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EDITORIAL

OBSAH
VáÏené ãtenáfiky,
váÏení ãtenáfii,

jak jsem Vám
v pfiede‰lém úvodníku slíbil, najdete
v tomto ãísle TuãÀáka rozbor rozpoãtu pro leto‰ní
rok. Znovu opakuji, Ïe jsem velice
rád, Ïe se zastupitelstvu podafiilo
rozpoãet na rok 2009 schválit jiÏ v prosinci.
MÛÏeme tak neprodlenû zaãít s realizací na‰ich
plánÛ. Samozfiejmû, financí není nikdy dost,
ale budeme se snaÏit co nejvíce naplnit koncepci
rozvoje mûstské ãásti v duchu sloganu „Praha 4
– dobrá adresa“.
Na základních ‰kolách jiÏ probíhají zápisy
dûtí do prvních tfiíd, pfii nichÏ si budoucí prvÀáãkové „osahávají“ lavice, seznamují se se sv˘mi
uãitelkami a ‰kolním prostfiedím, které se snaÏíme neustále vylep‰ovat. Pro ilustraci – na rekonstrukci na‰ich ‰kol je letos vyãlenûno témûfi 300
milionÛ korun! A aby bylo o na‰e dûti postaráno
nejen v dobû vyuãování, mûstská ãást pfiipravuje
ve spolupráci se ‰kolami velké mnoÏství akcí,
které vyplní jejich voln˘ ãas. K tomu jistû pfiispûjí i právû probíhající grantová fiízení, která
finanãnû podpofií nejlep‰í Ïádosti. Je totiÏ na‰ím
prioritním úkolem mládeÏ co nejvíce ochránit od
sociálnû patologick˘ch jevÛ, jako jsou napfiíklad
drogy a dal‰í návykové látky.
Vrátím-li se ke schválenému rozpoãtu, samozfiejmû jsme nezapomnûli ani na star‰í spoluobãany. Z b˘valého kina Kosmos vznikne zdravotnû
rehabilitaãní centrum se solnou jeskyní a jiÏ od
bfiezna poãítáme s otevfiením o‰etfiovatelského
zafiízení na Roztylském námûstí. Pfiipravujeme
rovnûÏ mnoho zajímav˘ch kulturních a spoleãensk˘ch „dÛchodcovsk˘ch“ akcí. Mne osobnû
velice potû‰il ohromn˘ zájem o mûstskou ãástí
pofiádané poãítaãové kurzy pro seniory. Je vidût,
Ïe mnoho z Vás má chuÈ se aktivnû zúãastÀovat
bûÏného Ïivota a získávat potfiebné informace
pomocí moderní techniky.
Na závûr si dovolím konstatovat, Ïe leto‰ní rok
bude pro nás v‰echny vzhledem k prohlubující se
ekonomické krizi obdobím více neÏ tûÏk˘m.
A právû proto se pfiimlouvám za to, abychom
je‰tû více komunikovali a spolupracovali, protoÏe jen spoleãn˘m úsilím se nám podafií zmírnit
dÛsledky hospodáfiské recese a na‰i mûstskou
ãást nadále zkrá‰lovat a modernizovat. Za sebe
mohu slíbit, Ïe budu pokraãovat v otevfieném
dialogu s Vámi a tû‰ím se na Va‰e podnûty, pfiání
i upozornûní.
Pfieji Vám pfiíjemnû proÏit˘ únorov˘ mûsíc
a nezapomeÀte na svátek zamilovan˘ch!
S úctou
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KRÁTCE

AKTUALIT Y

Reprezentaãní ples Mâ Praha 4 se uskuteãní
v sobotu 4. 4. 2009 na Îofínû. Více informací najdete
v prÛbûhu pfií‰tích t˘dnÛ na www.praha4.cz.
■ Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou – O‰etfiovatelská poliklinika pofiádá 2. 3.
a 16. 4. od 17 do 19 hod. bezplatnou pfiedná‰ku pro
vefiejnost na téma „Laická první pomoc – zásady
poskytování, novinky a praktick˘ nácvik na modelu“.
Poãet míst v Pavilonu A1 – Centru pro vûdu a vzdûlávání je limitovan˘! Pfiihlá‰ky na tel.: 261 082 464,
605 235 784, e-mail: tatjana.jezkova@ftn.cz.
■ Mâ Praha 4 poÏádala Ïaãky a Ïáky základních
‰kol na území mûstské ãásti Praha 4 o pomoc s v˘zdobou rekreaãního objektu Vápenka, kter˘ je prioritnû urãen pro ozdravné pobyty dûtí z na‰í mûstské ãásti. Nejlep‰í v˘tvarné práce zkrá‰lí tento horsk˘ objekt.
■ Pfiijìte oslavit na Dobe‰ku zaãátek leto‰ního masopustu! Masopustní prÛvod vychází od budovy divadla na Dobe‰ce 19. února v 17 hod. Úãastníky bude
provázet divadlo Mimotaurus, masky a dobrá nálada.
Tû‰íme se na vás a va‰e masky.
■ V rámci Farní akademie v kostele Panny Marie
Královny míru v Praze 4-Lhotce, Ve Lhotce 36, se
v nedûli 8. 2. od 16.30 hod. uskuteãní pfiedná‰ka
ctihodné sestry M. Fidelis Jak‰iãové na téma:
„Historie a souãasnost Kongregace ·kolsk˘ch sester
de Notre Dame“.
■ Divadelní soubor Poprchává z Hobby centra 4
vystupuje jako host v Divadle v ¤eznické, kdy v pondûlí 9. února uvádí od 19.30 hod. svou úspû‰nou hru
„Holky Elky“.
■

Bez parkovacích domů to nepůjde...
Jak se bude parkovat v nedaleké budoucnosti na sídlištích v Praze 4?
Nejčastější současnou odpověď tamějších obyvatel – „těžko“ – chce
radnice změnit na „v pohodě“. Katastrofální nedostatek parkovacích míst
by měly pomoci vyřešit parkovací domy.
zámûrech, kde by hromadné kryté garáÏe
mûly stát (záleÏí na zájmu obãanÛ), jiÏ
TuãÀák nûkolikrát informoval. Ve zkratce si tedy pfiipomeÀme, Ïe jsou vytipované lokality
v ulicích Jílovská, ·túrova, Spofiilovská,
Severní I., Pujmanové, Tilschové, U DruÏstva
Repo a u kfiíÏení ulic Znojemská – Pfiímûtická.
„Budování podzemních garáÏí a parkovacích
domÛ je souãástí v˘voje velk˘ch mûst, Prahu
z toho nevyjímaje. Parkovací domy budou
pfiedev‰ím umoÏÀovat bezpeãné a bezproblémové parkování rezidentÛ – obãanÛ bydlících
v docházkové vzdálenosti, sníÏí se i opakované
vykrádání vozidel,“ vyjmenovává jejich nejvût‰í pfiínosy zástupce starosty pro oblast
dopravy Martin Hudec (ODS).
Pfiesto se nûktefií obãané k v˘stavbû nadzemních parkovacích míst staví negativnû.
Mezi jejich nejãastûj‰í argumenty patfií vûty
typu „Proã mám platit pfies tisíc korun mûsíãnû
za parkování v domû, kdyÏ na ulici je to zadarmo“, nebo „Zaveìte modré parkovací zóny
a uvidíte, jak hned pfiibude voln˘ch míst“.
„Zavedení parkovacích zón je podle mne

O

v souãasné dobû nereálné. Modré zóny nejsou urãeny pro sídli‰tû pfiedev‰ím kvÛli
obrovskému deficitu
parkovacích míst,“ fiíká Martin Hudec. „Co
se t˘ãe poplatku, vÏdy
se najdou lidé, ktefií se
snaÏí u‰etfiit za kaÏdé
situace a na v‰em. Martin Hudec (ODS),
Chápu, Ïe dne‰ní zástupce starosty.
doba je ekonomicky
sloÏitá. Nicménû takto sm˘‰lející obãané by si
naopak mûli uvûdomit, Ïe za ãástku 1 200 Kã
(námi garantovanou 2 roky) je jejich majetek
v fiádech desítek aÏ stovek tisíc korun ochránûn
nejen pfied rozmary poãasí a vandaly, ale také
Ïe díky rychlému a pohodlnému zaparkování
v nadzemní garáÏi nezamofiují ovzdu‰í smogov˘mi exhalacemi pfii nûkdy dlouhém hledání
parkovacího místa. Díky parkovacím domÛm
a garáÏím bude rovnûÏ redukován hluk v dané
lokalitû.“
(md)

Bezpečnostní opatření u Kongresového centra
Od 1. ledna do 30. června 2009 předsedá Česká republika v Radě EU
a celá řada akcí pořádaných v rámci českého předsednictví se bude konat
v prostorách Kongresového centra Praha. Konání akcí bude samozřejmě
doprovázeno také bezpečnostními opatřeními ze strany Policie ČR.
okolí centra je proto zfiízena bezpeãnostní
zóna, do které jsou vpu‰tûny pouze oprávnûné osoby. BûÏného obãana se ale tato opatfiení prakticky nedotknou. Pouze v pfiípadû, Ïe
zvolí v˘stup ze stanice metra Vy‰ehrad smûrem
ke Kongresovému centru, není vylouãeno, Ïe se
lidé budou muset podrobit zákonn˘m kontrolám ze strany policie.
Bezproblémovou variantou je proto zvolit

V

v˘stup na druhou stranu smûrem k hotelu
Corinthia Towers. U vytipovan˘ch velmi v˘znamn˘ch akcí vznikne takzvaná ochranná
zóna, která bude tvofiena mobilními oplocenkami. Prozatím se poãítá se ãtyfimi akcemi, ale
je moÏné, Ïe se jejich poãet je‰tû zv˘‰í. Jedna
jiÏ probûhla v polovinû ledna, pfiedbûÏné termíny dal‰ích jsou následující: 26.–28. dubna,
13.–14. kvûtna a 26.–30. ãervna.

