlavních cílů bytové politiky MČ Praha 4 je
obvod s 250 000 obyvateli a tehdy pocho- Praha 4 v roce 1996 skončila evidence žádostí
stanovit podmínky pro zajištění odpovídajícího ubypitelněZměla
pozemky pro novou bytovou o pronájem obecních bytů. V současné době
ÁBAVA
tování občanů v nepříznivé sociální situaci formou
výstavbu. Takže třeba Jižnímu Městu nebo je vedena pouze evidence žádostí o pronájem
krátkodobého ubytování, výjimečně pak dlouhoModřanům, které se od Prahy 4 oddělily, bytů pro sociálně potřebné občany a evidence
dobého nájmu bytu. Toto lze považovat za prioritní
takové pozemky zůstaly,“ vysvětluje zá- žádostí o pronájem bytů nesvěřených městObchodní
Praha 10,
Heroldovy
1, 101zdravotně
00 P 10
-Vršovice spoluobčastupce starosty ing. Staník. „My
jsme se aleakademie
ské části, (státní),
tzv. „magistrátních
bytů“.
Z této sady
i v případě
handicapovaných
po tomto dělení vlastně dostali do centra. evidence však nelze zmapovat celkový počet
nů, u kterých chce MČ pomáhat nájemním bydlením
pořádá
v úterý
27. listopadu
2007
v 17 hodin
ekonomické
lyceum
Pokud někde nějaké bytové parcely
zůstaly,
potřebných
bytů,
protože
u těchto žádostí
v odpovídající kvalitě i ceně.
jsou buď soukromé, nebo patří
hlavnímu
se posuzuje
splnění
kritérií. Jen
den
otevřených
dveří
propříslušných
zájemce
(gymnaziální typ studia)
městu Praze,“ dodává Petr Staník.
omezeném
počtu dochází
Prahaobchodní
4 musí připravit
a opravit tři tzv. Záložní
o studiumvev velmi
příštím
školním
roce. k získánínebol obor
akademie
Počet potřebných bytů pro městskou část nových bytových jednotek přestavbou a rebyty, které zůstanou ve vlastnictví MČ P4, tak aby
Na škole
je možnénapř.
studovat
se zaměřením na mezinárodní vztahy.
Praha 4 nelze dost dobře stanovit, neboť
od kolaudací
půdníchobor
prostor.
mohly být použity v případě havárie, požáru, živel-

Cíle pro příští období

ní pohromy pro umístění postižených.
l V důsledku výše dluhů za nájemné v bytech je
nutno již v tomto roce počítat s nárůstem žalob
na vyklizení bytu. Soudní rozhodnutí zní často na
poskytnutí náhradního ubytování nebo přístřeší.
Je nutno zbudovat vhodnou a hlavně odpovídající
ubytovnu – obytné buňky pro neplatiče, která bude
ve vlastnictví městské části.
l Na území městské části je třeba zřídit ubytovnu nebo
vytipovat a udržovat určitý počet bytů pro řešení naléhavých sociálních případů, kde by žadatelé mohli
být umístěni na dobu určitou do vyřešení či zlepšení
jejich situace.

Menší za větší

Městská část nabízí v rámci nového programu výměnu většího obecního bytu za menší
obecní byt. Dle vývoje výše nájmu a v souvislosti s deregulací nájemného tím lze umožnit
osamělým, starším, sociálně slabším nájemcům bytů v majetku MČ Praha 4, výměnu dosud užívaného bytu velkých rozměrů za byt
menších rozměrů a v odůvodněných případech i organizačně pomoci se stěhováním.
inzerce

Centrum pracovní rehabilitace se stěhuje na Pankrác
Centrum pracovní rehabilitace podporuje lidi s tělesným a kombinovaným postižením při plánování
a rozvoji pracovní kariéry a při hledání a udržení si pracovního místa. Centrum, které doposud fungovalo v areálu JÚŠ na Vyšehradě, se stěhuje na Pankrác do ulice Pujmanové 1219/8. V prostorách,
které sdružení poskytla do pronájmu MČ Praha 4, bylo za vydatné pomoci nadací a ﬁremních dárců
vybudováno centrum s bezbariérovým vstupem, interiérem a sociálním zařízením. Náklady na nutné
úpravy se vyšplhaly téměř na 400.000,- Kč. Centrum v Pujmanové bude otevřeno v listopadu 2007.
Centrum poskytuje služby lidem s postižením, kteří hledají zaměstnání na území hlavního města Prahy, již více než rok. Poskytuje služby Podporované zaměstnávání pro zájemce o práci na běžných
pracovištích a Jiné formy pracovního uplatnění pro zájemce o práci v chráněných a sociálně terapeutických dílnách. Dále také nabízí nácviky pracovních dovedností, sociálních dovedností souvisejících s
prací a provozuje kariérovou knihovnu. Zajišťuje pracovní asistenty, kteří pomáhají uživatelům služeb
při nástupu do nového zaměstnání a při nácviku pracovních dovedností. Lidé, kteří potřebují získat
informace z trhu práce či o problematice zaměstnávání, mohou využít poradenství, které poskytují
pracovnice Centra nebo si sami mohou informace vyhledat v Kariérové knihovně či na internetu.
Centrum pracovní rehabilitace je jedním z projektů občanského sdružení Asistence (více na www.
asistence.org). Realizace projektu je ﬁnancována z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu
České republiky a rozpočtu hlavního města Prahy.
Bližší informace o službách získáte na tel. 241 406 018, 739 560 211, na webu www.asistence-cpr.
org nebo e-mailem: cpr@asistence-cpr.org
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l Je třeba zvážit potřeby osamělých matek s malými
dětmi v krizových situacích a zejména pomoc obětem domácího násilí. S ohledem na jejich začlenění
mezi dobré a zodpovědné rodiče vytipovat vhodný
objekt v majetku MČ Praha 4 k rekonstrukci pro
ubytování matek s dětmi (azylový dům).
l Městská část bude pokračovat v pronájmu uvolněných bytů za tržní nájemné ve veřejné soutěži. Dle
kvality bytů a vývoje výše nájmu využívat možnosti uzavírat smlouvy na dobu určitou v bytech, které
zůstanou v majetku městské části.
l Při modernizaci bytového fondu a pro zlepšení
imisní situace v Praze 4 bude preferováno zateplování budov a přechod od zastaralých způsobů
vytápění budov a bytů k ekologičtějším variantám.
l Pohledávky budou vymáhány tak jako dosud především soudní cestou, kdy je dbáno, aby jednotlivá pohledávka byla uplatněna u příslušného soudu včas,
aby nedošlo k jejímu promlčení. V odůvodněných případech (např. S ohledem na tíživou zdravotní či sociální situaci) budou uzavírány s dlužníky splátkové kalendáře, za podmínky uznání dluhu co do důvodu i výše
a pod ztrátou výhody splátek při nezaplacení jediné ze
splátek tak, jak bylo sjednáno.  
l Dlužníkům, kteří nepřistoupí aktivně k řešení
svých dluhů vůči městské části Praha 4 a svým
jednáním naplní výpovědní důvod dle příslušných
ustanovení zákona, bude dávána výpověď z nájmu
bytů či nebytových prostor. Tento postup ostatně
již městská část Praha 4 poměrně úspěšně praktikuje.

SC-71855/1
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Průběh privatizace bytového fondu
Ukončené vlny privatizace

Probíhající vlny privatizace

První vlna privatizace bytového fondu byla zahájena
v roce 1992 a poslední dům byl prodán vkladem
do katastru nemovitostí v roce 1997. Domy byly
prodány jako celek právnickým osobám (společnosti
s. r. o.; družstva). Kupujícím bylo poskytováno
„zpětné čerpání“ ve výši 80 % ze zaplacené kupní
ceny domu. U této vlny se dořešují prodeje, kde
byl dům prodán bez pozemku (převažovaly nájemní
smlouvy), vč. pozemků souvisejících (předzahrádky,
zahrady apod.) v této vlně bylo prodáno celkem 142
domů.

Třetí vlna privatizace byla zahájena v roce 1996 (+ v roce
2001 problémové domy). Domy jsou znovu prodávány
jako celek právnickým osobám a kupujícím je poskytováno
„zpětné čerpání“ ve výši 40 % ze zaplacené kupní ceny
domu. Také zde se dořešují prodeje, kde byl dům prodán
bez pozemku (převažovaly nájemní smlouvy), vč. pozemků
souvisejících (předzahrádky, zahrady apod.) v této vlně je
zařazeno 268 domů a dosud bylo prodáno 265 domů.

Druhá vlna privatizace byla zahájena v roce 1993
a poslední dům byl prodán vkladem do katastru
nemovitostí v roce 1999. Také tentokrát byly domy
prodány jako celek právnickým osobám a kupujícím
bylo poskytováno „zpětné čerpání“ ve výši 40 %
ze zaplacené kupní ceny domu. U této vlny se
dořešují prodeje, kde byl dům prodán bez pozemku
(převažovaly nájemní smlouvy), vč. pozemků souvisejících (předzahrádky, zahrady apod.) v této vlně
bylo prodáno celkem 416 domů.

4a) vlna privatizace byla zahájena v roce 1999. Jedná
se o tzv. „opakovanou vlnu“ – kde nabídky již probíhaly
ve vlnách předchozích. Občané těchto nabídek nevyužili
a z důvodu již velmi dobré informovanosti projevili o privatizaci nyní opět zájem. Domy jsou prodávány jako celek
právnickým osobám (družstva). Kupujícím není již poskytováno „zpětné čerpání“. U této vlny jsou již prodávány
zastavěné i související pozemky, které jsou svěřeny MČ
Praha 4. V této vlně je zařazeno 34 domů, podepsáno 32
kupních smluv a 32 domů prodáno.
4b) vlna privatizace byla zahájena v roce 2001. U této
vlny byl odsouhlasen posun termínu na založení právnické
osoby až do března 2003 – z důvodů velkých problémů
při ocenění nemovitostí dle oceňovací vyhlášky platné
v době nabídky. Probíhala řada jednání na Ministerstvu
financí ČR a se zástupci kupujících. Domy jsou prodávány
jako celek právnickým osobám (družstva). Kupujícím není
již poskytováno „zpětné čerpání“. U této vlny jsou již
prodávány zastavěné i související pozemky, které jsou
svěřeny MČ Praha 4. V této vlně je zařazeno celkem 59
domů, podepsáno celkem 40 kupních smluv a rovněž 40
domů již prodáno.
4b) 1. Vlna privatizace byla zahájena v roce 2003. Jedná
se o první soubor domů, který byl přeřazen ze 4c) vlny
privatizace bytového fondu (prodej po jednotkách dle
zák. č. 72/1994 Sb.) – z důvodu opakovaných požadavků
občanů. Domy jsou prodávány jako celek právnickým
osobám (družstva). Kupujícím není již poskytováno „zpětné
čerpání“ a kupní cena je shodná s cenou odhadní. U této
vlny jsou již prodávány zastavěné i související pozemky,
které jsou svěřeny MČ Praha 4. V této vlně je zařazeno 28
domů, k 30. červnu 2007 je podepsáno 20 kupních smluv
a prodáno 18 domů.

Připravovaná vlna privatizace
4c) vlna privatizace. Jedná se o soubor domů, který je
určen k prodeji po jednotkách dle zák. č. 72/1994 Sb.
U této vlny budou již prodávány zastavěné i související
pozemky, které jsou svěřeny MČ Praha 4.
V této vlně je zařazeno 60 domů tvořících celkem 840
bytových jednotek.
Pro dokončení privatizace bytového fondu je třeba prodávat vždy současně dům i se zastavěným (souvisejícím)
pozemkem, dořešit prodeje u „ukončených vln“, kde byl
prodán dům bez pozemku (zastavěného, souvisejícího)
a při prodeji bytů a nebytových prostor je nutné zamezit
vzniku nežádoucích forem spoluvlastnictví.
-red -
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4b) 2. Vlna privatizace byla zahájena v roce 2006 –
nabídka probíhá – termín na založení právnické osoby byl
do 30. 9. 2007. Jedná se o druhý soubor domů, který byl
přeřazen ze 4c) vlny privatizace bytového fondu (prodej
po jednotkách dle zák. č. 72/1994 Sb.) – z důvodu opakovaných požadavků občanů. V domech se nacházejí půdní
nástavby. Domy se nabízejí jako celek právnickým osobám
(družstva). Kupujícím není již poskytováno „zpětné čerpání“
a kupní cena je shodná s cenou odhadní. U této vlny jsou
již nabízeny k prodeji zastavěné i související pozemky,
které jsou svěřeny MČ Praha 4. V této vlně je zařazeno 15
domů.
4b) 3. Vlna privatizace byla zahájena v roce 2007 – nabídka probíhá – termín na projevení zájmu je do 31. 12. 2007.
Jedná se o třetí soubor domů, který byl přeřazen ze 4c) vlny
privatizace bytového fondu (prodej po jednotkách dle zák. č.
72/1994 Sb.) – z důvodu opakovaných požadavků občanů.
Ve všech domech se nacházejí nové půdní nástavby. Domy
jsou nabízeny jako celky do podílového prodeje. Kupujícím
není již poskytováno „zpětné čerpání“ a kupní cena je shodná s cenou odhadní. U této vlny jsou již nabízeny k prodeji
zastavěné i související pozemky, které jsou svěřeny MČ
Praha 4. V této vlně jsou zařazeny čtyři domy.
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rozhovor

Architekt a herec David Vávra říká:

Nevadí mi, když se na Pankráci
objeví další stavby
David Vávra (* 9. března 1957 Praha)
Absolvoval stavební fakultu ČVUT a Akademii výtvarných umění v Praze. Společně s Milanem Šteindlerem
spoluzakládal divadlo Sklep, které vzniklo v 70. letech
20. Století v Praze. David Vávra pochází z Prahy-Braníku, kde vyrůstal a kde dodnes bydlí. K tomuto místu
se vztahuje celý jeho život. Jako architekt působil především v Praze a okolí. Je znám též jako spoluautor
a zasvěcený průvodce úspěšného televizního seriálu
Šumná města. Působí též coby příležitostný básník,
obzvláště při slavnostních příležitostech.
Robert Blanda
Jak sledujte stavební činnost v Praze 4 jako její obyvatel a architekt?
Myslím, že v Praze 4 se staví jako všude v Čechách dobře a špatně.
Hodně rozjitřená rozprava je nyní kolem dostavby Pankrácké pláně.
Když už tam nějaké stavby jsou, tak mi nevadí, jestli jich tam bude o pět
víc. Navíc stavby, které se tam chystají, jsou pro mě architektonicky přitažlivější než ty, co tam už jsou. A vlastně ani stavba Motokovu mě nijak
neuráží. To je takový první jakoby amerikanizující dům, který byl v Čechách postaven.
Z některých jiných staveb ovšem příliš ční snaha o co největší zisk investorů. A i Praha 4 má takovýchto staveb pár, kdy na relativně malých
pozemcích vznikají stavby, které jsou výrazně předimenzované. Například tím, že se balkony dostávají nad chodníky, aby se co nejvíce zvětšila
užitná plocha a ten dům mohl být dražší a podobně. Za všechny bych alespoň jmenoval plánovanou brutální zástavbu v ulici Mezivrší, kde mají
vedle starých dvoupatrových vil vyrůst v těsném dotyku osmipodlažní
obytné domy. A takto vulgárně vznikají i pražská předměstí, kdy se kvůli
rychlému krátkodobému zisku provádějí pouhé parcelace krajiny a pozemků a osazují se katalogovými a opakujícími se hmotově předimenzovanými objekty bez ohledu na jakékoliv urbanistické řešení.
Při dostavbě Pankrácké pláně se debata týká i výškových staveb
a toho, zdali nenaruší historické panorama Prahy…
Panorama Prahy… Co třeba petřínská rozhledna… patří do panoramatu Prahy? Nebo nepatří? Patří do panoramatu Prahy jako středověkého
města barokní stavby? Nejsou už barokní stavby z kontextu? Nejsou renesanční stavby z kontextu? Takže když už tu jednou jsou výškové budovy,
a tou nejvyšší budovou je žižkovský vysílač, tak vlastně Praha je moderní
město, nebo přesněji historické město, které má moderní okraje. A mně
tedy vůbec nevadí, když se v jeho panoramatu objeví další dominanty.
Existuje nějaký architektonický recept na soulad starého a moderního?
Ne, na to neexistuje obecná odpověď, protože každá situace a každé
řešení je individuální. Ale obecně existují dva směry – buď stavím architekturu, která je zcela pokorná vůči té minulé, jako třeba proporcí, materiálem a hmotou, anebo můžu stejným způsobem harmonicky stavět architekturu zcela moderní. A stovky případů z Evropy a ze světa dávají za
pravdu tomu, že moderní architektura je schopná být svými prostředky
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Architekt David Vávra
rovnocenným partnerem architektuře historické. Může s ní být na dotyk
lidského dechu.
Který z těchto dvou způsobů je pro vás jako architekta přitažlivější?
Náš ateliér dělá spíš drobnější úkoly, hodně rekonstrukce, a velmi
často jsou to práce, při nichž jakoby tu historii – a třeba i historii zcela
nedávnou – tak nějak oprašujeme nebo na ni nějakým způsobem navazujeme. Ale to všechno hodně záleží na úkolu, na zadání. Navrhujeme
třeba rodinné domy a někdy je majitel konzervativní – třeba nyní jsme
pro jednoho takového stavěli dům v duchu třicátých let; a za deset let jen
málokdo pozná, ze kterého roku ten dům vlastně je. No a na druhé straně
jsme navrhovali dům, který je z poloviny zakopaný v zemi a dívá se na
svět jen dvěma prosklenýma očima.
Jako umělec a architekt máte raději výzvy, limity, do kterých se musíte vejít, třeba v rozpočtu či v návrhu, nebo jste radši, když si to můžete udělat, jak chcete?
Já mám velice rád a přímo vyžaduji limity. Mně se líbí komplikované
situace, s nimiž se musím prát, třeba se sluncem, s odstupovými vzdálenostmi, s malým pozemkem, s pozemkem v příkrém svahu a podobně.
Čím je to komplikovanější, tím je to pro mě větší výzva. Mám rád podněty, s nimiž se člověk musí potýkat.
V televizním cyklu o „šumných městech“ se vám daří spojovat precizní odborný výklad s atraktivní diváckou formou. Jak se vám podařilo tento recept najít?
www.praha4.cz

rozhovor
Mně se to nepodařilo, to byla idea mého kamaráda Radka Lipuse,
který napsal jeden díl o Ostravě a hledal pro něj průvodce. Tehdy nepočítal s tím, že by to bylo víc dílů. Při výběru průvodce váhal mezi
architekty, u nichž se obával, že by neměli tu schopnost vyjádřit se
hereckým gestem, což je nutné pro to, aby pořad měl vliv na širší veřejnost, a herci, u nichž si zas nebyl jist, jestli za textem ucítí podstatu
sdělení. Takže nějak přišel na mě a spřátelili jsme se. Později mi navrhl,
abychom zkusili udělat i další dva díly a pak dalších patnáct. Dnes televize uvádí 52 dílů a právě na konci roku se vysílá premiérových deset
nových dílů.
Je každé město šumné, nebo je potřeba v něm tu šumnost objevit?
Natočili jsme řadu měst, o nichž si možná mnoho lidí myslí, že na
nich nic šumného není. Třeba Most, který z velké části vyletěl komínem
– jak jsme o něm trochu s nadsázkou řekli, provedl se tu urbanistický
holocaust. Ale každé město je výzva. Dokonce i města, která utržila nesmazatelné rány, jsou daleko větší výzvou a šancí něco nového v nich
postavit a to prostředí změnit. Takže mají jakoby větší možnost vkladu
modernosti. A proto se v nich lze svobodněji projevit. Tady v Praze se
už pořádně nedá postavit nic, vše je hotové, snad jedině s výjimkou chobotnice.
Proč jste se v případě chobotnice – čili návrhu na novostavbu Národní knihovny architekta Jana Kaplického – rozhodl angažovat? Vlastně i politicky…
V prvé řadě chci říci, že jsem se v tom neangažoval politicky. A jakmile
někdo tuto diskusi mění v politickou, tak je to strašně špatně. Popírá tím
existenci architektury jako svébytného umění. Naše petice byla vlastně
reakcí na to, že proběhla soutěž, a politici se rozhodli, že její výsledek
jejich vkusu nevyhovuje. Taková situace ale vlastně nemůže nastat. Po-

litik není vybavený na to, aby posuzoval závěry odborné poroty. Proto
vznikla reakce, že by architekturu měli posuzovat lidé, kteří k tomu mají
nějaké předpoklady. A druhá věc je, že si skutečně myslím, že je to stavba, která je vizionářská, a že Praha, pokud chce být moderním městem,
takovou stavbu nesmírně potřebuje.
Je možné, aby tato stavba v rámci nějakého kompromisu vznikla
jinde?
Uvažovat o tom, že by tato stavba měla stát někde jinde, je absolutní
nepochopení architektury. Stavby jsou vždy komponované na konkrétní
místo. Přenášet tuto stavbu někam mezi paneláky, aby někde osvěžila
prostor, je nápad vulgární. Ale současně musím říci, že mě nesmírně
překvapilo, kolika lidem se návrh knihovny spontánně líbí. Vůbec jsem
nečekal, že více než padesát procent veřejnosti se ztotožní s touto architekturou. To je pro mě naprosto šokující poznání. Myslel jsem, že si k ní
najde cestu tak dvacet procent lidí, protože tak tomu obvykle u podobných vizionářských projektů bývá.
Je Kaplického organická architektura ustupující od postmoderny
počátkem nějakého nového směru?
Kdo sleduje tvorbu Kaplického, tak ví, že on tuto architekturu navrhoval už před dvaceti lety. A myslím, že jeho měkké tvary mohou města
vstřebat mnohem lépe než hranaté, než různé ty postmoderní schválnosti. Organická architektura má právo na život, protože cituje tvary,
které byly už viděné, a přitom nebyly stvořené člověkem. Může žít na
dotek s historickou architekturou, protože je ve své podstatě tak jiná,
že nereprezentuje žádný zápas. Takové stavby, pokud jsou tvořeny dobrými architekty, mohou vznikat, jak já často říkám – na třetím nádvoří
Pražského hradu. A jednou se takové stavby na třetím nádvoří třeba dočkáme.

PR

Geisha

– dáma v růžovém
V zaÁínajících chladných dnech, kdy slunce šetÐí svojí pÐízní a tma nastupuje dÐíve, je naše tÅlo
unavené a my vzpomínáme na teplé dny, které
nám dodávaly energii.

J

e smutný pohled na lidi, jejichž
tváÑ je bez úsmÆvu a marnÆ
pÑemýšlí, jak si vylepšit den a mít
radost z deštÆ, vÆtru a zimy.

Vím, o Âem mluvím, pocházím
ze zemÆ, kde je pÒl roku svÆtlo a
pak pÒl roku témÆÑ tma. PÑesto
lidé, kteÑí žijí v mé rodné zemi
– Finsku, jsou milí, pÑátelští a
usmÆvaví. Oni totiž znají to dávné tajemství, jak si udržet úsmÆv
a vitalitu. Znají mÆ, Âokoládu
Geisha.
To já jim pomáhám pÑekonávat každodenní pÑekážky a bÆžné starosti. Já dáma v rÒžovém.
Na svÆtÆ je mnoho Âokolád, ale
jen jedna je Geisha. Jsem mléÂná, s oÑíškovo nugátovou náplní.
www.praha4.cz

Jako správný poklad, jsem zabalená v jemném rÒžovém obalu.A
jak chutnám? NepopsatelnÆ.
Názory na moji konzumaci se
rÒzní. NÆkdo mÆ skoro spolkne,
ale pravý labužník si mÆ vloží do
úst a pak pÑichází ta extáze, když
se zaÂnu pozvolna rozpouštÆt na
jazyku a všechny chuzové buËky se aktivují a vysílají pozitivní
energii a pocity štÆstí do celého
tÆla. Pokud si mÆ jednou vložíte
do úst, nebudete se mÆ už nikdy
chtít vzdát. Jsem trvanlivá, poÂkám na Vás, neuteÂu.
Stanu se souÂástí Vašeho života a Vy se budete radovat z každého dne prožitého se mnou
Âokoládou Geisha, dámou v rÒžovém, dámou z Finska.

SC-71914/1
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Knihovna v ulici 5. května
na Pankráci je součástí sítě knihoven

V úterý 23. října 2007 přivítala své čtenáře po více než dvou měsících pobočka Městské knihovny v Praze v ulici
5. května 32, a stala se tak 36. automatizovanou knihovnou této sítě. Výběr knih ocení hlavně dospělí čtenáři,
děti a mládež najdou své čtení v pár kroků vzdálené pobočce v ulici Na Veselí 5.

P

ředchůdkyně dnešní pobočky 5. května
vznikla v Nuslích-Údolí roku 1925. Na
začátku 40. let se knihovna přestěhovala
na Pankrác, kde působila bez přerušení dvacet
let. Na začátku 60. let bylo rozhodnuto o stavebních úpravách a také o rozdělení na dvě samostatné půjčovny. Ta pro dospělé zůstala na
5. května, půjčovna pro děti a mládež se přestěhovala do ulice Na Veselí.
Nové úpravy se interiér půjčovny pro dospělé dočkal až po třiceti letech dalšího provozu
v roce 1996. Adaptace zahrnovala mimo jiné
výměnu podlahové krytiny, výrobu knižních
regálů na míru a připojení topení na ústřední
řad (do té doby se v knihovně topilo v kamnech
na uhlí umístěných přímo v půjčovně).
Přes veškeré problémy, se kterými se
knihovna musí potýkat – nedostatečný proKrč
Štúrova 64/1282, Praha 4     	
telefon 241 713 274
e-mail krc@mlp.cz
kopírka A3, A4

Michle
Michelská 1/7, Praha 4     	
Běžná otev. doba
telefon 244 029 142
e-mail michle@mlp.cz
Pobočka sídlí v Domově Sue Ryder

Novodvorská
Novodvorská 151/1013, Praha 4     	
telefon	 241 493 592
e-mail novodvorska@mlp.cz
kopírka 	 A3, A4
Pankrác
5. května 32/1043, Praha 4     	
telefon 241 403 631
e-mail pankrac@mlp.cz
Pobočka je pro veřejnost znovu otevřena
od úterý 23. 10. 2007.
Pro děti a mládež
Na Veselí 5/542, Praha 4     	
telefon 241 403 975
e-mail pankrac@mlp.cz
kopírka A3, A4
Spořilov
Postupická 7/2932, Praha 4     	
Běžná otev. doba
telefon 272 774 534
e-mail sporilov@mlp.cz
kopírka A3, A4
V pobočce je umístěna kamerová lupa
Vikova
Vikova 4/1223, Praha 4     	
telefon 241 442 797
e-mail vikova@mlp.cz
kopírka ne
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stor, nevhodné zázemí personálu, ne úplně
ideální umístění u dálnice, má uživatelům
co nabídnout. Knižní fond o cca 20 tis. Svazcích, ze kterého si vyberou čtenáři hledající
zábavu i poučení, okolo 30 titulů časopisů
(např. Reflex, Naše krásná zahrada, National Geographic, Generace, Žena a život), dva
celostátní deníky a samozřejmě přístup na
internet.
Pobočka číslo 43 Městské knihovny v Praze slouží obyvatelům Pankráce již šedesát
let a po celou tu dobu se mohou lidé spolehnout, že ji v ulici 5. května najdou. Ale
vedení se již třicet let snaží, aby knihovna
dostala nové prostory, které si zaslouží.
Otevřela by se tak možnost spojit výběr knih
pro dospělé a pro děti, zpříjemnit prostředí
návštěvníkům a upravit ho tak, aby odpoví-

Od 23. října 2007 má
knihovna 5. května 32
upravenou půjčovní dobu:
pondělí
zavřeno
úterý
9–19 hodin
středa
12–19 hodin
čtvrtek 	 12–19 hodin
pátek
9–15 hodin

dalo nárokům na informační a knihovnické
služby v 21. Století. Přejeme si, aby to bylo
co nejdříve.
K přihlášení potřebujete občanský průkaz
a 80 korun, v pobočce platí plastový čtenářský
průkaz Městské knihovny v Praze.

V Geofyzikálním ústavu
se koná
Spořilovský
salon II
Spořilovští občané a Geofyzikální Ústav AV ČR srdečně zvou
na výstavu Spořilovský salon II.
Výstava je přístupná od 26. října
letošního roku do 4. ledna 2008,
vždy v pondělí až pátek od 8 do
16 hodin v Geofyzikálním ústavu
AV ČR, v.v.i., ul. Boční II. 1401 na
Spořilově.

T

vář dramatu W. Shakespeara představil Vladimír Pechar, panenky Františka
Garlíková a plastiky Vojtěch Jiřička. Svá díla
znovu vystavují také účastníci Spořilovského salonu I – Jiří Bárta, Ivan Beneš a Rudolf
Satran. Výstavu Spořilovský salon II podporuje městská část Praha 4.
www.praha4.cz

KULTURA

Vraťte nám naši srnku!