V okolí Kongresového centra policisté
zaji‰Èují bezpeãnost a plynulost silniãního
provozu. V dobû od 10. ledna do 30. ãervna
2009 zde platí dopravní omezení, které je vyznaãeno dopravním znaãením.
V pravém jízdním pruhu v prostoru zálivu
pro autobusy ve smûru od sjezdu z Nuselského
mostu na Pankrácké námûstí je zákaz zastavení.
V okolí centra platí reÏimové parkování, vjezd
do tûchto míst je moÏn˘ jen na zvlá‰tní povolení. Situaci v této oblasti monitorují policisté
z dopravní sluÏby.
Více aktuálních informací se dozvíte na
http://www.policie.cz/cz-pres-2009.aspx. (md)

Pomáháme třídit elektroodpady
Základní škola Na Chodovci se zapojila do školního recyklačního programu
„Recyklohraní“. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT
a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů.
ílem projektu je zv˘‰it povûdomí o tfiídûní
odpadÛ u mladé generace a také zajistit
recyklaci drobn˘ch vyslouÏil˘ch elektrozafiízení
a baterií v co nejvy‰‰í mífie. V rámci projektu
Recyklohraní je na‰e ‰kola vybavena sbûrn˘mi
nádobami na pouÏité baterie a drobná elektrozafiízení. Sbûrné nádoby poskytnuté spoleãnostmi
ASEKOL a ECOBAT jsou umístûny v pfiízemí
budovy u sborovny.
KaÏd˘ Ïák mÛÏe do ‰koly nosit nepotfiebné
drobné elektrospotfiebiãe (napfiíklad star˘ mobil,

C
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kalkulaãku, telefon, elektrohraãku, drobné poãítaãové vybavení, discman nebo MP3 pfiehrávaã),
baterie a akumulátory.
Na‰i Ïáci se mohou zapojit také do zábavn˘ch
her a soutûÏí, v˘tvarn˘ch ãi fotografick˘ch úkolÛ
a kvízÛ z oblasti tfiídûní a recyklace odpadÛ, které
budou organizátofii projektu zadávat. Za nasbírané vyslouÏilé baterie a drobná elektrozafiízení
a splnûné úkoly získá na‰e ‰kola body, za nûÏ
ÏákÛm budeme moci pofiídit rÛzné uãební
pomÛcky, hry i vybavení pro voln˘ ãas. Katalog

odmûn a dal‰í informace o projektu jsou vám
k dispozici na www.recyklohrani.cz. Rodiãe,
i vy se mÛÏete do Recyklohraní zapojit. Máte-li
doma vybité baterie ãi vyslouÏilé drobné
elektrospotfiebiãe, vûnujte je sv˘m dûtem.
Zajistíte tak jejich recyklaci a sv˘m dûtem pomÛÏete získat body na nákup odmûn.
Tfiídûní odpadu má na Z· Na Chodovci tradici.
JiÏ nûkolik let tfiídíme papír, plasty a sklo.
Z grantu M·MT jsme jako souãást venkovní
uãebny zakoupili dva kompostéry. Peníze získané
za vytfiídûn˘ odpad vûnujeme jiÏ tfietím rokem
na adopci indické holãiãky Arockii Jenith Priia
a umoÏÀujeme jí tak dosáhnout vzdûlání.
MGR. ZUZANA ·VADLENOVÁ, Z· NA CHODOVCI
www.praha4.cz
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AKTUALIT Y

Zasloužená odměna
ek v hodnotû 50 000 Kã pfievzal na nuselské radnici obãan, kter˘ sv˘mi informacemi
pomohl policii dopadnout nebezpeãného pedofila fiádícího pfied
Vánocemi v nákupním centru
Arkády Pankrác.
Obvinûn˘, 35let˘ muÏ slovenské národnosti, postupnû obtûÏoval dvû malé dívky ve vûku devíti
a dvanácti let. „Té mlad‰í namluvil, aÈ si vyzkou‰í nûjaké obleãení
v kabince a pak ji zneuÏil. Rada
Mâ Praha 4 ihned po zvefiejnûní
tohoto pfiípadu vyhlásila odmûnu
50 000 korun za informaci ve- Starosta Pavel Horálek pfiedává ‰ek obûtavému obãanovi.
Foto: Zdenûk KfiíÏ
doucí k jeho dopadení. Máme od
policie jednoznaãnû potvrzeno, Ïe informace námi najdou lidé, ktefií nejsou ke svému okolí
dnes ocenûného muÏe prokazatelnû vedly lhostejní a projeví obãanskou stateãnost. Díky
k zadrÏení tohoto nebezpeãného pedofila,“ fiekl tomu si velké mnoÏství rodiãÛ z Prahy 4 urãitû
starosta Pavel Horálek. „Jsem rád, Ïe se mezi oddechlo.“
(md)

·

Pozor na změnu v dávkách!
J

ak jsme již v minulém čísle
Tučňáka informovali, od 1. ledna 2009 jsou pražské útvary státní
sociální podpory (SSP) převedeny
z úřadů městských částí na Úřad
práce hl. m. Prahy a mají tak stejný statut v celé ČR. Pro občany
MČ Praha 4 se tím mění způsob
podání žádostí o dávky a příspěvky
– od 1. 1. 2009 již NENÍ MOŽNÉ
podávat tyto žádosti v informačních centrech Úřadu MČ Praha 4!
V nich lze pouze vyzvednout formuláře. Klienti si musí vyřizovat

záležitosti přímo na Úřadě práce
(ÚP), který zůstává na pracovišti
SSP v Táborské.
Podání tedy musejí donést či doručit přímo do NOVÉ PODATELNY
Úřadu práce, která je umístěna
tamtéž. Nové označení ÚP klienti
zaznamenají na úředních rozhodnutích a písemnostech. Adresa pro
písemný kontakt: Úřad práce hl. m.
Prahy, pracoviště státní sociální
podpory Praha 4, Táborská 350,
140 45 Praha 4-Nusle.
(kh)

Nezapomeňte zaplatit za psa!
Odbor finanční správy upozorňuje majitele psů, aby nezapomněli na včasné zaplacení poplatku. Splatnost ročního poplatku (důchodci, rodinné
domy) je bez vyměření předem do 31. března každého běžného roku.
Poplatek v bytě je splatný bez vyměření předem, a to do 31. března za
I. pol. a do 31. srpna za II. pol. každého běžného roku.
okud vlastník psa nezaplatí poplatek
vãas nebo ve správné v˘‰i, vymûfií správce
poplatku poplatek platebním v˘mûrem a je
oprávnûn zv˘‰it vãas nezaplacen˘ poplatek aÏ
na trojnásobek.
Poplatník je také povinen nahlásit správci
poplatku nejpozdûji do 15 dnÛ kaÏdou skuteãnost, která má vliv na v˘‰i poplatku. Mnoh˘m
z vás jiÏ také letos konãí dvouletá úleva od
místního poplatku ze psÛ v dÛsledku trvalého
oznaãení (ãipování) psa. SloÏenky lze vyzvednout v informaãních centrech Mâ a na radnici
v Táborské ulici, ã. dvefií 248.
Poplatek lze platit bankovním pfievodem,
v informaãních centrech, nebo na po‰tû na

P

www.praha4.cz

sloÏenku typu A. V tûchto pfiípadech platby
je velice dÛleÏit˘ vá‰ variabilní symbol, kter˘
je desetimístn˘ a zaãíná 9004... (uveden na
dokladech o zaplacení z minul˘ch let). âíslo
úãtu: 30015-2000832359/0800.
Poplatek lze také zaplatit pfiímo v pokladnû
ÚMâ Praha 4, Táborská 350. Pokud nûkdo
nezná svÛj variabilní symbol, nebo bude-li
potfiebovat nûjakou bliÏ‰í informaci, ãi si není
jist˘ v˘‰í leto‰ního poplatku (sleva na ãipování po dobu dvou let v max. v˘‰i 350 Kã),
mÛÏe kontaktovat správce poplatku na telefonních ãíslech: 261 192 488, 261 192 434 nebo
na emailové adrese: vladimira.rachova@praha4.cz, eva.sedlakova@praha4.cz
(ra)

KRÁTCE
Matefiská ‰kola DruÏstevní ochoz pofiádá v úter˘
17. února od 16 hod. ve tfiídách M· „VELK¯
MA·KARNÍ REJ“ pro dûti, rodiãe a prarodiãe! Vstup
do tfiíd pouze v maskách!
■ Na masopustní karnevalové veselí s rytmikou
a diskotékou pro dûti od tfií let zve 19. 2. od 10 a od
16 hod. MC Balónek. Více informací na www.mcbalonek.cz, tel.: 241 712 071.
■ Klub pfiátel umûní v ÚSS v Podolské 31 uvede
5. 2. v 15 hodin koncert zpûváka tfií operních domÛ
J. Pustiny – nejlep‰í ‰panûlské i italské písnû a árie.
Dne 19. 2. v 15 hodin bude tamtéÏ beseda s hercem
Otakarem Brouskem. Pfiijìte – srdeãnû zveme!
■ Do programu tréninkové dílny WORKROOM
– pfiípravn˘ roãník – pfiijmeme nové zájemce s handicapem z Mâ Praha 4. Pfiipravíme vás na zamûstnání
a nabízíme praxi v kavárnû v Praze 1. Pro úspû‰né
absolventy moÏnost zamûstnání v kavárnû a v cateringov˘ch sluÏbách. Kontakt: simp@simp.cz, tel. ã.:
233 313 210, kontaktní osoba: Petra Handlová,
www.workroom.cz.
■ V bfieznu v Praze probûhne jiÏ 5. roãník vefiejné
soutûÏe krásy koãek a kocourÛ v‰ech plemen, barev
a stáfií „Miss koãka“. Pfiihlá‰ky: na webu www.misskocka.cz, e-mailem: soutez@misskocka.cz, písemnû:
Koãiãí azyl, Matûchova 6, 140 00 Praha 4.
■ Rekonstrukce podloubí v ulici Pujmanové, které
bylo v havarijním stavu, bude zfiejmû pokraãovat
jiÏ v bfieznu. Po získání stavebního povolení bude
v 1. etapû postavena po jedné stranû podloubí nová
kovová konstrukce.
■ âlenové „Konfederace politick˘ch vûzÀÛ âR“
se zúãastnili pfiedvánoãního setkání, které uspofiádala
Mâ Praha 4 v KC Novodvorská. Za jejich opomenutí
v minulém ãísle TuãÀáka se redakce omlouvá.
■ Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Braník ve spolupráci
s Mâ Praha 4 organizuje oblastní kolo v˘tvarné a literární soutûÏe „PoÏární ochrana oãima dûtí“, která
má za cíl pfiinést více osvûty do problematiky poÏární
ochrany a ochrany pfied mimofiádn˘mi událostmi.
Zá‰titu nad akcí pfievzal starosta Mâ Praha 4 Pavel
Horálek. Více informací na webu: sdhbranik.7x.cz.
■ Zástupci Mâ Praha 4 se omlouvají v‰em obãanÛm, ktefií vinou zdrÏení rekonstrukce historické
ãásti radnice zde nemohli absolvovat svatební obfiad
ãi spoleãenskou akci. Technicky nároãná rekonstrukce pfiinesla nûkolik nepfiedvídateln˘ch stavebních
komplikací, a proto se se znovuotevfiením radnice
poãítá pfiibliÏnû na konci února tohoto roku.
■