Pátrání po srnce
Průběh dosavadních aktivit
1. Spolupracujeme s odborem životního prostředí MČ Praha 4 (p. V. Král).
2. Spolupracujeme se zastupitelem p. Tomášem Jelínkem.
3. Hledáme cesty, jak najít autora architektonického návrhu uspořádání parku na Kavčích horách, který by mohl vědět, kdo je
autorem sochy.
4. Hledáme v Národním památkovém ústavu
jméno autora sochy.
5. Zřídili jsme e-mailovou adresu a stránky,
které se týkají srnky.
6. Shromažďujeme fotografie dětí (zatím našich studentů) se srnkou.
7. Píšeme články do tisku, zveřejnili jsme zcizení sochy (pomocí pana Jelínka) v TV, program ČT 1 – pořad Z metropole.
8. Oslovili jsme základní školy v okolí parku,
které nám přislíbily pomoc.
Co plánujeme do budoucna
1. Chceme uspořádat sbírku.
2. Chceme uspořádat dobročinnou aukci.
3. CHCEME VRÁTIT SRNKU DĚTEM pro radost.

Ze sochy srnky zbyl jen podstavec

B

ronzovou srnku s kolouškem, která zdobila
park Kavčí hory na Pankráci, někdo ukradl. Ti z vás, kteří park pravidelně navštěvují,
vědí, že srnku měly rády především malé děti,
které po ní často šplhaly nebo si na ni sedaly.
Srnka tam prostě patřila odjakživa, dokud
v noci z 3. na 4. října 2007 nezmizela. Bohužel
se můžeme jenom domýšlet, co se tu stalo; kdo
sochu odcizil. Všichni jen zíráme na betonový
podstavec s uříznutýma nožičkama. Vůbec netušíme, kde by se socha mohla nacházet nebo
v jakém by mohla být stavu.
Na srnce a jejím kolouškovi nám totiž velmi záleží a chceme je zpět! Proto jsme oslovili příslušné úřady i policii, která zařadila naši
srnku na seznam ukradených kulturních památek. Největší podporu ale hledáme v široké
veřejnosti, která srnku s jejím kolouškem znala

nejlépe. Možná by někdo věděl něco, co by nám
pomohlo sochu najít. Pokud socha už neexistuje, byla přeci jenom z cenného bronzu – lze
alespoň přispět do naší veřejné sbírky na sochu
novou.
Možná si říkáte, že se jedná jenom o nějakou
pitomou sochu, ale my si prostě park bez naší
srnečky nedokážeme představit. Pevně věříme,
že i vy to tak cítíte. A jestli jste naši srnku neznali, tak máte nejlepší příležitost udělat dobrý skutek a pomoci nám srnku i s kolouchem
přivést zpět. Krádež této nikterak historicky
cenné sochy je jen důkazem lidské chamtivosti
a bezohlednosti. Budeme rádi za každou dobrou radu a především pomoc.
Ivana Iličová,
za studenty

C

www.praha4.cz

Kontakt, kam se ozvat
Policie ČR
srnka@gvp.cz
Redakce Tučňáku (tomas.jelinek@Praha4.cz,
vondrackova@gvp.cz)

Gymnázia Na Vítězné pláni

Není nám to jedno
o nám, pedagogům Gymnázia Na Vítězné pláni v Praze 4, ale našim studentům.
Řeklo by se, zběsilá doba, zběsilé dospívání,
každý má svých starostí až nad hlavu, stíhá si
všímat jen sám sebe. Jak příjemné je zjištění,
že i dospívající se dívá, vnímá nepravosti, které
se dějí, a nepřihlíží jen s konstatováním: „Hm,
voni snad šlohli tu srnku!“
Proč studentům vysvětlovat a teoreticky
popisovat, jak vypadá soužití v občanské
společnosti, jak je třeba nebýt netečný k nepravostem, které se kolem nás dějí, i když se
bytostně netýkají právě nás. Nač vytvářet
modelovou situaci, před sebou má příklad

S čím potřebujeme pomoci
1. Najít srnku.
2. Oslovit co nejvíce lidí, jestli někdo sochu
srnky neviděl, nezná informace vedoucí ke
svědectví pohybu srnky.
3. Oslovit co nejvíce lidí, kteří by mohli pomoci při hledání autora sochy.
4. S hledáním existující formy na případné vytvoření kopie srnky.
5. Najít dobrovolníka, který by vytvořil kopii
sochy.
6. S organizací sbírky.
7. S organizací dobročinné aukce.

ze života a to je ta nejlepší učebnice, které
se mu mohlo dostat. Jak a kam a na koho se
obrátit s žádostí o pomoc, jak nepodléhat
počátečním nezdarům, snažit se dosáhnou
svého a především věřit, že lze najít lidi,
kteří problém zmizení bronzové sochy z veřejného parku v místě, kde žijí, vnímají jako
problém osobní.
Naši milí studenti, také nám to není jedno,
mnozí z nás také chodí do parku na Kavčích
horách a děsivě prázdný bronzový podstavec
nelze přehlédnout.
Pavla Imramovská,

Do školek se lze
ještě hlásit

V dubnu letošního roku proběhl zápis do
mateřských škol, na jehož základě se přijímaly děti k předškolnímu vzdělávání pro
školní rok 2007/2008. Vzhledem k nárůstu
počtu dětí předškolního věku byla většina
z 30 mateřských škol na území MČ Praha 4
obsazena.
Volná místa však stále ještě evidujeme,
a tak pokud jste nestihli zápis v dubnu
a máte zájem o umístění dítěte do mateřské
školy, můžete kontaktovat odbor školství
a kultury Úřadu MČ Praha 4 na tel.: č. 261
192 131 (Mgr. Zdeňka Těšínská) nebo 261
-rd 192 470 (sekretariát).

za pedagogy Gymnázia Na Vítězné pláni
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OBČ ANSK Á SPOLEČNOST

Občanské sdružení ROSA
Každá třetí žena zažívá domácí násilí. Každé deváté dítě je svědkem násilí mezi rodiči. Více než každá desátá
studentka ve věku 17–22 let už má zkušenost s násilím.

V

případě násilí nestačí jen řešit jeho následky, ale zaměřit se na prevenci násilí
v rodině i ve školách. Z tohoto důvodu
odbor Prevence kriminality magistrátu hl.
m.Prahy podpořil projekt o. s. ROSA Partnerství proti násilí. ROSA připravuje letáčky pro
děti, které jsou svědky násilí mezi rodiči, ve
kterých děti najdou první informace o tom, co
je násilí, jaké mohou mít pocity, aby se z násilí
neobviňovaly, kdo jim může pomoci. „Bohužel
děti jsou svědky násilí v rodině až v 95 % případů a prožité násilí je pro ně velmi traumatizující

Občanské sdružení ROSA
Podolská 242/25
147 00 Praha 4 – Podolí
Tel./fax 241 432 466
www.rosa-os.cz
info@rosa-os.cz
Bankovní spojení: 0008399319/0800

Fakta o domácím násilí
* 38 % žen starších 18 let v České republice
v průběhu svého života zažilo některou z forem násilí ze strany svého partnera (Sociologický ústav AVČR, 2003)
* Děti jsou svědky domácího násilí v 94 %
případů jeho výskytu (Sociologická sonda,
o. s., ROSA, 2005)
inzerce
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s následky do budoucna. Tyto děti mají tendence přebírat násilné vzory chování a převážně
chlapci se v budoucích vztazích mohou chovat
násilně a převážně dívky mají tendenci přebírat
roli oběti.“, říká PhDr. Branislava MarvanováVargová. V rámci projektu vznikne i publikace
pro rodiče, jak mají se svými dětmi, které jsou
svědky násilí hovořit. Dospělí většinou o násilí mlčí, nevědí jak mají s dětmi hovořit, což
v dětech vyvolává řadu obav. Stejně tak rodiče
nedokáží hovořit s dětmi o vztazích, jak mají
vypadat zdravé vztahy a co už je násilí. ROSA

tak navazuje na loňský projekt To si dovolit
nesmíš, zaměřený na násilí ve vztazích teenagerů. Partnerem projektu je Městská policie
hl.m.Prahy. Ještě předposlední týden v říjnu
budou proškoleni městští strážníci z každé
městské části pracovnicemi občanského sdružení ROSA v problematice pomoci obětem domácího násilí. V každé městské části tak budou
moci oběti domácího násilí najít potřebné informace. Policisté využijí i tištěné letáky a publikace pro oběti, teenagery i děti v rámci svých
preventivních akcí – například na školách.

Bezpečné útočiště
v azylovém domě
P
aní Kateřina snášela trpělivě dlouho
a opakovaně urážky manžela, nechala si
líbit nekonečné ponižování, nadávky, nikomu neřekla, že sem tam padne i facka. Vždyť
hned druhý den ráno se manžel omluvil, někdy
přinesl i květinu. Jenže měsíce ubíhaly, útoky
sílily a podlitiny již nešlo schovávat pod oblečením a make-upem. Došlo k hrubým útokům.
Manžel ji škrtil, topil, mlátil jí hlavou o zeď.
Naposledy to odnesla i jejich malá dcerka
Adélka. Tehdy Kateřina sebrala odvahu a zavolala na SOS krizovou linku o. s. ROSA pro
oběti domácího násilí. Obě s Adélkou našly pomoc v azylovém domě, který ROSA provozuje
na utajeném místě v Praze a slouží pro ženy ze
všech městských částí hlavního města. Kateřina tak možná zachránila život oběma.
Zastavit násilí a zachránit si život, i když
už je možné od letošního roku vykázat pachatele násilí až na deset dní z bytu, stále často
znamená, že z domova odchází žena s dětmi.
„Právě v době oznámení násilí a snahy opustit
násilného partnera může násilí nebezpečně
eskalovat. Bezpečí obětí je proto na prvním
místě,“ říká vedoucí azylového domu Zdena
Prokopová. „Ženy s dětmi mohou být dočasně ubytovány v řadě ubytoven a azylových
zařízeních, často jim tu ale nabízejí jen ubytování, bez další pomoci, kterou oběti násilí
potřebují. Oběti domácího násilí potřebují
specializovanou pomoc. V azylovém domě
ROSA ženám poskytujeme nejen ubytování,
ale se ženou tu pracuje tým socioterapeutek,
sociální pracovnice, psycholožka, právnička.
Každé ženě je ještě před příchodem vypracován individuální bezpečnostní plán, tak aby
se minimalizovalo riziko napadení násilným
partnerem. Navíc adresa azylového domu je
utajená – a to i pro policii a sociální oddělení.

Vždy se udává jen kontaktní adresa na centrum ROSY v Podolské ulici.
Ve specializovaném azylovém domě s utajenou adresou se pracuje i s dětmi, které jsou
stejně traumatizované jako jejich maminky.
Dětem se věnuje dětská psycholožka, herní
terapeutka, tak aby se snáze vyrovnaly s prožitými traumaty. „Děti jsou svědky násilí až v 95
procentech případů, a to nejen nadávek, ale
i brutálních útoků na své matky, často se stávají
i oběťmi násilí, pokud se připletou do násilného
konfliktu. Tyto děti jsou vážně ohroženy posttraumatickými stresovými poruchami,“ říká
psycholožka Branislava Marvánová-Vargová.
Navíc je poznamenává zkušenost s násilím i do
budoucnosti: převážně chlapci se mohou začít
chovat v budoucnu také násilně a dívky mají
tendenci přebírat chování oběti, řešení problémů násilím jim přijde normální.
V České republice se s některou z forem násilí setkává během svého života podle studie
Sociologického ústavu AV ČR 38 procent žen.
Občanské sdružení Rosa je jednou z organizací, které obětem domácího násilí pomáhají
v Praze a jejím okolí. Azylové ubytování ROSA
s utajenou adresou pomohlo od roku 1998 do
konce září 2007 celkem 138 ženám a 148 dětem ze všech městských částí Prahy.

K o n t a k t :

ROSA – azylové ubytování s utajenou
adresou pro ženy-oběti domácího násilí
je možné až po konzultaci v Informačním
a poradenském centru ROSA. Objednat se  
je možné na tel. 241 432 466. SOS linka
pro oběti domácího násilí: 602 246 102.
www.praha4.cz
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Gymnázium Elišky Krásnohorské slaví

Š

kolní rok 1937/38 začal pro Michli slavnostně. Michle, tehdy 14. pražský obvod,
se dočkala svého gymnázia. Pravda, zatím se
vyučovalo jen omezeně a v pronajatých prostorách, ale po jednom roce provizoria se už mohlo michelské gymnázium pochlubit i vlastní
skromnou budovou v Ohradní ulici.
Od té doby uplynulo 70 let, těžká léta okupace
byla vystřídána krátkým obdobím nadechnutí
a snahy vrátit se k předválečnému stavu. Ale
přišel rok 1948 a nastala doba změn, reforem
a častých reorganizací. Z gymnázia se stala
jedenáctiletá střední škola a po několika letech
byla už jako dvanáctiletá střední škola přestěhována do nově a velkoryse postavené školní
budovy v Budějovické ulici. Třídy v Ohradní
pak už hostily pouze školu základní.

V roce 1964 se ale střední vzdělávání do
Ohradní vrací. Do budovy se stěhuje škola
z Braníka. Tímto momentem se setkává historie michelského gymnázia s osudem výjimečné
školské instituce. Z Braníka se totiž přistěhuje
škola, u jejíhož zrodu stála v r. 1890 česká kritička, libretistka a básnířka, především však ve
věcech vzdělání, a zejména ženského vzdělání,
moderně myslící žena Eliška Krásnohorská.
Ta byla v r. 1890 iniciátorkou vzniku prvního
plnohodnotného dívčího gymnázia Minerva.
Bylo první nejen v Praze, ale dokonce v celé
střední Evropě.
Odtud tedy jméno Elišky Krásnohorské
v současném názvu michelského gymnázia
v Ohradní ulici. Vedení a pedagogický sbor
o jméno požádaly v roce 2002.

V letošním roce škola oslaví 70 let zřízení
gymnázia v Michli. Jak ovšem přitom pominout
další momenty v té spletité historii? Gymnázium si tedy své výročí připomene v posledním
listopadovém týdnu, kdy už tradičně každoročně pořádá Týden Elišky Krásnohorské.
V úterý 20. listopadu budou dveře gymnázia
otevřeny od 10 do 18 hodin všem, kdo si chtějí
prohlédnout současné prostory školy a její vybavení, výstavku fotografií či některé amatérské
filmy ze života školy. V průběhu vyučování se
mohou stát návštěvníci i tichými účastníky výuky. Možná že se při té příležitosti sejdou dávní
spolužáci nebo kolegové. V tom případě si budou
moci popovídat v improvizované kavárničce.
Rádi vás všechny na gymnáziu 20. listopadu
Ředitelství školy
2007 uvítáme.

inzerce

Gymnázium
Na Vítězné pláni 1160
Praha 4

Vaše brána k angličtině
Vaše brána k angličtině

organizuje dne

6-ti týdenní kurzy angličtiny
12. listopadu–21. prosince 2007

28. listopadu 2007
a 9. ledna 2008
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
úvodní informace vždy
v 16,oo + 17,oo

v době od 16,oo do 18,oo
možnost prohlídky
školních prostor
www.gvp.cz

Z ÁBAVA
SC-71843/3

Green Gate s.r.o.
Brabcova 1159/2
147 00 Praha 4-Podolí
Tel.: 241 430 308
739 427 515
info@greengate.cz
www.greengate.cz

n Začátečníci (dvakrát týdně)
Út + Čt 10:00–11:30 
Cena 3 120 ,n Začátečníci (jednou týdně)
Út
15:15 –16:45 
Cena 1 560 ,n Mírně pokročilí (dvakrát týdně)
Po + St 10:00–11:30 
Cena 3 120 ,n Mírně pokročilí (jednou týdně)
Pá
14:45–16:15 
Cena 1 560 ,n Středně pokročilí (jednou týdně)
Po
18:45–20:15 
Cena 1 680 ,Maximálně 7 studentů v kurzu
Lektoři rodilí mluvčí s kvalifikací
Komunikativní metoda výuky s důrazem konverzace
Zdarma stanovení jazykové úrovně
Nabízíme i individuální a skupinové kurzy na míru

SC-71868/1

SC-71890/1

Obchodní akademie (státní), Praha 10, Heroldovy sady 1, 101 00 P 10 -Vršovice
pořádá v úterý 27. listopadu 2007 v 17 hodin

den otevřených dveří

pro zájemce o studium v příštím školním roce.
Na škole je možné studovat obor

ekonomické lyceum
(gymnaziální typ studia)
nebo obor obchodní akademie
se zaměřením na mezinárodní vztahy.
SC-71840/2

SOŠ stavební a zahradnická

ANGLIČTINA

Pořádá ve dnech:
10. 11. a 1. 12. 2007 8.00–14.00 hod.
8. 1. 2008 14.00–18.00 hod.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

SC-60697/1

Učňovská 1, 190 00 Pha 9, www.skolajarov.cz

SC-71838/1

www.praha4.cz

l Kurzy AJ - každých 6 týdnů
nejbližší termín 5. 11. 2007
výuka 5x, 2x, 1x týdně
l Pomaturitní studium AJ
l Firemní a individuální výuka

l Učebny u metra Florenc a Vyšehrad
17 let zkušeností
zařazení do vyhl. MŠMT
špičkoví lektoři
Jazyková škola Elvis, Žateckých 12, Praha 4
tel./fax: 241 405 628, tel.: 241 409 001, O2: 602 350 632
T-Mobile: 731 570 807, elvis@elvis.cz, www.elvis.cz
SC-71888/1

Parkování
osobních
a dodávkových automobilů
* na nově otevřeném parkovišti *
pro firmy a soukromníky
v ul. Na Mlejnku, Praha 4-Braník
Nepřetržitý provoz
informace na tel.: 224 933 105
SC-71889/1

TUČŇÁK
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Bez obav
Závěrečné pořadí škol:
1. místo – ZŠ Nedvědovo náměstí
2. místo – ZŠ Jánošíkova 1300
3. místo – ZŠ Jílovská
Do celopražského finále postupuje vítězná ZŠ
Nedvědovo náměstí. Gratulujeme.
Zvláštní poděkování patří pořadatelské agentuře T.A.C.T production, s.r.o., ZŠ Jánošíkova
1300 a Městské policii hl. m. Prahy – útvaru
prevence.
Součástí velkého finále nebudou jen samotné soutěže, ale i kvalitní a pro dané publikum
atraktivní kulturní program. Vítězové obdrží
hodnotné ceny (pro základní školu i pro jednotlivé členy družstev).
Podrobnosti o projektu najdete na
www.hrybezobav.cz.

... je název celopražské soutěže pro
žáky základních škol s bezpečnostní tematikou. Hlavním pořadatelem
je Magistrát hl. m. Prahy, dále se na
organizaci soutěže podílejí Městská
policie hl. m. Prahy, Nadace Naše
dítě, Hasičský záchranný sbor hl.
m. Prahy, BESIP Praha a další instituce. Soutěže jsou zaměřeny na
dopravní a zdravotní výchovu a prevenci kriminality.

V

iúterý 25. září 2007 proběhla soutěž Bez
obav pro Prahu 4 na dětském dopravním
hřišti v areálu ZŠ Jánošíkova 1300 v Krči.
Soutěže se zúčastnil rekordní počet škol – 17
základních škol zřizovaných MČ Praha 4. Soutěžilo se v pěti disciplínách (hasiči, záchranka
– první pomoc, dopravní výchova a prevence
kriminality). Součástí akce byl i autobus prevence Městské policie hl. m. Prahy.

Pravidla soutěže
Soutěžní kategorie nejsou. Každá škola z řad
žáků 4.–7. tříd vybere 7členný tým (soutěže
jsou koncipovány pro 5- až 6členné týmy,
pořadatel počítá s náhradníky). Podmínkou
je, aby celkový průměrný věk člena družstva
nebyl vyšší než asi 12 let.
První kolo poměřuje znalosti, schopnosti, dovednosti a rychlost žáků.
Kolo je výběrové, postupové. Pořadatel týmu
určuje termín a místo konání soutěžního klání
a včas o něm informuje přihlášené školy, a to
jak písemně, tak telefonicky. Soutěžní den se
skládá ze soutěží a prověřování znalostí na
téma: bezpečnost, dopravní výchova + cyklistika, zdravotní výchova, prevence kriminality.
Žáci soutěží jak v obratnosti, mrštnosti, tak ve
znalostech, schopnostech a dovednostech.
Měří se čas a posuzují splněné úkoly. Jako
výchozí materiál pro přípravu je doporučena
metodická – doprovodná brožurka. Do finálového kola postupují první tři týmy z každého
semifinálového kola (konají se od května do
října 2007 v každém pražském obvodu).
Druhé kolo je finále, do kterého postupují vždy
tři týmy z druhých kol. Znalosti hodnotí odborníci spolupracujících institucí.

Školy ze čtyřky na Novodvorské

V

e dnech 13., 14. a 15. 11. 2007 se ve velkém sále Kulturního centra Novodvorská
uskuteční veřejná prezentace základních škol,
jejichž zřizovatelem je městská část Praha 4.
Školy spolu s radnicí Prahy 4 zvou na výstavu

nejenom všechny rodiče žáků, kteří již povinnou školní docházku plní, ale i rodiče budoucích prvňáčků. Na jednom místě tak získají
informace o základních školách, o školních
vzdělávacích programech nebo termínech

dnů otevřených dveří. Výstava bude zahájena
13. 11. Ve 13,00. Prezentace jednotlivých škol
je možno zhlédnout v úterý 13. 11. V době od
13,00 do 18,00, ve středu 14. 11. V době od
9,00 do 18,00 a ve čtvrtek 15. 11. Od 9,00 do
11,00, kdy bude výstava ukončena.
V rámci výstavy se v prostorách loutkového divadla Kulturního centra Novodvorská
uskuteční i seminář o školních vzdělávacích
programech.
Výstava je určena nejširší veřejnosti. Předpokládáme zájem především rodičů budoucích žáků prvního ročníku. Získají veškeré
informace, které pro rozhodování o umístění
dítěte požadují (telefonáty a návštěvy OŠK
s dotazy). Termín zápisu do 1. ročníku ZŠ je
stanoven dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský
zákon) na dobu mezi 15. lednem a 15. únorem
daného kalendářního roku.
Mgr. Jana Ságlová
vedoucí OŠK

Termín konání výstavy:
13. 11. 2007
14. 11. 2007
15. 11. 2007
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13.00–18.00
9.00–18.00
9.00–11.00

www.praha4.cz
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Jednocestné zrcadlo nepatří
jen do akčních filmů
Místnost s jednocestným zrcadlem zná snad každý
z filmů s detektivní tématikou. Za zrcadlem je obviněný pozorován během výslechu, popřípadě takovéto
zrcadlo zaručuje anonymitu svědka při identifikaci
pachatele zločinu. O tom, že takto vybavená místnost
není jen rekvizitou akčních filmů a její využití je mnohem širší i v běžném životě, jsme si povídali s PhDr. Ivanem Skalíkem a jak jinak než za zrcadlem.

Můžete našim čtenářům prozradit, k jakým účelům je vhodné
studio vybavené již zmíněným
jednocestným zrcadlem?
Využití studia i jeho dalšího
vybavení je opravdu široké. Od
konání seminářů, diskusních
skupin, průzkumů trhu či výzkumů veřejného mínění až po
personální pohovory s uchazeči
o pracovní uplatnění, odborné
koučovaní pracovních teamů,
školení či psychoterapeutická
sezení. Naše studio je pro tyto
činnosti vybaveno opravdu na vysoké technické úrovni. Samozřejmostí, kromě již zmíněného jednocestného zrcadla, za kterým se
skrývá exponovaná místnost, je
vybavení zvukovou aparaturou
a zajištění průběžných i frekvenčních videozáznamů. Diagonálně
umístěné digitální videokamery
poskytují pokrytí celého prostoru konferenční místnosti. Vysoké
technické parametry záznamového zařízení umožňují nastavení
parametrů dle požadavků našich
klientů.
Z vašeho vyprávění vyplývá, že
takovéto studio sám provozujete ve své psychologické praxi. Je
možné si toto studio od vás pronajmout?
Ano, v naší nabídce služeb je
i pronájem tohoto studia, a to
s veškerým vybavením včetně občerstvení, zajištěním simultánního překladu do všech světových
jazyků, odborného poradenství
v oblastech jako je psychologie,
www.praha4.cz

marketing, personalistika a koučování pracovních teamů.
Kolik lidí konferenční místnost
před zrcadlem pojme?
Do konferenční místnosti se
pohodlně usadí skupina čítající
přibližně osm až deset lidí.
Kde si je možné pronájem studia
objednat a kde se vaše studio nachází?
Na našich webových stránkách
www.analyse.cz naleznou zájemci o tuto službu další informace
a kontaktní údaje. Naše studio je
velmi dobře dostupné i pro mimopražské zájemce. Nachází se asi
dvě minuty chůze z Václavského
náměstí, v Perlové ulici číslo 3
v Praze 1.
Pro koho může být vaše nabídka
pronájmu studia zajímavá?
Našimi klienty jsou jak velké nadnárodní korporace, banky a peněžní ústavy, tak i agentury zabývající
se průzkumy veřejného mínění či
průzkumy trhu. Další skupinou jsou
personální oddělení firem a personální agentury. Samozřejmě nabídka může oslovit i další zájemce, které zaujme technické vybavení studia
a přilehlých prostor.
Jak velké je uvedené jednocestné
zrcadlo ve vašem studiu?
Rozměry zrcadla jsou 2 x 1
metr, což umožňuje v exponované
místnosti pohodlné sledování dějů
před zrcadlem v širokém zorném
SC-71913/1
úhlu.

Na City Toweru se finišuje
Vážené spoluobčané.
Jistě neušlo Vaší pozornosti, že nejvyšší budova Pankráce – City
Tower – se každým dnem více a více halí do nového skleněného pláště. Plánujeme, že kompletní nová fasáda a střešní konstrukce by měla
budovu bývalého Československého rozhlasu pokrýt do konce letošního roku. Do konce roku by také měla být hotova již řada interiérů.
V prvním kvartále roku 2008 se proto budou moci do budovy nastěhovat první nájemci.
Zvýšené stavební úsilí přináší bohužel i některá negativa, jako je
větší provoz a hluk. Jménem společnosti ECM, která projekt CITY na
Pankráci realizuje, se Vám proto omlouvám. Snažíme se udělat maximum proto, aby se Vás stavební ruch dotkl co nejméně.
Pankrácká pláň by se však dokončením nejenom této stavby měla
stát nepřehlédnutelnou dominantou celého okolí. Dominantou, která
posune význam Městské části Praha 4 o několik kroků vpřed. Již dnes
se přitom na území pankrácké pláně formuje alternativní městské
centrum s velmi silným rozvojovým potenciálem.
Dokončení stavby bude pro celou Pankrác přelomovou událostí.
Z okolí stavby zmizí jeřáby, nákladní auta a ruch stavebních strojů.
Staveniště nahradí zeleň, upravené chodníčky, lavičky a parčíky.
Teprve pak budete moci, milí spoluobčané, plně vnímat přínos tohoto nepřehlédnutelného projektu, kterému rukopis vtiskl významný
americký architekt Richard Meier.
Petr Štyler
Projektový manažer budovy City Tower

SC-71924/1
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stanoviště konte jnerů

listopad
Stanoviště

Zavezení dne

Klánova x U Vodotoku

13.11.2007

Pod Vršovickou vodárnou III

21.11.2007

Jivenská x Adamovská

01.11.2007

Na Vrstvách x Pod Pekařkou

13.11.2007

Jílovská (u Údolní)

22.11.2007

Mezivrší x Nad Šálkovnou

01.11.2007

Korandova x Havlovického

13.11.2007

Sinkulova x Na Klikovce

22.11.2007

Ctiradova x Mečislavova

01.11.2007

V Zálomu x Na Jezerce

14.11.2007

Baarova x Telčská

22.11.2007

Pod Terebkou x Petra Rezka

05.11.2007

Zachova x Nad Svahem

14.11.2007

Bítovská

22.11.2007

Vavřenova

05.11.2007

Na Zlatnici x Na Podkovce

14.11.2007

Na Líše x Na Novině

22.11.2007

Pekárenská (pod svahem)

05.11.2007

Michelská x U Michelského mlýna

14.11.2007

V Hodkovičkách x Jitřní

26.11.2007

Mezilesní x V Pláni

06.11.2007

Žilinská

14.11.2007

Pod Jalovým dvorem

26.11.2007

Nad Pískovnou x Přechodní

06.11.2007

Psohlavců x Věkova

15.11.2007

Ružinovská x Kukučínova

26.11.2007

Halasova x U Strže

06.11.2007

Runczikova x Kotorská

15.11.2007

Lukešova x Bohrova

26.11.2007

Na Lysinách

06.11.2007

Boleslavova x Božetěchova

15.11.2007

Jihlavská (proti garážím)

26.11.2007

Mikuláše z Husi

07.11.2007

Humpolecká x Bystřická

19.11.2007

Doudlebská

27.11.2007

K Výzkumným ústavům

07.11.2007

Nad Lesním divadlem x Němčická

19.11.2007

Sládkovičova

27.11.2007

Jeremenkova x Sitteho

07.11.2007

Podolská x K Vysoké cestě

19.11.2007

Fillova x Rabasova

27.11.2007

Doudova x Na Lysině

08.11.2007

Plamínkové (u ZŠ nebo u zdr. Střed.)

19.11.2007

Jihozápadní V. x Jižní IX.

27.11.2007

Pod Višňovkou

08.11.2007

Pod Krčským lesem x V Jehličí

20.11.2007

Na Chodovci (parkoviště)

27.11.2007

Murgašova

08.11.2007

U Habrovky x U Krčské vodárny

20.11.2007

Nad Havlem x U Krčského nádraží

28.11.2007

Zapadlá x Zelený pruh

08.11.2007

Na Květnici x Pod Sokolovnou

20.11.2007

Mirotická x Čimelická

28.11.2007

Zelený pruh x Za Pruhy (u parkoviště)

08.11.2007

Vzdušná x Na Rovinách

20.11.2007

Jižní XVI.