Originální kalendář
pfiíleÏitosti zpracování
„Architektonické studie
vyuÏití a obnovy parkov˘ch
ploch Roztylského námûstí
v Praze 4 na Spofiilovû“ a k zámûru obnovy námûstí byl vydán originální nástûnn˘ kalendáfi. Na 7 listech zahrnuje nejen
struãnou encyklopedickou historii Spofiilova, ale hlavnû
pfiedstavuje architektonické návrhy budoucnosti této
ãásti Prahy 4, které zpracoval „Ateliér zahradní a krajináfiské architektury Sendler-Babka“. Kalendáfi, kter˘
byl vydán za pfiispûní Mâ Praha 4, si mÛÏete koupit
za 150 Kã v˘hradnû v Informaãním centru Spofiilov.
(md)

U
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Činnost městské policie v roce 2009
V letošním roce se strážníci Obvodního ředitelství městské policie Praha 4
opět zaměří na preventivní činnost, drobnou ,,pouliční“ kriminalitu, odhalování přestupků na veřejnosti a v dopravě na závažné přestupky zejména
zařazené do bodového systému.
bãany Prahy 4 v‰ak jistû zajímá, jak˘m
zpÛsobem bude mûstská policie na území
Mâ Prahy 4 pracovat.
Na poãátku roku je velmi aktuální zabezpeãení a ãinnosti související se zasedáním Rady
Evropy v Kongresovém centru Praha. Pro
stráÏníky z Prahy 4 z toho vypl˘vají povinnosti pfii zabezpeãování vefiejného pofiádku v okolí uvedené lokality. Bezpeãnostní opatfiení
bude mûstská policie vykonávat po dohodû
s Policií âR v prÛbûhu pÛlroãního pfiedsednictví âR EU.
StráÏníci se budou opût aktivnû podílet na
bezpeãném pfiíchodu do ‰kol a následnému
odchodu dûtí z nich. Konkrétnû se v ranních
hodinách (7.20–8.05 hodin) zamûfií na zaji‰tûní
vytipovan˘ch pfiechodÛ pro chodce v blízkosti
základních ‰kol. Jejich seznam je i na webo-

O

v˘ch stránkách úfiadu Prahy 4, kde má mûstská
policie svÛj odkaz a stránky, které pravidelnû
aktualizujeme. V odpoledních hodinách budou
stráÏníci zaji‰Èovat pfied‰kolní místa v akci
s názvem „·kolní policie“. Ta zahrnuje ochranu dûtí a ‰kolní mládeÏe pfied negativními vlivy (dealefii drog, pedofilové a jiní devianti,
bezdomovci, sociálnû nepfiizpÛsobivé osoby,
skupiny závadové mládeÏe apod.), které ohroÏují ‰koláky odpoledne, tj. v dobû, kdy nejsou
pod bezprostfiedním dozorem pedagogick˘ch
pracovníkÛ nebo rodiãÛ.
âinnost ve vefiejném pofiádku bude zamûfiena mimo jiné i nadále na dodrÏování vyhlá‰ek
hl. m. Prahy, a to zejména vyhlá‰ky o ãistotû na
území hlavního mûsta a zákazu poÏívání
alkoholick˘ch nápojÛ na vefiejném prostranství. V rámci dodrÏování vyhlá‰ky o zeleni se

Bezdrátový internet

Jak se dodržují vybrané vyhlášky?

– otázky a odpovědi (4.)

červenci 2008 začaly platit dvě obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, které
významným způsobem ovlivnily činnost strážníků v oblasti veřejného pořádku. Obecně
závazná vyhláška HMP č. 8/2008 Sb., o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě) a č. 12/2008 Sb., kterou se zakazuje požívání alkoholických
nápojů na veřejných prostranstvích. Strážníci z Obvodního ředitelství MP Praha 4 provedli do konce roku 2008 celkem 94 cíleně zaměřených akcí na dodržování uvedených vyhlášek. V oblasti znečišťování veřejných prostranství odhalili 302 přestupků. Celkem 88 přestupků strážníci odhalili na základě nedodržování zákazu požívat alkoholické nápoje na veřejných prostranstvích. Uvedené přestupky byly vyřešeny v souladu s příslušnými
právními předpisy.
(mp)

V

odpovídá radní
pro informatiku

Martin Plíšek
(KDU-ČSL)
Budou v leto‰ním roce zprovoznûny nové
vysílaãe internetu?
Ano, v první polovinû roku 2009 zprovozníme 11 nov˘ch hotspotÛ na tûchto budovách:
Budova
Z· Bítovská 1246
Z· MendíkÛ 1000
Z· K Sídli‰ti 840
Z· Jáno‰íkova 1320
Z· Plamínkové 1593
Z· Poláãkova 1067
M· Voráãovská 324
Dobronická 1257
Ctiradova 440
Podolská 401
Z· JiÏní IV. 1750

Lokalita
Michle
Michle
Podolí
Krã
Nusle
Krã
Podolí
Kunratice
Nusle
Podolí
Zábûhlice

Více informací, vãetnû ãasového harmonogramu spu‰tûní nov˘ch vysílaãÛ, se dozvíte také na portálu projektu:

www.praha4net.cz
Nebo na horké telefonní lince 605 989 667,
která je vám k dispozici v pracovních dnech
od 9 do 18 hodin.
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bude aktivita stráÏníkÛ orientovat na volné
pobíhání psÛ v místech, kde je to zakázáno
a neuklízení exkrementÛ po psech jejich majiteli. Zv˘‰enou pozornost budou stráÏníci
z Prahy 4 vûnovat také podávání alkoholick˘ch
nápojÛ osobám mlad‰ím 18 let ve vytipovan˘ch provozovnách, po‰kozování cizí vûci
postfiíkáním, pomalováním nebo popsáním
barvou (sprejefii), vandalismu apod.
Zamûfiení v oblasti dopravy spatfiuji hlavnû
v eliminaci závaÏn˘ch dopravních pfiestupkÛ,
jako je jízda na ãervenou nebo pfiekraãování
nejvy‰‰í povolené rychlosti na pfiedem
urãen˘ch a oznaãen˘ch úsecích. V pfiípadech
zfiejmého poru‰ení pravidla zákazu stání
automobilÛ poãítáme s vût‰ím zapojením
odtahov˘ch vozidel na území Prahy 4. Plnû
vyuÏíváno rovnûÏ bude vyhledávací zafiízení na odcizená vozidla, kdy i s jeho pomocí
bylo nalezeno v roce 2008 celkem 19 odcizen˘ch vozÛ.
MGR. RENÉ ·T¯BR
¤EDITEL OBVODNÍHO ¤EDITELSTVÍ MP PRAHA 4

Velký zájem o počítačové
kurzy pro seniory
Více jak 1 400 přihlášených seniorů – takový je počet zájemců o počítačové kurzy, které připravil čtvrtý pražský obvod
a 4-Volnočasová, o. p. s. ve spolupráci se základními školami.
„

elk˘ ohlas nás mile potû‰il. PÛvodnû plánovaná místa byla okamÏitû obsazena,
proto jsme je‰tû v˘uku museli roz‰ífiit na dal‰í
dvû ‰koly,“ popsal zahájení pilotního projektu
starosta Pavel Horálek (ODS).
Pfiihlá‰ky do poãítaãov˘ch kurzÛ, které probûhnou od bfiezna do konce kvûtna 2009, byly
zpracovávány tak, jak na úfiad postupnû pfiicházely. JiÏ v prvních dnech byla na nûkter˘ch základních ‰kolách kapacita zcela zaplnûna.
Na kaÏdé ‰kole bude od 4. února vyvû‰en
seznam jmen pfiijat˘ch seniorÛ a jejich náhradníkÛ. Pfiijatí seniofii, ale i náhradníci se
musí dostavit k zápisu na danou ‰kolu dne
12. 2. v 15 hod., jinak jejich místo bude obsazeno. Není-li va‰e jméno na seznamu, nebyli
jste bohuÏel pfiijati. Va‰e pfiihlá‰ka sice do‰la
v poÏadovaném termínu, ale jiÏ po naplnûní kapacity na ‰kole, kam jste se hlásili. V‰ichni

V

v‰ak budou mít pfiíleÏitost pfiihlásit se do dal‰ího kurzu, kter˘ jiÏ v˘hledovû Mâ Praha 4 pro
své seniory plánuje.
Mezi pfiihlá‰en˘mi se na‰li i uchazeãi, ktefií
nesplÀovali základní podmínky, jako napfiíklad
trvalé bydli‰tû na území Mâ Praha 4 ãi statut
dÛchodce podle zákona 155/1995 Sb. (pobírání starobního dÛchodu). Takové jsme museli
z databáze vyfiadit.
RovnûÏ jsme dostávali dotazy, zda se na kurzech bude vyuãovat napfiíklad práce s fotografiemi. Právû na základû tûchto dotazÛ jsme zjistili, Ïe se nám do kurzÛ hlásí i „poãítaãovû
zdatní seniofii“. Touto cestou prosíme: najdeteli se na nûkterém ze seznamÛ, pfienechejte prosím svá místa kolegÛm – úpln˘m zaãáteãníkÛm, jelikoÏ pro pokroãilé je tento kurz zcela
nadbyteãn˘. Dûkujeme a tû‰íme se na vidûnou.
LUCIE MICHKOVÁ (ODS), ZASTUPITELKA
www.praha4.cz
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K privatizaci bytů – 2. část
Privatizace po jednotliv˘ch bytech je ãasovû a administrativnû
mnohem nároãnûj‰í neÏ
pfiedchozí vlny privatizace cel˘ch bytov˘ch
domÛ, neboÈ oproti dfiíve
uzavírané jedné kupní
smlouvû na cel˘ bytov˘
dÛm se nyní uzavírá
kupní smlouva jednotlivû s kaÏd˘m souãasn˘m nájemcem prodávaného bytu a tomu je‰tû pfiedchází pfiesné zamûfiení plochy bytu a spoleãn˘ch ãástí domu, které
je podkladem pro vypracování tzv. Prohlá‰ení
vlastníka, kter˘m se v katastru nemovitostí rozdûluje bytov˘ dÛm na dÛm s jednotkami. Cel˘
postup 4c) vlny privatizace byl jiÏ ale popsán
v TuãÀáku ã. 9 vydaném v záfií 2008.