28.11.2007

U Pernštejnských x Družstevní

12.11.2007

Sdružení x Nad Studánkou

20.11.2007

Choceradská x Senohrabská

28.11.2007

Pod Dálnicí č.1

12.11.2007

Kamenitá

21.11.2007

Severovýchodní IV - Severní IV.

29.11.2007

Lopatecká x Doudova

12.11.2007

Jiskrova x Na Mlejnku

21.11.2007

Viktorinova

29.11.2007

Družstevní ochoz x Zdařilá

12.11.2007

Podolská x U Kublova

21.11.2007

Ohradní x Na Křivině

29.11.2007

Rodvinovská x Budějovická

12.11.2007

Branická x K Ryšánce

21.11.2007

Podolská x Nedvědovo náměstí

29.11.2007

Vrbova (u garáží)

13.11.2007

Horáčkova x Bartákova

21.11.2007

prosinec
Jivenská x Adamovská

03.12.2007

Korandova x Havlovického

10.12.2007

Jiskrova x Na Mlejnku

18.12.2007

Mezivrší x Nad Šálkovnou

03.12.2007

Lopatecká x Doudova

11.12.2007

Podolská x U Kublova

18.12.2007

Murgašova

03.12.2007

V Zálomu x Na Jezerce

11.12.2007

Branická x K Ryšánce

18.12.2007

Ctiradova x Mečislavova

03.12.2007

Zachova x Nad Svahem

11.12.2007

Sinkulova x Na Klikovce

18.12.2007

Rodvinovská x Budějovická

03.12.2007

Na Zlatnici x Na Podkovce

11.12.2007

Jihlavská (proti garážím)

18.12.2007

Pod Terebkou x Petra Rezka

04.12.2007

Michelská x u Michelského mlýna

11.12.2007

Jílovská (u Alberta)

18.12.2007

Vavřenova

04.12.2007

Žilinská

11.12.2007

V Hodkovičkách x Jitřní

19.12.2007

Pekárenská (pod svahem)

04.12.2007

Psohlavců x Věkova

12.12.2007

Pod Jalovým dvorem

19.12.2007

Doudova x Na Lysině

04.12.2007

Runczikova x Kotorská

12.12.2007

Ružinovská x Kukučínova

19.12.2007

Pod Višňovkou

04.12.2007

Boleslavova x Božetěchova

12.12.2007

Doudlebská

19.12.2007

Mezilesní x V Pláni

05.12.2007

Pod Krčským lesem x V Jehličí

12.12.2007

Sládkovičova

19.12.2007

Nad Pískovnou x Přechodní

05.12.2007

U Habrovky x U Krčské vodárny

12.12.2007

Lukešova x Bohrova

19.12.2007

U Pernštejnských x Družstevní

05.12.2007

Sdružení x Nad Studánkou

12.12.2007

Nad Havlem x u Krčského nádraží

20.12.2007

Halasova x U Strže

05.12.2007

Humpolecká x Bystřická

13.12.2007

Fillova x Rabasova

20.12.2007

Na Lysinách

05.12.2007

Nad Lesním divadlem x Němčická

13.12.2007

Jihozápadní V. x Jižní IX.

20.12.2007

Zelený pruh x Za Ppruhy (u parkoviště)

05.12.2007

Podolská x K Vysoké cestě

13.12.2007

Na Chodovci (parkoviště)

20.12.2007

Pod Dálnicí č.1

06.12.2007

Plamínkové (u ZŠ nebo u zdr. Střed.)

13.12.2007

Jižní XVI.

20.12.2007

Marie Cibulkové x U Jedličkova ústavu

06.12.2007

Na Květnici x Pod Sokolovnou

13.12.2007

Choceradská x Senohrabská

20.12.2007

K Výzkumným ústavům

06.12.2007

Pod Vršovickou vodárnou III

13.12.2007

Mirotická x Čimelická

27.12.2007

Jeremenkova x Sitteho

06.12.2007

Kamenitá

17.12.2007

Severovýchodní IV - Severní IV.

27.12.2007

Zapadlá x Zelený pruh

06.12.2007

Vzdušná x Na Rovinách

17.12.2007

Viktorinova

27.12.2007

Vrbova (u garáží)

10.12.2007

Horáčkova x Bartákova

17.12.2007

Ohradní x Na Křivině

27.12.2007

Družstevní ochoz x Zdařilá

10.12.2007

Baarova x Telčská

17.12.2007

Podolská x Nedvědovo náměstí

27.12.2007

Klánova x U Vodotoku

10.12.2007

Bítovská

17.12.2007

Na Vrstvách x Pod Pekařkou

10.12.2007

Na Líše x Na Novině

17.12.2007
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sport a volný čas

Děti pozor:
Nakreslete nám
Tučňáka

Soutěž o nejlepší obrázek maskota našeho
časopisu. Vítězný návrh bude použit na obálku časopisu Tučňák a jeho autor odměněn.
Příspěvky posílejte na adresu redakce nebo
na radnici MČ Praha 4. Uzávěrka soutěže je
1. 12. 2007. Vítězný návrh bude vyhlášen na
Mikulášské nadílce MČ Praha 4.

Městská část Praha 4 vyhlašuje anketu O nejošklivější místo Prahy 4.
Své náměty s přesným popisem lokality a nejlépe fotografií posílejte nejpozději do 31. 1.
2008 na adresu redakce nebo podávejte v kterémkoliv informačním centru Prahy 4. Cílem
radnice je tato místa vyčistit a opravit, aby přestala být nejošklivější. Vylosovaný autor
vítězného návrhu bude odměněn upomínkovými předměty.
www.praha4.cz

Postupická
PRAHA 4-Spořilov,
Telefon: 272 764 558

Restaurace Po-Ne: 10:00-23:00
Kuchyně
Po-Ne: 11:00-22:00

OTEVÍRACÍ DOBA RESTAURACE:
Pátek : Živá country zábava od 19:00
Sobota: Country večer
od 19:00

– red –

PRAVIDELNÉ AKCE

přípravky AFK Slavoj Podolí jsou každé úterý
a čtvrtek 15.30–17.00 hodin (adresa Na Hřebenech II/1062 Praha 4). Letní sezona končí 31.
10. 2007, od 1. 11. 2007 se trénuje v tělocvičně.
Případné dotazy vám zodpoví trenér p. Smetana
(775950947) nebo p. Babka (724369760).

l HOTOVÁ JÍDLA OD 50,- Kč
l MINUTKOVÁ KUCHYNÉ
l šipkové automaty
l hrací automaty

Máte doma šikovného chlapce narozeného
v roce 2000 a právě zvažujete, co s jeho sportovním vyžitím? Přijďte se podívat na fotbalový
trénink našich malých hráčů a zjistěte, jestli právě fotbal není to pravé pro něj. Prima parta dětí
a rodičů, krásné prostředí Kavčích hor a hra,
kterou zná a hraje celý svět. Tréninky mladší

BRANICKÁ RESTAURACE



Šance pro malé fotbalisty

inzerce
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ekologie a zdraví

Čtyřka proti ilegální skládce na Kačerově

O

povolení zřídit skládku na Kačerově
požádala firma INTERSTAR, s. r.
o. 21. Září 2005. Usilovala o uložení
hlíny a stavební suti v objemu 3000 m3, což
objemem hmoty odpovídá dokončení současného valu, na pozemku pod přemostěním
nesoucím Jižní spojku. Navážení materiálu
bylo povoleno do 31. prosince 2006. Při kontrolách organizovaných hned počátkem ledna letošního roku zjistili zástupci Prahy 4, že
navážení neskončilo dohodnutým termínem

a že objem uloženého materiálu je mnohonásobně nad povoleným limitem. Úřad Prahy 4
okamžitě vyzval inspekci životního prostředí, aby začala jednat o odstranění nepovolené skládky.
31. ledna 2007 požádala firma INTERSTAR
o prodloužení povolení. Úřad naší městské
části se k této žádosti vyjádřil negativně a Magistrát Hlavního města Prahy coby povolovací
orgán ji pak zamítl.
V květnu byla inspekce životního prostředí

znovu vyzvána městskou částí Praha 4, aby
ve věci této nepovelné skládky dále konala. Do
dnešního dne jsme nedostali žádnou informaci
o průběhu jednání.
Praha 4 v rámci svých kompetencí skládku
pravidelně monitoruje, zejména s ohledem na
místní šetření či na odběry vzorků uloženého
materiálu, aby nedošlo k ohrožení okolí, například ke kontaminaci nepovoleným skladováním nebezpečných látek.
(red)

Čistší vzduch v Praze
Pražské služby dnešním dnem výrazně přispěly ke zlepšení životního prostředí v hlavním městě. Osm měsíců po zahájení stavby dnes dioxinové filtry slavnostním přestřihnutím pásky uvedl do provozu primátor hlavního
města Prahy Pavel Bém společně s generálním ředitelem Pražských služeb Patrikem Romanem.
Miroslava Egererová, Pražské služby

P

ražské služby učinily další významný krok
ke zlepšení životního prostředí v hlavním
městě. Na veřejnosti se teď často mluví
o tzv. dioxinech. Dioxiny jsou silně toxické organické látky, které znečišťují životní prostředí
a ohrožují zdraví lidí. Jsou to mimo jiné karcinogeny, ve vysokých dávkách způsobují záněty
kůže a plic. Zákonem stanovený limit dioxinů
na jeden kubický metr spalin je 1/10 nanogramu, což odpovídá takové části gramu, jakou je
jedna kapka vody v porovnání
s objemem pětadvacetimetrového plaveckého bazénu.
Pražské služby tento zákonem
stanovený limit vždy splňovaly, ale protože jsme společnost,
které záleží na ekologii, životním prostředí a především na
zdraví občanů, rozhodli jsme se
investovat řádově stovky milionů korun do tzv. dedioxinové
technologie, která nám umožní radikálně snížit produkci
dioxinů, a to až cca o 70 %,“
řekl ředitel Pražských služeb
Patrik Roman a dodal: „Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) od
svého uvedení do provozu v roce 1998 termicky zpracovalo 1,75 milionu tun komunálních
odpadů. Vyrovnáno na plochu fotbalového stadionu by toto množství odpadů sahalo více než
800 m vysoko. ZEVO z tohoto odpadu vyrobilo
tolik tepla, že by téměř pokrylo roční spotřebu
Prahy.“ „Díky této technologii se spalovna zařadila mezi zařízení odpovídající evropskému
standardu,“ řekl Petr Štěpánek, radní pro oblast
životního prostředí.
Technologie spočívá v instalaci čtyř katalytických reaktorů, pro každou technologic-

„

Anketa Strom roku
má vítěze!
Vítězným stromem či spíše stromy, se stal
„závodník“ pod číslem 14, dvě lípy velkolisté, rostoucí na Spořilově v ulici Severozápadní VI., u čísla popisného 1668. Kromě
svého krásného vzrůstu a tvaru jsou zajímavé tím, že pouze u nich navrhovatelé připojili i jejich „životní příběh“. Jejich vysazení
je těsně spojeno se začátky činnosti Sokola
na Spořilově.
Při otevření tamní sokolovny v roce 1933
byly lípy vysazeny na památku zakladatelů
České obce sokolské (ČOS) – Dr. Miroslava
Tyrše, prvního náčelníka ČOS (lípa vpravo),
a Jindřicha Fügnera, prvního starosty ČOS.
U příležitosti 80. výročí založení Sokola na
Spořilově bude tato událost připomenuta na
nové pamětní tabulce na čelní straně sokolovny.
inzerce
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kou linku jeden. Technologii si lze představit
zjednodušeně jako 5 kuchyňských zásuvek
postavených nad sebou a vysokých celkem 18
metrů, do kterých jsou umístěny keramické
katalyzátory vypadající jako včelí plásty. Reaktivní povrch každého z reaktorů odpovídá
ploše téměř šesti fotbalových stadionů. Spaliny
z kotle projdou po elektrostatickém odprášení
těmito katalyzátory a katalytickou oxidací dojde na reaktivním povrchu k rozkladu dioxinů
za vzniku stopového množství vodní páry, oxidu uhličitého a chlorovodíku, který je následně
zneutralizován v mokrém stupni čištění spalin. Jedná se tedy
o bezodpadovou technologii.
Tato technologie je připravena
plnit v budoucnosti i funkci eliminace oxidů dusíku k dosažení
emisí daleko pod poloviční úrovní
současně platných limitů. Stavba
reaktorů proběhla v plánovaném
termínu a garanční testy potvrdily nejen funkčnost, ale i vysokou
účinnost tohoto zařízení. Investiční náklady činily cca 260 mil.
Kč. Reaktory, umístěné u paty
komína a přes 20 metrů vysoké,
lze spatřit při průjezdu ulicí Průmyslová v jižní části areálu ZEVO.
Ročně se v ZEVO spálí více než 200 tis. tun
směsného odpadu, což představuje cca 230
nákladních aut denně. Odpad je pálen při průměrných teplotách vyšších než 900 °C. Základem technologického zařízení jsou 4 vertikální
kotle s válcovými rošty. Každý z nich umožňuje
spálit až 15 tun odpadu za hodinu a vyrobit 36
tun páry o teplotě 235 °C. Pára je dodávána
do energetické sítě Pražské teplárenské, a. s.
Provoz ZEVO je nepřetržitý, veškerý dovážený
odpad je kontrolován detekčním zařízením na
zdroje ionizujícího záření, vážen a evidován.
www.praha4.cz

územní rozvoj

Čím ožije Dominikánský dvůr
S

ilně zchátralý barokní zámeček v Braníku, známý
jako Dominikánský dvůr, by se mohl během nadcházejících let dočkat celkové rekonstrukce a obnovy.
V současnosti jsou v pozoruhodné stavbě z konce 17.
století sklady několika společností.
Vlastníkem objektu je Praha 4 a její radnice chce současný neblahý stav budovy změnit „Hledáme pro Dominikánský dvůr nové využití, a od toho se bude odvíjet způsob
financování rekonstrukce,“ říká starosta čtvrté městské
části Pavel Horálek. Zastupitele čtyřky zajímá, co by veřejnost chtěla v zámečku v budoucnu najít, a proto, podobně
jako tomu bylo u chátrajícího kina Kosmos na Novodvorské, připravují dotazníkovou anketu. „V časopise Prahy 4

Tučňák uveřejníme anketu a schránky na hlasovací lístky
dáme do všech informačních center,“ pokračuje Horálek.
Podle něj je jednou z možných variant využití soukromým investorem. „Kromě ankety se k budoucnosti Dominikánského dvora vyjádří i komise naší radnice,“ dodal
starosta.