Neostýchejte se zeptat!

Ilustraãní foto:
TuãÀák

Velmi častou otázkou občanů je současná kupní cena privatizovaných
bytů oproti cenám v předchozích vlnách privatizace. Městská část musí
při stanovení kupní ceny postupovat v souladu se Zákonem o hlavním
městě Praze. Jenom znovu připomenu, vlastníkem obecních domů a bytů
v celé Praze, tedy i obecních domů a bytů na území Prahy 4, je obec
hlavní město Praha.
vé vnitfiní pomûry ve vûcech správy upravuje sv˘m Statutem, kter˘m svûfiuje svÛj
majetek mûstsk˘m ãástem a stanovuje jim
rozsah oprávnûní nakládat s tímto majetkem.
Statutem byly do správy mûstské ãásti Praha 4
svûfieny bytové domy a byty, které se nacházejí na jejím území a souãasnû je povûfiena v˘konem práv a povinností vlastníka pfii nakládání
s tímto svûfien˘m majetkem.

S

Jak se stanoví cena?
Zákon ã. 131/2000 Sb., o hlavním mûstû
Praze v § 36 stanovuje, Ïe pfii úplatném pfievodu (prodeji) majetku se cena sjednává
zpravidla ve v˘‰i, která je v daném místû
a ãase obvyklá.
Obvyklá cena bytu nebo také trÏní cena je
cena vznikající na základû vzájemné dohody
mezi prodávajícím a kupujícím. Definice
obvyklé ceny majetku nebo sluÏby vychází
z § 2 odst. 1 zákona ã. 151/1997 Sb. ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ o oceÀování majetku. Jde
o trÏní cenu pro zvolen˘ standard bytu, tj. cenu,
za kterou je moÏné byt za obvykl˘ch podmínek
v daném místû koupit nebo prodat. PrÛmûrná
obvyklá (trÏní) cena za 1m2 bytu, ze 40 %
opotfiebovaného, v lokalitû Prahy 4, je v souãasné dobû kolem 45 000 Kã.
Tedy trÏní cena ze 40 % opotfiebovaného
bytu na Praze 4, o prÛmûrné velikosti 68 m2,
se v souãasné dobû pohybuje kolem 3 100 000
www.praha4.cz

korun. Tato trÏní cena v‰ak pro potfieby privatizace nepfiichází vÛbec v úvahu. Jak jiÏ bylo
v 1. ãásti tohoto ãlánku oti‰tûného v lednu
2009 uvedeno, smyslem privatizace je pfiece
efektivní správa a údrÏba a úãelem privatizace je zaji‰tûní a jistota bydlení pro obãany
Prahy 4, ktefií jsou nájemci tûchto privatizovan˘ch obecních bytÛ a jako vlastníci se dokáÏí
o svÛj dÛm fiádnû starat.
Pfiesnou pevnou v˘‰i kupní ceny za m2 obecního bytu na Praze 4 nelze stanovit, neboÈ je
urãována individuálnû. Kupní cenu navrhuje
rada mûstská ãásti na základû podkladÛ a informací k danému bytu a domu a schvaluje ji na
svém zasedání zastupitelstvo mûstské ãásti. Pfii
stanovení kupní ceny jednotky vychází mûstská ãást ze Sdûlení Ministerstva pro místní
rozvoj, kter˘m se stanovuje, mimo jiné, v˘‰e
základní ceny v Kã za 1 m2 podlahové plochy
bytÛ pro následující roãní období, vyjadfiující
stfiední hodnoty cen nemovitostí vycházející ze
statistiky cen nemovitostí Ministerstva financí
(Sdûlení MMR ã. 214/2008 Sb. pro rok 2009
stanovuje 27 909 Kã/m2), s pfiihlédnutím k fiadû
kritérií jako napfi. stáfií a stav domu, k lokalitû,
kde se dÛm a byt nachází, k v˘‰i vloÏen˘ch
investic apod. V˘‰e kupní ceny, podle zatím
prodan˘ch obecních bytÛ v rámci 4c) vlny
privatizace, se pohybuje v rozmezí 10 aÏ 20
tisíc Kã za m2 bytu vãetnû zastavûného pozemku a souvisejících pozemkÛ domu.

Privatizace po bytov˘ch jednotkách má
nûkolik v˘hod, napfi. individuální problém
jednoho nájemce neoddaluje privatizaci ostatním nájemcÛm, jak to bylo a je u privatizace
cel˘ch bytov˘ch domÛ. TaktéÏ je v˘hodou
oproti druÏstevnímu vlastnictví, Ïe byt získávají nájemci rovnou do osobního vlastnictví
a mohou s ním nakládat jako s vlastním, pouÏít
jej jako zástavu oproti finanãnímu úvûru nebo
jej prodat po uplynutí 5letého pfiedkupního
práva mûstské ãásti, kdeÏto u druÏstva jsou
v‰echny byty ve vlastnictví druÏstva a jeho
ãlen zÛstává dále nájemcem, ale místo obecního, druÏstevního bytu. Proto také trendem
poslední doby je zmûna právní formy z druÏstva na spoleãenství vlastníkÛ jednotek, kde
kaÏd˘ ãlen spoleãenství rozhoduje o svém bytu
sám a spoleãnû se spravují pouze spoleãné
ãásti domu prostfiednictvím zvoleného v˘boru
spoleãenství.
Závûrem bych chtûl poÏádat budoucí vlastníky bytov˘ch jednotek, seznamte se prosím
nejen se Zásadami privatizace, ale i se zákonem ã. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytÛ, zkontrolujte si prosím své nájemní tituly, tzn. zda
údaje uvedené v nájemních smlouvách a evidenãních listech, veden˘ch správními firmami,
jsou úplné a správné, bez prodlení oznamujte
jakékoliv osobní zmûny, zvlá‰tû v období
pfiípravy kupní smlouvy, aby se zbyteãnû
privatizace va‰eho bytu nekomplikovala a neprotahovala. VÛbec se neost˘chejte a neváhejte
zeptat v souvislosti s privatizací na cokoliv,
pracovníci odboru, zejména oddûlení privatizace, jsou pfiipraveni vám v‰e vysvûtlit a ve
v‰em poradit. Zorganizujte si v domû setkání
budoucích vlastníkÛ bytov˘ch jednotek a pozvûte nás, rádi se dostavíme a ve‰keré otázky kolem privatizace se vám budeme snaÏit
zodpovûdût.
RADOVAN VA·EK, (NA SNÍMKU)
VEDOUCÍ ODBORU BYTOVÉ POLITIKY

Mâ PRAHA 4
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Rozpočet městské části
Praha 4 pro rok 2009
V závěru loňského roku byl jednomyslným hlasováním Zastupitelstva odsouhlasen rozpočet městské části Praha 4 pro rok 2009. O komentář a rozklad jednotlivých nemalých částek jsme požádali starostu MČ Praha 4
Pavla Horálka (ODS).
„

a úvod musím fiíci, Ïe rozpoãet je nejdÛleÏitûj‰í normou, kterou Zastupitelstvo
pravidelnû kaÏd˘ rok schvaluje. Prosincov˘
termín byl zvolen zámûrnû, protoÏe pokud
bychom rozpoãet odsouhlasili napfiíklad aÏ
v únoru leto‰ního roku, museli bychom pracovat s rozpoãtov˘m provizoriem. Jiné mûstské
ãásti to tak bûÏnû dûlají, ale u nás by to mûlo
za následek napfiíklad opoÏdûní ãerpání dotací
ze státních fondÛ,“ vysvûtluje Pavel Horálek.
„Nestihli bychom tak plánované rekonstrukce
ve ‰kolách bûhem letních prázdnin.“

N

Rozpoãet Mâ Praha 4 byl schválen jako
vyrovnan˘, v leto‰ním roce se poãítá s pfiíjmy
ve v˘‰i 1 052 131 tis. Kã a s v˘daji ve v˘‰i
1 108 539 tis. Kã (rozdíl mezi pfiíjmy a v˘daji
bude pokryt finanãní rezervou z roku 2008).
„Na‰ím prioritním cílem je mûstskou ãást nezadluÏovat. Rozpoãet je ve v‰ech kapitolách
hodnû ambiciózní a naplnit ho bude znamenat
obrovské penzum práce pro nás a pro zamûstnance úfiadu. V oblasti v˘dajÛ byly mezi dÛleÏité akce zafiazeny mimo jiné rekonstrukce
‰kol, v˘stavba dûtsk˘ch hfii‰È, rekonstrukce

Pavel Horálek (ODS), starosta Mâ Praha 4
parkÛ a obnova bytového fondu, nezapomnûli
jsme ani na posílení sociální oblasti a fie‰ení deficitu parkování.“ A jak tedy vypadají jednotlivé kapitoly schváleného rozpoãtu roku 2009?

PROVOZNÍ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MČ PRAHA 4
V˘voj kapitálov˘ch v˘dajÛ na Ïivotní prostfiedí

Vizualizace budoucí podoby námûstí Novodvorská.
„Graf ukazuje podíl mezi provozními a investiãními v˘daji. MÛÏete se
tak pfiesvûdãit o úsilí souãasného vedení radnice udrÏovat majetek Mâ
v co nejlep‰ím technickém stavu.
KdyÏ se fiekne rozpoãet Mâ Praha 4, jde vlastnû o dva samostatné
rozpoãty. Za prvé je to bûÏn˘ ,provozní rozpoãet’ chodu úfiadu vãetnû investic (= kapitálové v˘daje) a za druhé je to rozpoãet ekonomické
neboli hospodáfiské ãinnosti. Proti minul˘m letÛm ‰etfiíme v provozu
úfiadu, a to i pfiesto, Ïe se nám stále navy‰uje agenda sluÏeb. Napfiíklad
od 1. 1. 2009 v informaãních centrech vedle loni zaveden˘ch v˘pisÛ
z rejstfiíku trestÛ, v˘pisÛ z katastru ãi obchodního rejstfiíku obdrÏíte i v˘pis z bodového konta fiidiãe. JiÏ v loÀském roce probûhly organizaãní
zmûny, sníÏili jsme poãet zamûstnancÛ a byl redukován poãet odborÛ, to
v‰e kvÛli úspofie provozních nákladÛ a s ohledem na operativnûj‰í fiízení. Oproti tomu s nabídkou sluÏby Czech Point do‰lo k personálnímu posílení na‰ich ‰esti informaãních center, aby na‰i obyvatelé ãi Ïivnostníci
mûli pln˘ komfort. Jediné místo, kde se nezdvojil poãet zamûstnancÛ
v informaãních centrech, byl Braník, nicménû po upozornûní jsme se
rozhodli o nav˘‰ení i zde. Pokud chceme mít spokojené obyvatele, musíme logicky na‰im obãanÛm zaji‰Èovat co nejlep‰í informaãní servis.“

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
„Velká pozornost byla v rozpoãtu vûnována kapitole Ïivotního prostfiedí, kdy investice do obnovy zelenû se letos dostaly aÏ na pûtinásobek oproti minul˘m letÛm! Tento rok se nespokojíme s prostou údrÏbou
a chceme investovat do na‰ich parkÛ a vefiejn˘ch prostranství.
Rekonstrukce se tak koneãnû doãká park DruÏba (vyãlenûno 15 mil. Kã)
s vybudováním in-line dráhy, park a okolí Kulturního centra Sigma na
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Spofiilovû a námûstí Novodvorská (10 mil. Kã). Patfií sem také zakládání
dal‰ích mikroparkÛ ãi v˘sadba nov˘ch stromÛ (v roce 2008 jich bylo
vysazeno 140). Chceme mít krásnou a ãistou Prahu 4. BohuÏel, máme
vinou vysoké koncentrace lidí velkou anonymitu a obãas si nev‰ímáme,
nebo je‰tû hÛfie rezignujeme na ãistotu na‰ich prostranství. V nûkter˘ch
lokalitách nestaãíme uklízet, nûktefií lidé se chovají k Ïivotnímu prostfiedí velice nezodpovûdnû. Pfiipravili jsme proto projekt „âistá Praha 4“,
kdy vedle prevence a motivaãních programÛ na zlep‰ení úklidu nastoupí
vy‰‰í restrikce i vÛãi stavebním firmám. Pro ochranu a údrÏbu Ïivotního
prostfiedí je pro leto‰ní rok vyãlenûno 71,8 milionu Kã. Problém také
máme se soukrom˘m vlastnictvím pozemkÛ v parcích, napfiíklad na
Jezerce a také bohuÏel i v ãásti parku DruÏba. Zkou‰íme s vlastníky
jednat o v˘kupu jejich pozemkÛ, zatím s minimálními úspûchy.
Rozpoãet není jen o prosté v˘stavbû, ale i o pfiípravû pro pfií‰tí rok.
Chceme dopracovat studii Roztylského parku na Spofiilovû a pfií‰tí rok ho
pak cel˘ zrealizovat.“
www.praha4.cz
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TÉMA
V˘voj kapitálov˘ch v˘dajÛ na dopravu

Úbytek ÏákÛ základních ‰kol

DOPRAVA
„Z na‰í pozice Mâ toho v dopravû nemÛÏeme pfiímo pfiíli‰ ovlivnit.
Nefiídíme Dopravní podnik hl. m. Prahy, nefiídíme Technickou správu
komunikací. Nefiídíme ani rozvoj dopravní sítû mûsta. Co ale mÛÏeme
fie‰it, je koncepce dopravy v klidu. Není moÏné fie‰it dopravu v klidu na
úkor jin˘ch mûstsk˘ch ãástí (viz napfi. parkovací zóny Prahy 2 a zásah
jejich obyvatel i na na‰e území). Je potfieba fie‰it koncepãnû dopravu
v klidu na celém území Prahy. Provedli jsme pÛlroãní studii a zjistili, Ïe
chybí pfiibliÏnû 16 tisíc parkovacích míst! Nejvíce postiÏené oblasti jsou
kolem stanic metra, které ãelí ,nájezdÛm’ StfiedoãechÛ pfiijíÏdûjících do
Prahy za prací. Proto je nezbytné zajistit plán parkovacích domÛ na
Vizualizace parkovacího domu v ulici Jílovská.

Z· Poláãkova a dal‰ích. Celkem pÛjde o 9 základních ‰kol a 11 matefisk˘ch ‰kol. „V fiadû dal‰ích se provedou opravy men‰ího rozsahu.
Provoz ‰kol bude zaji‰tûn ãástkou 118,8 mil. Kã a poprvé jsme v rozpoãtu vyãlenili i ãástku na dofinancování mezd pro zamûstnance námi
zfiízen˘ch ‰kol. Uvûdomuji si, Ïe to není systémov˘ krok, ale na‰i pedagogové si to opravdu zaslouÏí.
V loÀském roce se velice ãasto diskutoval technick˘ stav ‰kol a potfieba jejich optimalizace. Slovo ,sluãování‘ se v Praze 4 stalo témûfi
sprost˘m slovem, nûãím, ãím byla hanûna ODS a radnice. Nicménû
i podle na‰eho grafu je naprosto zfiejmé, Ïe ÏákÛ kaÏd˘m rokem nezanedbatelnû ubylo a obsazenost ‰kol se neustále sniÏuje a tento fakt nedohání ani boom novû narozen˘ch dûtí. Zodpovûdnû se pfiipravujeme na
poptávku na‰ich obyvatel po místech v matefisk˘ch ‰kolách. Do roku
2010 otevfieme Matefiskou ‰kolu Boleslavova, kterou je levnûj‰í postavit znovu, neÏ ji nákladnû zrekonstruovat. V˘stavba bude pak investicí
pfií‰tího roku.“

HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ
V rozpoãtu se samozfiejmû nezapomíná ani na dûti. „Chceme jim
nabídnout protiváhu ãasu stráveného u poãítaãÛ ãi bez smysluplného
koncov˘ch stanicích metra. Budeme je‰tû diskutovat o jejich formû financování a vlastnictví jak s vefiejností, tak s odborníky a zastupiteli.
Nejzajímavûj‰í se obyvatelÛm zatím jeví druÏstevní vlastnictví, kdy by
úplatnû získali druÏstevní podíl k parkovacímu místu. V˘hodou je bezpeãnûj‰í parkování, nev˘hodou, Ïe je draÏ‰í neÏ bezplatné stání na ulici.
TakÏe rozpoãet poãítá s v˘daji pfiedev‰ím na fie‰ení deficitu parkování –
tedy projektové dokumentace pro v˘stavbu parkovacích domÛ a podporu chodníkového programu (5 mil. Kã – pfiíspûvek pro TSK na opravy
chodníkÛ na území Mâ P4), program „Bezpeãná cesta do ‰koly“
(bezpeãné pfiechody) a dal‰í v celkové v˘‰i 22,730 mil. Kã.
V programu „Bezpeãná cesta do ‰kol“ se poãítá s dal‰ími úpravami na
komunikacích v podobû city blokÛ, zpomalovacích zv˘‰en˘ch prahÛ,
signalizací a ukazatelÛ rychlosti. V loÀském roce toto v‰echno platila
mûstská ãást ze svého rozpoãtu. V nastoupeném trendu chceme pokraãovat, abychom pro na‰e ‰koláky udûlali Prahu 4 je‰tû bezpeãnûj‰í.“

V˘voj kapitálov˘ch v˘dajÛ
na dûtská hfii‰tû a sportovi‰tû

Vizualizace Adrenalinového parku v Braníku.

ŠKOLSTVÍ
„Celková ãástka na rekonstrukce a opravy ‰kolsk˘ch budov byla
schválena ve v˘‰i necel˘ch 300 mil. Kã. Rekonstrukce probûhnou
napfi. v Z· Filosofská, Z· Horáãkova, Z· Jeremenkova, Z· Jílovská,
V˘voj kapitálov˘ch v˘dajÛ na ‰kolství

www.praha4.cz
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TÉMA/RŮZNÉ
vyuÏití a vyvolat u nich opût zájem o sport a o aktivní trávení volného
ãasu. I proto napfiíklad vznikly 4 x 4 letní hry Prahy 4. V rozpoãtu
je proto poãítáno s v˘jimeãnou ãástkou 38 milionÛ Kã na opravy a realizace dûtsk˘ch hfii‰È a men‰ích sportovi‰È, a to jak pro malé, tak vût‰í
dûti.“ Mâ Praha 4 má ve své správû 109 dûtsk˘ch hfii‰È, v roce 2008 jich
bylo opraveno ãi novû postaveno celkem 17, stejn˘ poãet by mûl b˘t
realizován i letos.
Samostatnou kapitolou je 1. etapa realizace volnoãasového centra
„Adrenalin park“ v Braníku ve v˘‰i 10 mil. Kã a v˘stavba in-line
dráhy u rybníka LabuÈ v Krãi (5 mil.) a v parku DruÏba na Pankráci
(10 mil. Kã).“

mûnu na zdravotnû rehabilitaãní centrum bylo vyãlenûno 30 mil. Kã.
Tomuto rozhodnutí pfiedcházel v˘bûr nejvhodnûj‰ího zpÛsobu nového
vyuÏití. „Jako nejlépe vyhovující jak z vefiejné ankety, tak z odborné
komise vy‰lo zdravotnû rehabilitaãní centrum. Bude urãeno celému
spektru obyvatel, ale pfiedev‰ím se zamûfií na dûti a seniory. Proto by zde
mûl b˘t bazén pro maminky s batolaty, solná jeskynû pro lidi s respiraãními onemocnûními a ‰iroká nabídka rehabilitaãních cviãení. Zámûr
poãítá se soukrom˘m provozovatelem, mûstská ãást v‰ak bude poÏadovat dopolední blokaci pro na‰e seniory a dûti. Právû tûmto skupinám
by mûlo b˘t urãeno mûstskou ãástí dotované vstupné. Centrum bychom
rádi otevfieli na zaãátku pfií‰tího roku,“ fiíká Pavel Horálek.

SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ

BYTOVÁ OBLAST
V˘voj kapitálov˘ch v˘dajÛ na bytovou oblast

V˘voj kapitálov˘ch v˘dajÛ
na sociální péãi a zdravotnictví

Pro pfiíspûvkovou organizaci Ústav sociálních sluÏeb je vyãlenûno
33,5 milionu Kã, na podporu jeslí (tedy Zdravotnického zafiízení
Prahy 4) pfiíspûvek ve v˘‰i 14,5 mil. Kã.
„Nejv˘znamnûj‰í akcí v této oblasti je v‰ak v˘stavba hospicového
zafiízení, které bude sociální pomocí pro rodinné pfiíslu‰níky nevyléãitelnû nemocn˘ch. Rozpoãtem je pro leto‰ní rok na jeho realizaci urãena
ãástka 60 mil. Kã,“ informuje Pavel Horálek.
âtvrt˘ praÏsk˘ obvod si také nechal zpracovat ve spolupráci s VZP
studii poptávky po zdravotnick˘ch zafiízení a sluÏbách. „Máme zámûr
vybudovat centra praktick˘ch lékafiÛ v Jílovské ulici na místû b˘valého
v˘mûníku a uvaÏujeme o pfiemûnû objektu v Pacovské ulici na lékafisk˘
dÛm. Chystáme i centrum zubní prevence dûtí.“
Svého nového vyuÏití se doãká b˘valé kino Kosmos, na jehoÏ pfie-

V rozpoãtu 2009 se samozfiejmû nezapomnûlo ani na bytov˘ fond,
jehoÏ souãasn˘ technick˘ stav je neuspokojiv˘, coÏ dokazuje napfiíklad
velk˘ poãet bytÛ 3. a 4. kategorie. Zámûrem je zrychlit i opravy a rekonstrukce bytov˘ch domÛ. Letos se bude jednat o ãástku 129 mil. Kã.