Barokní objekt
Barokní zámecký objekt v Braníku byl postaven ve třetí čtvrtině 17. století na čtyřkřídlém
půdorysu. Původně to býval dominikánský dvůr a také starý pivovar. V přízemí je kaple
sv. Kříže s hodnotnou štukovou výzdobou. Zámek je veřejnosti nepřístupný.
-rob-

inzerce

Ing. Šárka Stuchlíková-soudní znalec
tel. 602 581 122

e-mail: znalec@f-m.cz
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ODHADY NEMOVITOSTÍ

VÁCLAV KRÁLÍK
ZÁMEČNICTVÍ

MALÍŘI, LAKÝRNÍCI, Uklid-BAL KAP
*vše v příznivých scenách včetně záruky*
*Rozpočty a konzultace  ZDARMA*
*zajištění ostatních řemesel*
Jílovská 426,Prah 4
Tel.:241 493 617, 777 708 035, 777 708 034
www.balkap@wz.cz

*opravy a výměny zámků a vložek*
*opravy dveří,zabezpečení bytů*
*ostatní práce dle dohody*
Tel.:603 504 951, 222 518 260

SC-71895/1

SC-71919/1

** OPRAVY **
CHLADNIČEK a MRAZNIČEK
** i So a Ne **
* PRODEJ nových *
* ODVOZ starých *
    Kobntakt: 602 719 978,261 261 792
SC-71898/1

SC-71897/1

KNIHY PRO VÁS

Raiffeisenbank

ZÁKAZNICKÁ KARTA SE SLEVOU

Olbrachtova
c

ÈS

N·kupnÌ
centrum
BudÏjovick·

metro

KNIHKUPECTVÕ PROSPEKTRUM
Nákupní centrum Budìjovická
(nad stanicí metra C Budìjovická)

ELEKTRICKÉ SPORÁKY
OPRAVY a MONTÁŽE
724 127 410, 242 499 081

DBK

SC-71896/1
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KNIHKUPECTVÕ
PROSPEKTRUM

c

ÈS

Po-Pá 9-19
So 9-15

Antala Staška
SC-71892/1

BYTOVÝ DŮM BRANÍK

Pod Vinohradem, Praha 4-Braník
! uprostřed staré zástavby, nad Branickým divadlem !

Dokončení jaro 2008

n malometrážní byty 1+kk, 2+kk, 2+1

n kancelář, ateliér

n nadstandardní výbava

n kompletní občanská vybavenost
n skvělá dopravní dostupnost

ŽÁDNÉ SÍDLIŠTĚ,
SATELIT ČI NÁSTAVBA
Tel.: 257 810 626, www.mramorka.cz
SC-71916/1

ZVEME VÁS K PŘEDVÁDĚCÍ JÍZDĚ.
Vrbova 19a, Praha 4 - Braník, tel./fax 261711515
e-mail: auto.dispo@dealer.renault.cz, www.autodispo.cz

AUTO

SC-71886/1
indiLagunaNew255x190.indd 1

www.praha4.cz
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historie

Skauting

je s námi sto let
Prvního srpna letošního roku uplynulo sto let od založení světového
skautingu. V ten den roku 1907 otevřel v Anglii na ostrově Brownsea lord Robert Baden-Powell první skautský tábor, a dal tak základ
skautskému hnutí, které našlo své následovníky na celém světě. Myšlenky o vzájemném přátelství lidí, o pomoci slabším, o očistném vlivu pobytu v přírodě, o významu práce a života v kolektivu padly na
úrodnou půdu v mnohých národech. V Čechách si myšlenky skautingu osvojil profesor Antonín R. Svojsík a rozvinul je v knize Základy
junáctví, která se stala jakousi učebnicí skautských vedoucích. Svojsík je také autorem názvu Junák pro český skauting.
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historie
Skauting vznikl v roce 1907 v Anglii na základě myšlenek zakladatele, kterým byl lord Robert Baden-Powell. Hnutí se postupně šířilo do dalších států a bylo také ovlivňováno dalšími osobnostmi (např. Ernest Thompson Seton ve Spojených státech). Posláním hnutí je podporovat rozvoj
osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných
schopností. Cílem je připravenost jedince plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě
a celému lidskému společenství. Dnes skauting existuje prakticky ve všech státech světa (214 států), je pouze několik výjimek – vesměs totalitních států (Afghánistán, Andorra, Čína, Kuba, Severní
Korea, Laos a Barma). Celkem má téměř 40 milionů členů.
Z hlediska organizačního je hnutí členěno na několik částí:
chlapecký skauting – WOSM (World Organization of The Scout Movement) sdružuje asi 16 milionů
skautů ze 168 států a teritorií
dívčí skauting – WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) sdružuje asi 9 milionů skautek ze 136 států světa
skauting pro dospělé – ISGF (The International Scout and Guide Fellowship) sdružuje dospělé
skauty ze 40 států světa
Český skauting
Zakladatelem skautingu v českých zemích a prvním starostou skautské organizace byl středoškolský profesor Antonín Benjamin Svojsík, který začal v roce 1911 s prvními pokusy. Inspirací mu byla
práce R. Baden-Powella v Anglii, ale značný vliv na utváření českého skautingu měl i americký přírodovědec, malíř a spisovatel E. T. Seton. Při psaní knihy Základy junáctví Svojsík oslovil současné
české osobnosti, které významně přispěly k tomuto dílu.
Český skauting byl tedy od počátku poněkud odlišný od anglického. Byl kladen větší důraz na
pobyt v přírodě (vliv woodcraftu) a na národní cítění, což vyplývalo z postavení českého národa
v době vzniku skautingu. Naopak menší důraz byl kladen na duchovní (případně náboženské) základy, na rozdíl od některých jiných skautských organizací.
Během historie českého státu byl skauting třikrát zakázán totalitními režimy (nacisty a komunisty), neboť proti totalitě vždy aktivně vystupoval. Řada skautských činovníků padla při
odbojové činnosti, byla popravena či vězněna v nacistických koncentračních táborech, řada se
jich stala obětí politických procesů v padesátých letech. Skauting vždy okamžitě využil politického uvolnění (1945, 1968 a 1989) a obnovil svoji činnost. Přesto vznikaly mezery v kontinuitě
vývoje. Poslední přestávka trvala 20 let a to se projevilo v určitém ustrnutí oproti světovému
hnutí. V českém výchovném systému jsou prvky, které se ve světě již vytrácejí (např. Klasické
táboření). Na druhé straně si český skauting jen pomalu osvojuje některé moderní prvky, a někdy
tak má problém zaujmout nejmladší generaci, která preferuje jiné způsoby trávení volného času
než před 20 nebo 40 lety.

S

kauting je trnem v oku všem totalitním
režimům, a tak byl u nás třikrát zakázán.
Poprvé nás vyhnali z tábora němečtí
okupanti, po roce 1948 přišel zákaz od komunistů, a když byl v roce 1968 skauting obnoven,
byl v zápětí znova zakázán normalizátory. Nás
- prvorepublikové skauty – po válce vyzvalo
Ústředí Junáka, abychom založili vlastní nové
skautské oddíly. A tak jsem hned po osvobození založila v Krči dívčí oddíl a v roce 1946 jsme
už měly první tábor na Střele. Klubovnu jsme
měly na Zelené lišce. Tento oddíl existuje dodnes už ve třetí generaci. Je součástí střediska
Ostříž.
V současnosti pracuje v Praze 4 pět skautských středisek. Vedle už zmíněného Ostříže
je to Blaník, Platan, Modřany a Kunratice.
Děti do deseti let jsou Světlušky nebo Vlčata,
nad deset let oddíly skautů a skautek, roverské
kmeny a tři kluby oldskautů. Pod vedením školených vedoucích vykazuji celoročně bohatou
činnost, jejímž vyvrcholením jsou letní tábory.
S výjimkou pěti zemí, v nichž panuje totalitní
režim, existuje skautské hnutí na celém světě.
Každé čtyři roky se koná celosvětový sraz –
jamboree. Letos bylo v zemi zrodu skautingu
– v Anglii.
Skauting je možné zakazovat, nikoli ale zničit jeho myšlenku. Dává mladým lidem návod,
jak prožít dynamický život v souladu s přírodou
www.praha4.cz

a okolním světem. Padesátiletá pauza u nás
způsobila určité potíže hlavně v nedostatku vedoucích, ty se ale s optimismem překonávají.
Milena Cesnaková-Michalcová

Chronologie
l 1876 14. září se v Praze narodil A. B. Svojsík.
l 1895 12. května se narodila Vlasta Štěpánková, která pomáhala se zakládáním prvního dívčího oddílu.
l 1911 Profesor tělocviku A. B. Svojsík počátkem roku odjel do Anglie a Skandinávie, aby
poznal zdejší skauty. Poté začal překládat
Scouting for boys do češtiny.
l 1912 A. B. Svojsík vydal knihu Základy
junáctví a 1. srpna uspořádal první skautský tábor nedaleko hradu Lipnice s třinácti
chlapci.
l 1914 Založen spolek Junák - český skaut.
l 1915 Založen dívčí skauting. Začíná vydávání časopisu Junák.
l 1918 Skauti se aktivně zúčastňují zakládání
republiky. Vzniká Skautská pošta.
l 1919 Založen Svaz junáků - skautů RČS, na
první schůzi ústřední rady Junáka byla zavedena jako znak svazu lilie se psohlavcem
a štítem.
l 1931 Slovanské jamboree v Praze.
l 1938 Zemřel A. B. Svojsík.
l 1939 Sjednoceny skautské organizace ve
svazu Junák.
l 1940 28. října vydal K. H. Frank nařízení
o rozpuštění Junáka.
l 1945 Junák obnoven.
l 1946 v Praze odstartován 1. ročník Svojsíkova závodu, založena mohyla na Ivančeně.
l 1948–1950 Postupná likvidace Junáka komunisty.
l 1968 Junák obnoven.
l 1969 17. listopadu je na zasedání ÚV KSČ
přijat základ budování Pionýra, čímž došlo
ke třetí likvidaci skautingu v Česku.
l 1989 Junák potřetí obnoven.
l 1996 Chlapecký kmen přijat do WOSM, dívčí kmen přijat do WAGGGS.
l 1997 Středoevropské jamboree Fénix v Praze.
l 2006 Středoevropské jamboree Orbis 2006
v Brně –  Mariánském údolí.
l 2007 Výročí vzniku celosvětového skautingu – 100 let – mezinárodní Jamboree v srpnu v Anglii.
Největší česká skautská organizace se nazývá Junák - svaz skautů a skautek ČR (Oficiální stránky Junáka). V současné době (2007)
je Junák nejsilnější dětskou organizací v ČR
s bezmála 50 000 členy.
Z nejrůznějších důvodů (ideologických, organizačních) kromě této organizace existují
ještě další (podstatně menší) skautské organizace, které však nejsou členy celosvětových
skautských sdružení WOSM nebo WAGGGS:
l SKAUT – český skauting ABS
l YMCA–SKAUT
l Klub Pathfinder
l Svaz skautů a skautek České republiky
Zdroj: wikipedia.cz
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ná zory a dopisy

Vážení členové redakce Tučňáku,
děkuji Vám za uveřejnění článku Občané
za lepší Pankrác. Již dlouho jsem postrádala
názory někoho jiného než paní Janouškové
(SOIP) a Martina Skalského (Arnika). S oběma
jmenovanými jsem se dostala do sporu ohledně
dostavby Pankrácké pláně také hlavně proto,
že v bezprostřední blízkosti ani jeden z nich, na
rozdíl ode mne, nebydlí. Paní Janoušková bydlí
sice nedaleko, ale bezprostředně u Pankrácké
pláně nikoliv. Pan Skalský je dokonce z Prahy
5 nebo 6, pokud si vzpomínám.
Já a moje rodina bydlíme ve Hvězdově ulici - tedy přímo v centru dění – od roku 1967.
V podstatě po celou dobu žijeme, dá se říci, na
staveništi a v provizoriu – uvádím stavby bez
časového sledu: Motokov – Empirium, Hotel
Panorama, stavba budovy rozhlasu, bourání
autobusového nádraží, stavba nového a opětné
jeho bourání, stavba metra, přestavba budovy
polovodičů na Českou pojišťovnu, stavba administrativního centra PPF, a dalších dvou budov v jejich blízkosti, stavba administrativního

komplexu místo autobusového nádraží směrem
k Bauhausu a konečně zahájení stavby Arkády
Pankrác. S těmito stavbami souvisí mnohočetné
rozkopání chodníků a silnice z důvodu pokládání různých kabelů… Zdaleka nevím, jestli jsem
vyjmenovala všechno. Dnes se z lodžie dívám
na 8 vysokých jeřábů, které jsou v pohybu minimálně 12 hodin denně, a na stavební tempo,
které je neobyčejné… Samozřejmě toto období
není pro nás nikterak příjemné, ale konečně se
snad po 40 letech dočkáme realizace a budeme
se dívat na nové, moderní budovy a upravené
komunikace a okolí. Jistě by bylo příjemnější
dívat se na krásný park s krytým bazénem, ale
uvědomujeme si, že díky dopravnímu spojení
s centrem Prahy (metrem za 12 minut) se naše
lokalita nachází už v širším centru. A dostavba
výškových budov nám nevadí. Samozřejmě,
když jsme se nastěhovali, viděli jsme na Cukrák se stavbou budovy rozhlasu jsme o tento pohled
přišli. Druhý pohled z lodžie na Michelský les,
teplárnu a celou tuto oblast je také již historií.
A tak doufáme, že pohled z ložnice na krásné pa-

norama Prahy, Vyšehrad, Severní Město a Říp
zůstane i do budoucna. Je nám však jasné, že
boj o parcely stále trvá, bydlíme ve velkoměstě
a musíme počítat, že pohledy do dálky se budou
určitě měnit. Pokud by to mělo někomu vadit,
musí volit k bydlení jinou lokalitu, třeba někde
na venkově, na kopci, a kochat se a kochat.
Všechny změny člověku vždy něco přinesou
a něco odnesou – tak tomu vždycky bylo a je.
A pokud se poznámky SOIP a Arniky, že
dostavbou budov se výrazně zhorší panorama
Prahy, týče, nemohu s nimi vůbec souhlasit.
Onehdy jsem si všimla pohledu na Pankrác
z Nemocnice Na Homolce, z postranního schodiště, a zjistila jsem, že naopak, aby pohled byl
ucelený, nějaká dostavba výškových budov
tam, z mého pohledu, chybí. Ještě jednou Vám
za článek děkuji a zdravím všechny členy organizačního výboru Občané za lepší Pankrác.
Vám všem pak přeji pevné zdraví a nervy
k řešení všech problémů, které život v Praze 4
přináší.
Jiřina Gajdošová, Praha 4

Výluka autobusů v Budějovické

Z důvodu pokračující rekonstrukce vozovky v ulici Antala Staška budou od 1. Září do
31. října letošního roku ve druhé etapě změněny trasy a zastávky linek 124, 148, 193
a 205 takto: obnovuje se provoz linek 148
a 193 ve směru Krčský hřbitov v ulici Antala
Staška, v opačném směru je provoz linek 124,
148, 193 a 205 nadále přerušen.
l Linka 148 bude odkloněna Budějovickou
ulicí, ve směru Budějovická budou zru-
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šeny zastávky Krčský hřbitov, Na Strži,
Ryšánka, Antala Staška a Poliklinika Budějovická, bude zřízena zastávka Zelená
liška v zastávce linky 505 v Budějovické
ulici.
l Linky 124, 193 a 205 jsou i nadále odkloněny Olbrachtovou ulicí.
l Pro linku 193 jsou ve směru Nemocnice
Krč zrušeny zastávky Ryšánka, Antala
Staška a Poliklinika Budějovická, pře-

misťuje se zastávka Na Strži z ulice Na
Strži do Olbrachtovy ulice a jsou zřízeny zastávky Krčská, Budějovická (v Olbrachtově ulici) a Budějovická (v Budějovické ulici).
l Pro linky 124 a 205 je ve směru Na Rolích
zrušena zastávka Poliklinika Budějovická,
je přemístěna zastávka Ryšánka z ulice Antala Staška do Olbrachtovy ulice a jsou zřízeny zastávky Krčská a Budějovická.
www.praha4.cz

občanský servis

Informace k výměně občanských průkazů
Poslední den letošního roku skončí platnost občanských průkazů (OP) vydaných do 31. 12. 1998.
Výjimku tvoří občanské průkazy občanů narozených před 1. lednem
1936, pokud je v nich vyznačeno Platnost do: bez omezení. Tyto OP zůstávají nadále v platnosti a jejich výměna za nový je dobrovolná!
Lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově
čitelných údajů:
datum vydání
datum platnosti datum podání žádosti
do 31. 12. 1998
do 31. 12. 2007
nejpozději 30. 11. 2007
do 31. 12. 2003
do 31. 12. 2008
nejpozději 30. 11. 2008
Občané, kteří jsou držiteli OP, kterým skončí platnost 31. 12. 2007, mají povinnost podat si žádost o nový OP nejpozději 30. listopadu 2007.
Další informace lze získat na informační lince odboru OSA, tel.: 261 192 687, která
je v provozu v pracovní době odboru, a na internetových stránkách ÚMČ Praha 4
nebo Ministerstva vnitra ČR.

K výměně je třeba předložit dosavadní občanský průkaz, vyplněnou Žádost o vydání OP, případně doložit další doklady k prokázání nových
změn (např. Změna rodinného stavu), a jednu
současnou průkazovou fotografii (fotograf sídlí
v objektu). Za výměnu OP se v tomto případě
nevybírá žádný správní poplatek. Původní OP,
pokud je platný a není poškozený, Vám bude
ponechán až do výdeje nového. Žádosti o nové
průkazy podávejte v úředních hodinách pro
občany:
pondělí a středa
8.00–17.30
úterý a čtvrtek
8.00–12.00

Žádost o vydání nového OP vyřizuje oddělení občanských průkazů
odboru správních agend (OSA) Úřadu MČ Praha 4, které má pro tyto
účely detašované pracoviště v Jílovské 1148/14. Je to vedle Kulturního centra Novodvorská, (bus 106, 170, 197, 198, 199, 203; st. Sídliště Novodvorská).

Počítačový kurz pro ženy
Děti
ženy mohou zvýšit své počítačové dovednosti
z Jedličkova ústavu Pražské
v kurzu informační gramotnosti, kde hodina výuky stojí

vystavují v Zeleném ptáku

A

ž do konce listopadu potrvá výstava keramiky,
kreseb, maleb a dalších
výtvarných prací žáků Jedličkova ústavu z Prahy 4 v Počítačovém klubu Zelený pták v Praze-Kunraticích. Od léta zde byla
k vidění výstava Marty Sandtnerové Malovaný zápisník, která se
těšila velkému zájmu veřejnosti.
Klub dále nabízí internet za
zvýhodněné ceny pro důchodce,
studenty, děti a ženy na mateřské dovolené a pro držitele průkazů ZTP/P a ZTP zdarma.
Pořádá také počítačové kurzy, o které je stále velký zájem.
Na období září až prosinec
2007 jsou již plně obsazeny.
Přihlásit se lze na individuální
kurzy čtvrtletní nebo měsíční
na období leden až březen 2008.
Kromě zdravotně postižených
přijímáme do kurzů i seniory,
ženy na mateřské dovolené, děti
a v případě volných míst i ostat-

ní. Zdravotně postižení a senioři se mohou přihlásit i do našeho
kulturního klubu a navštěvovat
s námi divadelní představení,
různé kulturní akce, výstavy
a účastnit se i výletů. Minulý
měsíc jsme například s vozíčkáři navštívili Drážďanskou galerii a prohlédli si barokní zahradu Grossedlitz.
Nadále pokračuje kurz angličtiny pro mírně pokročilé. Je vždy
ve středu od 16 do 18 hodin a lze
se do něj stále přihlásit.
Při návštěvě naší výstavy nebo
internetové kavárny je možné
zakoupit vstupenky do divadel
a na další kulturní a sportovní
akce, které je možné rezervovat z domova na portálu www.
ticketportal.cz, v kavárně klubu
nebo telefonicky na čísle 271
913 590. Klub rovněž nabízí
prodej a renovaci inkoustových
náplní do tiskáren za zvýhodněné ceny.

Jana Žižková,
Zelený pták
Počítačový klub pro handicapované,
U Zeleného ptáka 1158, Praha-Kunratice
Otevřeno: Po–Pá od 10 do 19 hodin, o víkendech a svátcích zavřeno
Dopravní spojení:
l speciální bus pro vozíčkáře č. 1 s přestupy na metro B a C
l bus č. 122 a 177 z metra C Chodov i Opatov
Další informace najdete na:
l tel./fax: 271 913 590
l e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz
Více informací najdete na našich stránkách www.zelenyptak.cz
www.praha4.cz

4,80 Kč. A navíc s sebou mohou vzít i své ratolesti – v ceně
je totiž i zajištění hlídaní dětí během kurzu.

Jana Popovičová, Centrum Internetu
To opravdu není vtip. Za podpory
Evropského sociálního fondu a Magistrátu hl. Města Prahy právě takový
kurz nabízí Centrum internetu, a.s.
Za kurz v rozsahu 42 hodin (výuka
1krát týdně 4 hodiny) zaplatí každá
účastnice jen 200 Kč. Kurz je připraven zejména pro maminky na nebo
po mateřské dovolené, ženy s dětmi
do 15 let, ženy ohrožené nezaměstnaností a ženy v předdůchodovém věku.
Vysoká úroveň kvality kurzu je zaručena nejen technickými podmínkami (každá účastnice bude mít svůj
PC), ale i individuálním přístupem
zkušených lektorů a maximálním využitím multimediálních výukových
pomůcek. Ženy, které uspějí v závěrečném praktickém testu, získají také
certifikát, potvrzující absolvování

akreditovaného kurzu. Se vzděláváním v této oblasti má společnost bohaté zkušenosti, např. V kurzech probíhajících během loňského podzimu
bylo takto proškoleno 102 pražských
žen. Nejvíce oceňovaly právě individuální přístup lektora i možnost kdykoli se zeptat.
V městské části Praha 4 byla výuka
zahájena první říjnový týden v SPŠS
Josefa Gočára, Družstevní ochoz 3.
Do kurzu je možné se ještě přihlásit,
jeho kapacita není zcela naplněna.
Případnou absenci na prvních lekcích, díky individuálnímu přístupu
lektora, každá žena snadno dohoní.
Byla by velká škoda této jedinečné příležitosti nevyužít! Kurz nabízí
opravdu výjimečné podmínky.
Více informací: www.centruminternetu.cz, tel. 242 480 242, e-mail:
info@centruminternetu.cz.
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občanský servis
Vítání občánků v úterý 25. Září 2007
Vítala členka zastupitelstva MČ Praha 4
Věra Příhodová.
Poděkování Zdravotní škole 5. května pod
vedením paní profesorky Holé. Přivítáni byli
tito občánkové MČ Praha 4: Štěpán Hromas,
Samuel Incédy, Roman Jarolím, Veronika
Jarolímová, Štěpán Jurenka, Ondřej Jáchim,
Zuzana Jílková, Tereza Kandová, Daniela Kaplická, David Klikar, Eliška Kličková,
Nicole Polcarová, Lucie Komínková, Luisa
Konrádová, Šárka Urbanová, Amélie Koutecká, Barbora Koťátková, Tomáš Král, Vojtěch
Kubík, Amálie Kukelková, Kateřina Kumštová, Jasmine Dale Leamer a Lucie Zůnová.

Vítání občánků ve čtvrtek 27. Září 2007

Vítal člen zastupitelstva MČ Praha 4 Tomáš
Jelínek. Poděkování Zdravotní škole 5. května pod vedením paní profesorky Holé.
Přivítáni byli tito občánkové MČ Praha 4: Valérie Wolská, Anna Lebedová,
Natálie Lindauerová, Matěj Líba, Nikola
Majerová, Lukáš Marek, Radovan Marvan, David Marynec, Václav Matějka,
Laura Matějíčková, Lucie Eichlerová,
Adéla Muchová, Anna Müllerová, Tereza
Nechanická, Veronika Nekovářová, Matyáš Novák, Patrik Nittmann, František
Novotný, Adam Novák, Robert Němeček,
Nela Peerová, Alena Pekárková, Vojtěch
Pichlík, Lukáš Plechata a Valérie Plecitá.

Vítání občánků v úterý 9. října 2007

Vítala členka zastupitelstva MČ Praha 4
Věra Příhodová.
Poděkování Zdravotní škole 5. května
pod vedením paní profesorky Holé. Přivítáni byli tito občánkové MČ Praha 4: Marek
Buss, Johana Porschová, Filip Princ, Matyáš Rajský, Barbora Richterová, Štěpán
Rivola, Antonín Roll, Linda Rozboudová,
René Rypar, Tereza Růžičková, Daniela
Sazimová, Klára Skotáková, Karolína Skořepová, Petr a Eva Slavíčkovi, Elizabeth
Smitková, Ivo Sobotka, Daniela Sternwaldová, Andrea Strašicová, Alžběta Stránská,
Tomáš Suchan, Lukáš Suchánek, Barbora
Hračová a Miroslav Pogorelský.

Vítání občánků ve čtvrtek 11. října 2007

Vítal člen zastupitelstva MČ Praha 4 Tomáš
Jelínek.
Poděkování Zdravotní škole 5. května pod
vedením paní profesorky Holé. Přivítáni byli
tito občánkové MČ Praha 4: Alena Nováková, Adam Koros, David Sušil, Terezie Marie
Svejkovská, Jakub Matěj Svoboda, Jan Jaroslav Svoboda, Daniel Sýs,Michaela Tolarová, Artur Tomečka, Jan Tomáš, František
Kalous, Tomáš Tříska, Petra Urbanová,
Ester Valhová, Kristýna Stryžeusová, Erik
Vintr, Michal Vokrouhlík, Viktorie Vozobulová, Filip Vágner, Matěj Zvolský, Anna
Šmídlová, Eliška Šnitrová, Natálie Šplíchalová, Klára Štěpničková a Lukáš Čaloun.
Lucie Řeřábková,
oddělení PR a volnočasových aktivit
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Domov Sue Ryder
Domov Sue Ryder o. p. S.
Michelská 1/7,
Praha 4 - Michle, 140 00
E-mail: info@sue-ryder.cz
Tel.: 244 029 111
Fax: 244 029 158
Galerie: Miloš Vyhnis – Čechy krásné
Malá galerie: Projekt Zahrádka – kultura,
která integruje
5. 11. BRÁNICKÁ MUZIKA
15.00 – Restaurace, vstupné 30 Kč,
taneční páry (dvojice) 50 Kč
7. 11. LIDSKÁ LÁSKA s. r. O.
17.00 – Kaple, vstupné 30 Kč, senioři
20 Kč
7. 11. BENEFIČNÍ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
19.00 – Restaurace, vstupné dobrovolné.
8. 11. 550 LET JEDNOTY BRATRSKÉ
15.00 – Kaple, vstupné 30 Kč, senioři
20 Kč.
8. 11. MALOSTRANSKÝ HŘBITOV
17.00 – Divadelní sál, vstupné 30 Kč,
senioři 20 Kč , členové Sdružení SR
zdarma
14. 11. WILLIAM INGE – JAKOBY DEN
NECHTĚL ODEJÍT
19.00 – Divadelní sál, vstupné 30 Kč,
senioři 20 Kč
15. 11. PRAŽSKÉ ZVONY a ZVONAŘI
OD RENESANCE DO VRCHOLU
BAROKA
17.00 – Divadelní sál, vstupné 30 Kč,
senioři 20 Kč, členové Sdružení SR
zdarma
21. 11. VIOLONCELLO v PROMĚNÁCH
STALETÍ
17.00 – Kaple, vstupné 50 Kč, senioři
30 Kč.
22. 11. BENÁTKY JSOU KRÁSNÝ SEN
17.00 – Divadelní sál, vstupné 30 Kč,
senioři 20 Kč
26.–27. 11. TRADIČNÍ BAZAR OBLEČENÍ
10.00 – 17.30, divadelní sál
26. 11. BRÁNICKÁ MUZIKA
15.00 – Restaurace, vstupné 30 Kč,
taneční páry (dvojice) 50 Kč
3. 12. PROCHÁZKA PRAHOU s KARLEM HAŠLEREM
16:00 – Restaurace, vstupné 50 Kč,
senioři 30.

Novodvorská 151, Praha 4, tel.: 241 494 341
e-mail: kcn@kcn.cz, www.kcn.cz
spojení metro:
B Smíchovské nádr., bus 196, 198, 199
metro C Kačerov, bus 106, 170, 196, 203
do zastávky Sídliště Novodvorská
předprodej, rezervace vstupenek:
po–pá 10–12, 16–19 hod.
4. 11. 15.00 Taneční odpoledne   
DD COMBO Oldřicha Doležala
5. 11. 18.00 Kouzelný svět operety
Oblíbené melodie z klasických operet      
6. 11. 19.00 Národní parky USA a Kanady
Cestovatelská beseda Adventura
8. 11. 19.30 AG FLEK
Koncert folkrockové skupiny
11. 11. 15.00 	 Taneční odpoledne
DD COMBO Oldřicha Doležala
13. 11. 19.00 	 KUBA
Cestovatelská beseda Adventura                 
15. 11. 19.30 TURBO
Koncert poprockové legendy
18. 11. 15.00 	 Taneční odpoledne
DD COMBO Oldřicha Doležala
20. 11. 19.00 Severní Indie a Rádžasthán
Cestovatelská beseda – China Tours                        
21. 11. 19.30 Marie Rottrová & Skupina
Neřež
Hvězda české hudební scény
25. 11. 15.00 Taneční odpoledne
DD COMBO Oldřicha Doležala
27. 11. 19.00 	 HAVAJ
Celovečerní diashow Martina Loewa
30. 11. 19.30 	 LAĎA KERNDL s orchestrem
Předvánoční swingový společenský večer                                       

Výstava Studio Aréna:

1.–30. 11. Tance jehly 2007 – autorská
textilní tvorba
otevřeno úterý – čtvrtek  od 14 do18 hod.,
pátek od 11 do 17 hod.
sobota a neděle od 13 do 17 hod.