RŮZNÉ
Stranou pozornosti nezÛstane ani rozvoj bezdrátového internetu
v Mâ Praha 4 (4,5 mil. Kã) a granty udûlované mûstskou ãástí, a to ve
v˘‰i 13 mil. Kã. „Doufáme, Ïe se také pozitivnû projeví organizaãní zmûny v souvislosti se zfiízením 4-Majetkové, a.s. a s v˘konnûj‰í správou.
Efekt v klientském pfiístupu by se mûl zaãít projevovat od poloviny
tohoto roku, ekonomick˘ profit pak od roku pfií‰tího,“ uzavírá starosta
Pavel Horálek.
(md)

Městský kamerový systém na území MČ Praha 4
Jednou z priorit hlavního města Prahy v oblasti situační
prevence je budování kamerových stanovišť v rámci Městského
kamerového systému. Dopad Městského kamerového systému
a jeho existence při zajištění veřejného pořádku a snížení,
resp. objasnění, kriminality je pravidelně hodnocen Policií ČR.
nstalaci kamer zaji‰Èuje
odbor krizového fiízení
Magistrátu hlavního mûsta
Franti‰ek Bílek Prahy poté, co mûstské ãásti
(ODS), zastupitel pfiedají své poÏadavky na
umístûní kamer na své území. V oblasti represe umoÏÀuje Mûstsk˘ kamerov˘ systém obsáhnout velké území a operativnû
informovat pfiíslu‰né sloÏky Policie âR a Mûstské policie hlavního mûsta Prahy, které mohou
bezprostfiednû reagovat.
Mûstská ãást Praha 4 chce realizovat vlastní
kamerov˘ systém, proto byl zpracován projekt,
kter˘ pfiispûje k zlep‰ení bezpeãnostní situace na
jejím území. Schválení a následná realizace
navrÏeného projektu pfiispûje k ochranû majetku
a pocitu bezpeãí obãanÛ Mâ Praha 4. Projekt

I
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navrhuje vybudovat monitorovací centrum
a umístûní kamer do míst a lokalit, které budou
vyhodnoceny a schváleny.
Monitorování objektÛ a umístûní kamer do
vybran˘ch lokalit, vefiejn˘ch prostranství a parkovi‰È sníÏí pouliãní kriminalitu a zrychlí zásah
bezpeãnostních sloÏek pÛsobících na území
Mâ Prahy 4.
Zpracovan˘ projekt má podporu starosty a vût‰iny ãlenÛ zastupitelstva Mâ Praha 4, proto byl
projekt zafiazen do v˘bûrového fiízení operaãních
programÛ, které jsou dotovány z fondÛ Evropské
unie. Realizací projektu bude získán nepfietrÏit˘
dohled nad místy s vysok˘m poãtem trestné ãinnosti, zejména loupeÏí, kapesních krádeÏí a vloupání nebo krádeÏí do vozidel. Projekt pfiispûje
i k identifikaci podezfiel˘ch osob prostfiednictvím

záznamu z místa, které je monitorováno kamerou
do monitorovacího centra.
Po získání finanãní dotace z EU bude projekt
budován jako technicky otevfien˘ metropolitní
systém, schopn˘ vytvofiit integrovan˘ systém
s vyuÏitím kamer dal‰ích provozovatelÛ.
FRANTI·EK BÍLEK (ODS), ZASTUPITEL

Unikátní skiareál
ûtská sjezdovka, minisnowpark ãi bûÏeck˘
okruh – to jsou hlavní lákadla 1. praÏského skiareálu, kter˘ se otevfie 31. ledna v O2 Ïlut˘ch lázních v Podolí. Kromû nich se malí lyÏafii mohou
tû‰it i na dûtsk˘ snûÏn˘ park. Zájemci se budou moci svézt na skútrech, bobech anebo si zasáÀkovat.
Pro dospûlé naopak organizátofii chystají pÛlkilometrov˘ bûÏeck˘ okruh, kter˘ povede napfiíã cel˘mi
láznûmi. Celodenní vstupné do skiareálu bude 50
Kã/dospûl˘ – studenti, dûti a dÛchodci zaplatí polovinu. Podrobnosti najdete na www.o2zlutelazne.cz.
(md)

D
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Výsledky ankety k parkovacím domům
V průběhu loňského roku se občané MČ Praha 4 mohli vyjádřit k záměru
radnice pokračovat v přípravě parkovacích domů ve vytipovaných lokalitách, a to prostřednictvím jednoduché ankety. Nyní vám přinášíme její
vyhodnocení.
ednoznaãnou podporu získal parkovací dÛm
v ulici Tilschové (souhlas s dal‰í fází pfiípravy vyslovilo 130 obãanÛ, proti bylo 18).
Nicménû vinou distribuce nebylo pfiíslu‰né
ãíslo TuãÀáka, ve kterém byl hlasovací kupon
oti‰tûn, dodáno do v‰ech schránek obãanÛ
Ïijících v této lokalitû. Proto bude anketa na
parkovací dÛm v ulici Tilschové doplnûna
je‰tû samostatnou letákovou anketní akcí.
Letáky budou k dispozici i v Z· Poláãkova,
v informaãním centru v Poláãkovû ulici a na
www.praha4.cz. V informaãním centru bude také umístûna schránka pro odevzdání anketních
odpovûdí, a to do 16. bfiezna 2009. V˘sledky
budou zvefiejnûny v dubnovém ãísle ãasopisu
TuãÀák.
Naklonûni jste byli parkovacímu domu
v ulici Pujmanové (81 – 56) i pfies nesouhlas

J

ãásti místních obyvatel (viz rubrika Dopisy)
a v Severní I. (53 – 25). Naopak se v pfiípravách
nebude pokraãovat v lokalitû na kfiíÏení ulic
Znojemská – Pfiímûtická, kde pfieváÏil odmítav˘
názor (37 – 38). Potfiebnou podporu nezískal ani
parkovací dÛm v ulici U DruÏstva Repo
(27 – 42). „Zde by se mûlo jednat o parkovací
dÛm urãen˘ v˘hradnû místním rezidentÛm, a to
formou spoluvlastnick˘ch podílÛ. Navíc by celá
stavba mûla b˘t zahloubena pod zem tak, aby
neru‰ila ani sv˘m objemem ani provozem.
V˘sledek ankety mû mrzí právû s ohledem na
to, Ïe i tato lokalita se pot˘ká s deficitem
parkovacích míst. Mám v úmyslu se s místními
sejít na vefiejném projednávání a znovu detailnûji probrat v˘hody tohoto návrhu,“ informoval
starosta Pavel Horálek.
(md)

Kurz na Dobešce
tudio Dobeška otevírá od února speciální placený kurz kresby
a malby pro seniory, a to vždy v pátek od
11 do 13 hod. Přihlášky posílejte na adresu: Studio Dobeška, Nad Lomem 1770,
147 00 Praha 4-Braník, kontaktní osoba:
Mgr. Jitka Hilská, tel.: 604 562 146. (md)

S

Kontrola
distribuce časopisu
Velk˘ stolní fotbal s táhly získaly do svého
drÏení Základní ‰koly Bítovská, U Krãského
lesa a Jáno‰íkova. Mâ Praha 4 takto
odmûnila dûti, které se nejvíce pfiiãinily
o upravené prostfiedí kolem ‰kol. Hru si
vyzkou‰eli i starosta mûstské ãásti Praha 4
Pavel Horálek a fieditelka Z· U Krãského
lesa Ing. Dagmar Malinová (na snímku).
SoutûÏní akce i nadále pokraãuje!
Foto: Zdenûk KfiíÏ

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

V

Doplnění velkoobjemových kontejnerů
Vzhledem k nedostatku finančních prostředků v rozpočtu hlavního města
Prahy není v roce 2009 zajištěn dostatečný počet kontejnerů na objemný
odpad pro jednotlivé městské části.
souãasné dobû má Mâ Praha 4 na rok
2009 pfiidûleno 413 kusÛ kontejnerÛ, zatímco v loÀském roce jich byla rovná tisícovka.
Nezaji‰tûní této sluÏby by mûlo za následek
roz‰ífiení poãtu ãern˘ch skládek na území
mûstské ãásti Praha 4.
Z tohoto dÛvodu Mâ Praha 4 uzavfiela

V

www.praha4.cz

smlouvu se soukromou spoleãností, která aÏ do
10. ledna 2010 bude pfiistavovat dal‰í velkoobjemové kontejnery pro potfieby obãanÛ Mâ
Praha 4. „Doplnit vznikl˘ deficit poãtu kontejnerÛ pfiedstavuje uvolnit z rozpoãtu mûstské
ãásti dva miliony korun,“ informoval tajemník
úfiadu Lanny Dudra.
(md)

SC-81742/2
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Pravěk na vlastní kůži
Žáky 6. ročníků ZŠ Mendíků čeká vždy na začátku roku seznamování
s novými předměty a učiteli. Jedním z takových samostatných předmětů
je dějepis. Naše putování historií začíná pochopitelně cestou pravěku.

Chvíle strávené v pravûku byly fajn, ale jsme moc rádi, Ïe Ïijeme v 21. století. Zjistili jsme totiÏ,
Ïe to na‰i pfiedkové nemûli vÛbec jednoduché.
ozhodli jsme se, Ïe si letos pravûk opravdu
uÏijeme a vyzkou‰íme na vlastní kÛÏi. JiÏ
v záfií se Ïáci zaãetli doma do slavné knihy

R

E. ·torcha „Lovci mamutÛ“. Spoleãnû jsme
nav‰tívili programy experimentální archeologie v Muzeu hlavního mûsta Prahy. KaÏd˘ Ïák

si vyzkou‰el pfiipravit mouku na zrnotûrce, tkát
a pfiíst, slepit rozbitou nádobu, zaznamenat
do milimetrového papíru polohu nálezu kostry
a seznámil se s pravûkou keramikou. Byl
opravdu záÏitek drÏet v ruce nádobu starou
nûkolik tisíc let.
V hodinách v˘tvarné v˘chovy si práci s hlínou zkusili v‰ichni a úspû‰nû. Vyrobili jsme si
nádoby, ozdoby, nûktefií se odváÏnû pustili i do
umûlecké tvorby po vzoru pravûk˘ch umûlcÛ.
V tûlocviku jsme trénovali mr‰tnost, rychlost,
hbitost. To v‰e hrami pfiipomínajícími pravûk˘
lov. Do Ïivota dávn˘ch lidí nás zavedly
i texty nûkolika diktátÛ a pravopisn˘ch cviãení.
V matematice jsme poãítali hloubku jámy potfiebné pro stfiednû velkého mamuta, mnoÏství
kusÛ ulovené zvûfie nutné pro obÏivu 30ãlenné
tlupy, vyuÏitelnost kÛÏe pro v˘robu odûvÛ
apod.
S pravûk˘mi zvífiaty a rostlinami jsme se
seznamovali v pfiírodopise, o rodinném Ïivotû
jsme si povídali v rodinné v˘chovû. Pak pfii‰el
ná‰ velk˘ „Den pravûku“. JiÏ ráno jsme se
pfievlékli do pfiipraven˘ch pravûk˘ch oblekÛ
a ozdob. âekal nás nároãn˘ den pln˘ zkou‰ek.
Ve dvou skupinách – tlupách jsme museli
pfiipravit pravûk˘ chléb, fiezali jsme kÛÏe pazourkem, hledali jsme nepfiátelskou tlupu,
soutûÏili v rÛzn˘ch znalostech doby kamenné
a neolitické. Na závûr byla vítûzná skupina
odmûnûna pravûkou tlapkou pro ‰tûstí. (pok)

Noc na Karlštejně
prosinci nûkolikrát znûly Z· Táborská písnû ze známého filmu „Noc na Karl‰tejnû“.
Tfiída 4.A totiÏ pod vedením paní uãitelky
Veroniky Polívkové nastudovala stejnojmenné
divadelní pfiedstavení. Okouzlily nás kost˘my,
herecké v˘kony, scéna, zpûv i tanec a hlavnû

V

Ke r a m i k a
na Filosofské
rámci Centra volného ãasu tráví Ïáci Z·
Filosofská voln˘ ãas na krouÏcích keramiky, o které je mezi dûtmi prvního i druhého
stupnû velk˘ zájem. Vhodnû zvolen˘ námût
pfiipravují zku‰ené paní uãitelky, a tak si Ïáci
postupnû osvojují základní pravidla pro vytváfiení v˘robkÛ. Zku‰enûj‰í keramici mohou
pracovat podle pfiipraveného námûtu, nebo
podle své fantazie. Modelováním z hlíny si
dûti procviãují jemnou motoriku a rozvíjejí
svou pfiedstavivost. Na podzim vyrábûly rÛzné hrneãky, mistiãky, zvífiátka i pohádkové
postavy. V pfiedvánoãním ãase si dûti pfiipravily dáreãky pro své blízké, dûlaly svícny,
zvoneãky i andílky. Nyní chystáme dáreãky
pro budoucí prvÀáãky k zápisu.
Díky nové keramické peci, kterou „vysportovali“ na‰i Ïáci v rámci 4 x 4 letních sportovních her Prahy 4 mÛÏeme vypalovat více
„umûleck˘ch“ dûl na v˘zdobu ‰koly i pro
potû‰ení.
MARTINA BRZKOVÁ

V
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nad‰ení, s jak˘m ãtvrÈáci divadlo zahráli.
Mnoho hodin pfiípravy a nácviku se vyplatilo –
muzikál potû‰il nejen py‰né rodiãe a Ïáky
na‰í ‰koly, ale v pfií‰tích dnech se uskuteãní
pfiedstavení také pro pfied‰koláky z okolních
matefisk˘ch ‰kol.
(tta)
Kdo muzikál zhlédl, ne‰etfiil superlativy.

www.praha4.cz
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Jak pokračuje
rekonstrukce Jitřní?
Rekonstrukci objektu Základní školy Filosofská v ulici Jitřní provázejí
různé fámy a šeptandy, a to i přesto, že již několikrát radní vyhlásili záměr
ponechat objekt svému původnímu účelu, tedy školství.
aká je tedy aktuální situace? Usnesením
Rady ze dne 19. 12. 2008 byl vybrán uchazeã (dodavatel rekonstrukce) a schválena pfiíslu‰ná smlouva o dílo. Termín zahájení rekonstrukce byl stanoven na 5. 1. 2009 a práce jiÏ
zapoãaly.
NejniÏ‰í nabídka, která vze‰la z v˘bûrového
fiízení na dodavatele stavby, ãinila 236 000 000
korun vã. DPH. Tato cena v‰ak pfiesahuje finanãní moÏnosti rozpoãtu mûstské ãásti. Rada
v této souvislosti proto rozhodla o úpravû projektové dokumentace a o sníÏení ceny o dílo.
Z tohoto dÛvodu je termín dokonãení stavby
momentálnû otevfien˘ a budeme ho moci sdûlit
aÏ po dokonãení projektov˘ch úprav a dodatku
smlouvy o dílo se stavebním dodavatelem.
V rozpoãtu pro rok 2009 schválilo Zastupitelstvo Mâ Praha 4 ãástku na rekonstrukci
objektu ve v˘‰i 131,250 mil. Kã s tím, Ïe zb˘vající ãástka bude zaplacena z rozpoãtu na

J

rok 2010. BohuÏel, mûstská ãást má nedostatek
prostfiedkÛ kaÏd˘ rok, a proto jsme takto rozsáhlou rekonstrukci museli splátkovû rozloÏit
do 2 let.
Proã tento stav nebyl oznámen dfiíve? V prÛbûhu v˘bûrového fiízení nelze nahlíÏet do
nabídek, a tak do jeho uzavfiení není zfiejmé, za
jakou cenu bude pfiípadn˘ dodavatel ochoten
zakázku v poÏadovaném rozsahu uskuteãnit.
A pokud bychom v˘bûrové fiízení zru‰ili a vyhlásili opûtovnû, byl by skluz v dokonãení podstatnû vût‰í, neÏ pfiedpokládá toto fie‰ení, a to
minimálnû o ãtyfii mûsíce. To by pfiivodilo
dal‰í problémy, coÏ samozfiejmû odmítáme.
Udûláme v‰echno pro to, aby stavební práce
skonãily do konce leto‰ního roku.
Nicménû v˘‰e uvedené je snad jasn˘m
dÛkazem, Ïe mûstská ãást hodlá ‰kolu zrekonstruovat a nadále jako ‰kolu provozovat.
PAVEL HORÁLEK (ODS) A PAVEL CALDR (ODS)

M2REAL

ESTATE
www.m2.cz

SKLADOVÉ,
KANCELÁ¤SKÉ
PROSTORY
K PRONÁJMU

AREÁL
CHIRANA

Skladové a kanceláfiské
prostory v MOD¤ANECH
PRAHA 4

ADRESA

Ul. Modfianská, ã.p. 1560

CENA

Od 100 Kã/m2

POPIS

• Jedineãná lokalita
– JiÏní spojka 1 km,
tram. pfiímo pfied areálem,
M (Smíchov) 10 min. bus
• MoÏnost parkovat
• NON STOP ostraha,
kamerov˘ systém
• InÏen˘rské sítû
(voda, plyn, el.)

KONTAKT:

• Sklady 20–1 500 m2
• Kanceláfie 15–250 m2

info@m2.cz
www.m2.cz
724 973 857
226 205 411

• Filmové, TV projekty

SC-81931/1

Předškoláci na ZŠ Poláčkova
V

e stfiedu 14. ledna nav‰tívily Základní
‰kolu Poláãkova pfied‰kolní dûti z matefisk˘ch ‰kol Fillova a Matûchova. Byly pro
nû pfiipraveny ãtyfii tvÛrãí dílniãky: Hrátky
s angliãtinou, V˘tvarná dílniãka, Kvízy a hádanky a Keramická dílniãka. Dûti po skupinách procházely dílniãkami a vyzkou‰ely si
své schopnosti a dovednosti fie‰it zadané úkoly, za které byly odmûnûny. Dûti i paní uãitelky z M· byly nad‰eny.
MICHAELA HENDRYCHOVÁ
V Z· Poláãkova se mal˘m pfied‰koláãkÛm
líbilo.

Průvodci ze ZŠ Křesomyslova na Vyšehradě
áci z osm˘ch roãníkÛ Z· Kfiesomyslova
sbírali své první prÛvodcovské zku‰enosti – po Vy‰ehradû zasvûcenû provádûli
své mlad‰í spoluÏáky z prvního stupnû, kter˘m
tak zajímav˘m a inspirujícím zpÛsobem pfiedávali své znalosti o v˘znamn˘ch památkách
v okolí ‰koly a zpestfiili jejich v˘uku prvouky
a vlastivûdy.
Dlouholetá tradice „fietûzového provádûní“
v Z· Kfiesomyslova, které zaãalo a fiadu let se
realizovalo na zámku ve Vrchotov˘ch Janovicích a na Jemni‰ti, tedy úspû‰nû pokraãuje.
Na jafie zavede na‰e mladé prÛvodce opût do
objektÛ Muzea hl. m. Prahy a novû také na
zámek Ploskovice.
MGR. HANA HOLMANOVÁ, ¤EDITELKA

Î

www.praha4.cz

PrÛvodkynû z 8.A vyhlíÏejí u bran Vy‰ehradu
své mlad‰í kamarády.

SC-81912/1
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Hokejové třídy
v ZŠ U Krčského lesa

Pfii pfiedvánoãní akci hokejová tfiída 9. D pfiekvapila Ïiv˘m betlémem.