Výstava – hala v patře:

1.–30. 11. Fotografie Martina Boudy a Vladimíra Chudáčka
otevřeno denně od 9 do 18 hod.

PROGRAM PRO DĚTI

3. 11. 14.00, 15.30  Šípková Růženka
Tradiční loutkové divadlo Zvoneček
4. 11. 14.00 Kozlík
Loutková pohádka Divadelní agent. Agnez
10. 11. 14.00, 15.30 Kašpárek u čarodějnice
Tradiční loutkové divadlo Zvoneček
11. 11. 14.00 Jak Trautenberk dělal Krakonošovi ducha
Divadlo EXTRÉM
17. 11. 14.00, 15.30 Šípková Růženka
Loutkové divadlo ZVONEČEK
18. 11. 14.00 o víle Modřence aneb o vodě
a lásce
Činoherní klasická pohádka DS Máj
24. 11. 14.00, 15.30 Ferda Mravenec a kamarádi
Tradiční loutkové divadlo Zvoneček
25. 11. 14.00 Šamanka – Manka
Divadlo Matky Vackové

www.praha4.cz

programy listopad 2007

Branická 411/63, 147 00 Praha 4-Braník,
fax: +420 244 462
POKLADNA DIV. + TEL. REZERVACE
+420 244 462 779  PO–ČT 15–18 hod.
HROMADNÉ OBJEDNÁVKY: PO–PÁ 10–14
hod. A PÁ 8–12 MOBIL (pouze SMS): +420
731 227 544 FAX: +420 244 462 813 – v obou
případech uvádějte tel. Spojení!
Doprava: BUS č. 198 ze st. Smíchovské nádraží (Metro B), BUS č. 192 ze st. Budějovická
(Metro C) – do st. U staré pošty TRAM č. 3,
16, 17 a 21 do st. Přístaviště.
03. 11. 14:00
03. 11. 17:00
04. 11.
11. 11.
12. 11.
15. 11.
16. 11.

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

17. 11.
18. 11.
18. 11.
19. 11.
20. 11.
21. 11.
22. 11.
23. 11.
24. 11.
25. 11.
25. 11.
26. 11.
27. 11.
30. 11.

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

Pražský pohár v kulturistice

7. ročník - semifinále
Pražský pohár v kulturistice
7. ročník - finále
Veselé pohádky z rukávu
Sněhurka a sedm trpaslíků
Čistá kořist
Smíšené (po)city
Víš přece, že neslyším, když
teče voda
Strakonický dudák
Tři pohádky od Pohádky
Čochtan vypravuje
Když ty, tak já taky, miláčku
Otevřené manželství
Podivná štace
S Tvojí dcerou ne
Prázdniny snů
Na správné adrese
Kašpařinky z bedny
Rozmarný duch
Příběh Coco Chanel
Cestou necestou
Lucerna aneb Boj o lípu

Krásných 100

Na Jezerce 1451,
Praha 4 – Nusle
Předprodej:
tel.: 736 623 966,
tel./fax: 233 373 071

Křesomyslova 625
140 00 Praha 4
Rezervace vstupenek
l přes internet – vstupenky.fidlovacka.cz
l faxem – 261 215 721
l telefonem – (pokladna) 241 404 040
l telefonem – (obchodní oddělení) 261 215 721,
241 409 346
l emailem – fidlovacka@fidlovacka.cz
l vstupenky je možno rezervovat také
v sítích TICKETPRO, TICKETSTREAM nebo
TICKET ART
1.

19:30 Čaj u královny  	 

2.

19:30 Blboun 	 

4.
6.

19:30 Muž z La Manchy 	 

7.

19:30 Čaj u královny 	 

8.

19:30 Kouzlo domova 	 

9.

19:30 Jacobowski a plukovník

23. 11. 19.00
24. 11. 19.00
26. 11. 19.00
27. 11. 19.00
28. 11. 19.00
30. 11. 19.00

10. 15:00 Divotvorný hrnec 	 
12.	10:30 Divotvorný hrnec (Skupina E1)
13. 19:30 Poslední doutník 	 
14. 19:30 Habaďúra 	 
15. 19:30 A je to v pytli! 	 
16. 19:30 Funny Girl 	 
17. 15:00 Muž z La Manchy 	 
18. 19:30 Blboun (Zájezd Bílina)
19. 19:30 Čaj u královny 	 

23. 19:30 Kouzlo domova 	 

www.praha4.cz

13. 11. 19.00
14. 11. 19.00
16. 11. 19.00
17. 11. 19.00
18. 11. 19.00
19. 11. 19.00
20. 11. 19.00
21. 11. 19.00
22. 11. 19.00

5.	19:00 Blboun (Zájezd Karlovy Vary)

22. 10:30 Balada pro banditu (Skupina E1)
19:30 Balada pro banditu 	 

ing Jiří Havelka , Praha 4, Braník

19.00
19.00
19.00
16.00
19.00
5. 11. 19.00
6. 11. 19.00
7. 11. 19.00
8. 11. 19.00
9. 11. 19.00
12. 11. 19.00

15:00 Šumař na střeše 	 

21. 10:30 Malované na skle
19:30	Hledá se muž. Zn: Bohatý!
(Skupina A1) 	 

Syn s rodinou

1. 11.
2. 11.
3. 11.
4. 11.

3.	15:00 Hledá se muž. Zn: Bohatý!

20. 10:30 Malované na skle
19:30 Malované na skle 	 

Naše maminka, babička a prababička Růžena Havelková se dožívá 8. listopadu 2007 sta let. Nyní žije
v Praze v rodině svého syna. Cítí se poměrně zdráva, díky i skromné životosprávě (med, mléko, maso),
nebere žádné léky. Po dlouhý čas svého života byla
oporou a věrnou spolupracovnicí svého manžela
Františka Havelky v Dobré Vodě u Hořic v Pokr.,
který byl celý život učitelem na Hořicku. Maminka
se s obětavostí starala o své děti a vnoučata. Přejeme jí i nadále hlavně zdraví a dobrou pohodu.

Pokladna divadla otevřena:
po-pá 14.00-18.00h
v den představení do 19.00h
v sobotu a neděli hodinu před představením
tel.: 261 224 832

24. 15:00 Poslední doutník 	 
25. 19:30 Blboun (Zájezd Jičín)
26. 19:30 Šumař na střeše 	 
27. 19:30 Divotvorný hrnec 	 
28. 19:30 Funny Girl 	 
29. 19:30	vyprodáno Julie, ty jsi kouzelná!
30. 19:30	vyprodáno Hledá se muž. Zn:
Bohatý!

Lásky paní Katty - ZADÁNO
Kumšt - ZADÁNO
Kumšt
Kumšt
Kumšt
Kumšt
Kumšt - ZADÁNO
Takový žertík
Petrolejové lampy
Nadílka
Prokletí nefritového škorpióna
Manželské vraždění
Kaviár nebo čočka
Mandragora
Petrolejové lampy
Zahraj to znovu, Same
Petrolejové lampy
Mandragora
Kaviár nebo čočka
Z ahraj to znovu, Same –
ZADÁNO
Manželské vraždění
Nadílka
Lásky paní Katty
Takový žertík – ZADÁNO
Mandragora – ZADÁNO
Manželské vraždění

Divadlo Komorní Fidlovačka
Boleslavova 13, Praha 4
Pokladna: tel.: 241 404 040, obchodní oddělení: tel.: 241 409 346, tel./fax: 261 215 721
Vždy hodinu před začátkem představení můžete volat přímo do pokladny Komorní Fidlovačky na tel.: 241 404 268
e-mail: fidlovacka@fidlovacka.cz
1.
2.
3.
7.
8.
12.
14.
15.
16.
17.
23.
24.
26.
28.
29.

19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30

Venuše nosí XXL  	 
Tři deštivé dny (Akce Klub DNF)
Mistrovská lekce (Akce Klub DNF)
Sex v šestém patře 	 
Motýli 	 
Sex v šestém patře 	 
Mistrovská lekce 	 
Venuše nosí XXL 	 
Můj báječný rozvod 	 
Nejlepší kamarádky 	 
Motýli 	 
Nejlepší kamarádky 	 
Sex v šestém patře 	 
Můj báječný rozvod 	 
Tři deštivé dny
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z ábava

Sudoku
Tuto hru vymyslel Howard Garns v roce 1979 a publikoval ji v pod názvem
Number Place. Velké obliby se dočkala v Japonsku, odkud se později vrátila zpět pod názvem sudoku. Ve světě je sudoku vydáváno v mnoha periodikách.

C

ílem hry je doplnit chybějící čísla 1 až 9
v předem dané předvyplněné tabulce.
Tato tabulka je rozdělená na 9 x 9 polí,
která jsou seskupena do 9 čtverců (3 x 3). K předem vyplněným číslům je potřeba doplnit další
čísla tak, aby platilo, že v každé řadě, v každém
sloupci a v každém z devíti čtverců byla použita
vždy všechna čísla jedna až devět. Pořadí čísel
není důležité. Čísla se nesmí opakovat v žádném sloupci, řadě nebo v malém čtverci.
Obtížnost sudoku není dána počtem nepředvyplněných políček, ale jejich vzájemnými
vazbami, které na první pohled nejsou vidět.
Těžká sudoku mohou průměrně zkušenému
luštiteli zabrat kolem 15–60 minut.
Základní metodou řešení je vyhledávání všech
variant (čísel) pro jednotlivé pole. Je potřeba najít takové pole, kde je možná varianta jen jedna.
Hledání je dobré provádět systematicky, a to buď
v rámci řad či sloupců, nebo kostek (3 x 3 políčka). Je rovněž dobré začít sekcí (sloupcem, řádkou, nebo kostkou), ve které je vyplněno nejvíc
čísel. Postupně pro každé prázdné pole projdeme čísla od 1 do 9 a prohledáme vždy příslušný
sloupec, řádek a čtverec, zda už tam číslo není.
Pokud není, zapíšeme si ho jako možnou variantu do pole (malým písmem, aby se to nespletlo

Diagonální sudoku!
Žádná číslice se nesmí opakovat v žádném
řádku, sloupci, tučně ohraničeném čtverci,
ani v žádné z uhlopříček.
Zdroj: sudokuonline.cz

s řešením). Pokud v některém z polí zbude jen
jedno číslo, doplníme ho jako řešení do pole
a proškrtáme toto číslo ve variantách v polích ve
stejném sloupci, řádku a čtverci. Takto můžeme
přijít na další jednoznačně vhodná čísla do buněk. Provádíme dokola, dokud nám vychází nějaké jednoznačné varianty. Touto metodou jdou
vyřešit jen lehké hlavolamy, obtížnější vyžadují
kombinaci více metod řešení.
Pokud už nám nevycházejí jednoznačné varianty, lze najít další vhodná čísla tak, že budeme prohledávat varianty v řádcích, sloupcích
a sektorech a hledat tam jedinečná čísla. Např.
pokud pro některý řádek jsou varianty 123,
128, 1238 a 125, tak jedinečné číslo je 5 v poslední variantě (nevyskytuje se v žádné další
variantě ve stejném řádku). To můžeme doplnit
do pole jako řešení. Pak si proškrtáme varianty
o nalezenou hodnotu (zde číslo 5) v příslušném
řádku, sloupci a čtverci a pokračujeme buď
v hledání dalších jedinečných čísel ve variantách nebo se nám tím objeví další jednoznačné
varianty (viz předchozí odstavec). Ani tato metoda nemusí stačit na obtížnější hlavolamy, ty
pak vyžadují další metody.
Sudoku se stalo velmi populárním na konci
roku 2004 ve Velké Británii a postupně se rozšiřuje do celé Evropy. Sudoku vychází v novinách, magazínech, ale rychlost, s jakou se šíří
světem, je způsobena především internetem.
Dnes existuje přibližně 30 milionů internetových stránek, které se zmiňují o sudoku. Sudoku bývá často označováno „hrou roku 2005“,
„nejpopulárnější hlavolam současnosti“, jako
„nejrychleji se rozšiřující hra“.
www.wikipedia .cz

Diagonální
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Velmi obtížné

Pro začátečníky

Snadné

Střední

Obtížné
www.praha4.cz

Fotoreportá ž

My jsme
ti Pražáci…

K

rásný sobotní den 13. října přilákal do podzimního Centrálního parku na Pankrácké
pláni řadu „Pražáků“, kteří si sem přišli popovídat se zástupci radnice o tom, co je v Praze 4
trápí i těší, a zeptat se, na co se mohou v blízké
i vzdálenější budoucnosti těšit. Hovořilo se samozřejmě o dostavbě pláně, stavbě výškových
budov, ale také o dopravě, hluku ze současných
stavenišť a podobně. Starosta čtyřky Pavel

Horálek ujistil všechny přítomné, že se v souvislosti se stavebním úsilím nemusejí obávat
o osud parku, kde se právě nacházejí, protože
radnice rozhodně počítá s jeho zachováním.
A zatímco jedni diskutovali, druzí využili
hezkého dne k poslechu hudby nebo k návštěvě
mnoha pouťových atrakcí. O dobrou náladu se
staraly skupiny Bůhví a Walda Gang, hvězdou
dne byl Kamil Střihavka a jeho Leaders.

Je to Walda Matuška, není to Walda Matuška…

Jít a hledat eldorádo…

Na Pankráci bylo hezky jako na pouti.

Případné vášně z diskusí se daly tlumit zde.

Starosta Pavel Horálek se svým zástupcem Petrem Staníkem diskutují s občany.

Diskuse byly vášnivé...

Kamil Střihavka zpívá jako o život!

Během večera se představila i skupina Čechomor
s Karlem Holasem...
www.praha4.cz

... a také šéfredaktor našeho časopisu osobně…

Praha 4 v ohni!
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8. 11. pro Vás otevíráme
na Praze 4 další novou BILLU!
Metro Pankrác
Praha 4

Otevírací doba:
Po – So
7.00 – 22.00
Ne
8.00 – 21.00
DBK metro Budějovická
Praha 4

Otevírací doba:
Po – So
7.00 – 22.00
Ne
8.00 – 21.00

NABÍZÍME:
• čerstvé ovoce a zeleninu
• velký výběr lahůdek
• kvalitní maso z českých
chovů
• každou hodinu do křupava
upečené pečivo
• každý týden novou akční
nabídku

Váš čerstvý supermarket
SC-71765/1

Inzerujte
v novinách Tučňák
www.billa.cz

www.billa.cz

C

manažer inzerce: Renata Čížková tel.: 777 114 473, tel./fax: 222 980 260, cizkova@ceskydomov.cz

C

SC-71798/2