Foto: Josef Nechvátal

V tomto školním roce 2008/2009 se v Základní škole U Krčského lesa sloučením
s bývalou Základní školou Jánošíkova 1300 objevila nová problematika – sportovní hokejové třídy. Dovolte mi vyvrátit mýtus, že hokejové třídy jsou nezvladatelné
a představují pro školu jen komplikace a určité nebezpečí.
okej je kolektivní, tvrd˘ sport, kde záleÏí na
rychlosti a fyzické zdatnosti. Hrubost a síla
tvrd˘ch loktÛ pfiedstavuje energii, která nûkdy pfievládá v chování na‰eho hokejového dorostu i ve
chvíli, kdy usednou do ‰kolních lavic. Jsou hluãní,
dûlají vylomeniny, legrace a zábava je to pravé „ofiechové“ a soupefiení kdo s koho je na denním pofiádku.
Rádi se pfiedvádí i ve chvíli, kdy uÏ nejsou na ledû.
Vyuãovat v hokejové tfiídû není nic snadného.
Tvrdû tu platí zákon akce a reakce! KdyÏ hluãí jeden,
hluãí v‰ichni a nastane-li nepfiedvídatelná vûc, v‰ichni to komentují a náramnû se u toho baví. A vy jako
kantor nemáte k dispozici Ïádnou trestnou lavici
a nemÛÏete nikoho vylouãit za nevhodné chování.
„PfieÏít“ znamená zaujmout sv˘m v˘kladem, utrousit
obãas i nûjakou tu legraãní poznámku a b˘t dÛsledn˘
ve v‰ech sv˘ch poÏadavcích! Záhy poznáte, Ïe kluci

H

HLEDÁME KUCHAŘKY
Základní škola U Krčského lesa
v Jánošíkově ulici
přijme kuchařky do provozu
nově zmodernizované kuchyně.
Informace na tel.: 241 713 229
nebo e-mail: skola@zsukrcskeholesa.cz.

Odpoledne
pro rodiče a děti
peciální matefiská ‰kola Horáãkova 1095, Praha 4 zve po ukonãené rekonstrukci jednoho
pavilonu na opûtovná pravidelná „Odpoledne pro
rodiãe a dûti“, a to kaÏdé pondûlí od 14.30 do 16
hodin. Rádi pfiivítáme rodiãe a prarodiãe spoleãnû
s dûtmi ve vûku od 2 let k neformálnímu seznámení
se s matefiskou ‰kolou, a to na základû spoleãn˘ch
her, ãinností, divadélek atd. BliÏ‰í informace získáte
na tel.: 241 731 360, nebo 720 676 301.
PHDR. MIROSLAVA MùCHUROVÁ

S
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KuÏelová, Jana Kautská a usmûvavá Japonka Nozomi
Kiribuchi, kterou v roce 1999 v Naganu jako ãtyfiletou holãiãku uchvátilo hokejové finále âesko versus
Rusko, kde na‰i vyhráli a získali zlato. Celá jejich
rodina byla nad‰ená z atmosféry a vítûzství ãeského
t˘mu, Ïe se rozhodli pfiestûhovat k nám do âech.
Nozomi spoleãnû se sv˘m bratrem a star‰í sestrou
zaãali u nás v âeské republice hrát hokej a na‰e tfiída
tak získala japonskou spoluÏaãku.
Kolektiv hokejové tfiídy „zjemÀuje“ skupina ‰esti
nehokejov˘ch dûvãat, která se z dÛvodu nízkého
poãtu ÏákÛ dala dobrovolnû pfiefiadit jiÏ v sedmém
roãníku do této sportovní tfiídy. Bylo urãit˘m
hrdinstvím vstoupit do kolektivu „drsn˘ch“ hokejov˘ch klukÛ a holek. Dûvãata to zvládla, dnes nelitují
a bylo to skuteãnû ku prospûchu vûci – kluky trochu
opustilo hrubé chování a rvaãky a zaãali b˘t galantní
a kamarád‰tí. Kolektiv tfiídy se stmelil a dnes je z nich
parta správn˘ch klukÛ a holek, co dokáÏou pozlobit
i mile pfiekvapit, vzít za práci a potû‰it.
PAEDDR. IVANA NECHVÁTALOVÁ, T¤ÍDNÍ UâITELKA

a holky dokáÏou b˘t i fajn, umí se chovat slu‰nû,
ohleduplnû a ochotnû. DokáÏou i mile pfiekvapit!
Tfieba v pfiípravû pfiedvánoãních ‰kolních akcí – za
znûní vánoãních koled pfiedvedli Ïáci hokejové tfiídy
9. D pro dûti a rodiãe „Ïiv˘“ betlém, úspû‰nû zvládli
nacviãenou lední revue pfii exhibici na stadionu HC
Kobra a bombasticky pfiekvapili vánoãním ohÀostrojem pro celou ‰kolu. Za tuto svoji aktivitu si vyslouÏili velké podûkování od samotné paní fieditelky
Ing. Dagmar Malinové, která si je získala sv˘m
pfiístupem a dûti tak na‰ly v novû slouãené ‰kole
Z· U Krãského lesa své zázemí a pocit ocenûní.
Je vzácností, Ïe v této sportovní tfiídû 9. D jsou
i tfii hokejová dûvãata, která mají to správné nad‰ení
do ledního hokeje. „Na hokeji nás baví pfiedev‰ím
to, Ïe je to rychlá a tvrdá hra plná osobních soubojÛ
a tvrd˘ch stfietÛ u mantinelu,“ fiíkají smûle Veronika

Názor žákyně
iž od čtvrtého ročníku spolu chodíme
do sportovní třídy a hrajeme aktivně
lední hokej. Zpočátku jsme byli třída čistě
hokejová, ale postupem času se k nám
připojila i nehokejová děvčata z jiné třídy.
Měli jsme obavy, zda do kolektivu hokejistů zapadnou, ale bez problémů se se
všemi brzy skamarádila. Někteří učitelé
si o nás nejdříve mysleli, že budeme
obzvláště zlobivá třída, protože jsme hokejisté a s těmi prý nikdy žádná legrace
není. Ale myslím si, že za těch pár let jsme
je dokázali vyvést z omylu. Nejsme sice
žádní andílci, ale ani sprosťáci a zlobivci.
Zvláště při školních sportovních akcích
jsme se ukázali v tom dobrém světle a získali jsme velké plus u naší paní ředitelky,
která nás teď moc chválí a každý z nás si
toho určitě moc váží. Podle mého názoru
žijeme ve třídě s dobrou pověstí.
VERONIKA KUŽELOVÁ, ŽÁKYNĚ 9. D

J

Nové gymnázium na Planině
Na území městské části Praha 4 vzniklo 1. ledna 2009 nové gymnázium zřízené
hl. m. Prahou a zaměřené především na výuku novodobých dějin. Škola nese čestný název „Gymnázium Milady Horákové“ a bude ve svém vzdělávacím programu
úzce spolupracovat s Konfederací politických vězňů a s Klubem Milady Horákové.
e ‰kolním areálu Na Planinû v Praze 4-Krãi,
kde má gymnázium své sídlo, vznikne i studijní
a informaãní centrum, v nûmÏ studenti ‰koly a dal‰í
zájemci najdou cenné materiály ke studiu na‰í
novodobé historie. Hlavním vzdûlávacím zámûrem
‰koly nebude pfiipravit pro dal‰í studium budoucí
historiky, n˘brÏ poskytnout studentÛm s rÛzn˘mi
zájmy i prioritami moÏnost poznávat na základû
studia na‰ich nedávn˘ch dûjin úskalí politické
manipulace a nebezpeãí totalitního my‰lení jako
uÏiteãné varování pro jejich dal‰í Ïivot.
Ke zfiízení takto koncipovaného gymnázia bylo
vydáno memorandum, které podepsali primátor
hl. m. Prahy MUDr. Pavel Bém, starosta Mâ Pra-

V

ha 4 Ing. Pavel Horálek a pfiedsedkynû Konfederace
politick˘ch vûzÀÛ Dr. NadûÏda Kavalírová. Nová
stfiední ‰kola roz‰ífií vzdûlávací nabídku v Praze 4
a pfiispûje k optimálnímu vyuÏití ‰kolního areálu
Na Planinû v Krãi.
Pro ‰kolní rok 2009/2010 otevírá nové gymnázium dvû tfiídy ãtyfiletého studia. Zájemci o studium
mohou ‰kolu nav‰tívit ve ãtvrtek 12. února 2009
od 16 do 20 hod. pfii pfiíleÏitosti Dne otevfien˘ch
dvefií, anebo si mohou s vedením gymnázia domluvit na tel. ãísle 241 445 041 osobní schÛzku.
Pro bliÏ‰í informace jsou v‰em zájemcÛm k dispozici internetové stránky www.gymh.cz.
(hor)
www.praha4.cz
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Jde to i jinak! aneb Antifetfest Praha 2009
Městská část Praha 4 vyhlásila v lednu oblastní kolo amatérské filmové
soutěže pro školy a organizace, které pracují s dětmi a mládeží, se sídlem na území Praha 4 „Jde to i jinak! aneb Antifetfest Praha 2009“.
ématem amatérské filmové soutûÏe je rizikové chování, jako je napfiíklad drogová závislost, kriminalita, ‰ikana,
gambling a dal‰í sociálnû patologické jevy.
„SoutûÏ je urãená jednotlivcÛm nebo skupinám
ÏákÛ II. stupnû základních ‰kol a studentÛm stfiedních ‰kol a odborn˘ch uãili‰È,“ fiíká zástupkynû

T

starosty MUDr. Michaela Bartáková (ODS, na
snímku).
Obvodní kolo probíhá od 9. ledna do 31. bfiezna
2009. V tomto termínu mohou zájemci zasílat své
obrazové snímky pofiízené videokamerou nebo digitálním fotoaparátem v celkové délce maximálnû patnáct minut na nosiãích CD ãi DVD spolu s vyplnû-

Návštěva 1. tříd u hasičů

Žáci prvních ročníků Základní školy
Jílovská 1100 využili pozvání pražských
hasičů k prohlídce hasičské zbrojnice
v ulici U Krčské vodárny v Praze 4.
ûli jsme moÏnost nahlédnout do prostor hasiãské zbrojnice. Zde se nás ochotnû ujali hasiãi,
ktefií dokázali velmi poutavû vyprávût o své nároãné
profesi. Provedli nás budovou, ukázali, kde tráví ãas
v dobû sluÏby, kdyÏ nemají v˘jezd, pfiedvedli skluz

M

KARNEVAL
V MŠ NA CHODOVCI
norovým projektem „Karneval“ se děti
v MŠ Na Chodovci dozví o kulturní
události slavené i v jiných zemích. Společně
s rodiči budeme vytvářet velkou karnevalovou scénu a ve čtvrtek 19. 2. od 15.30 hodin
zveme děti s rodiči na celoškolní karneval
s živou hudbou, občerstvením a drobnými
dárky pro děti.
M. MAKOVIČKOVÁ

Ú

Biotýden ve školní
jídelně ZŠ Jeremenkova
e dnech 8.–10. 12. 2008 probûhla v Základní ‰kole Jeremenkova 1003 akce s názvem
„Biot˘den ve ‰kolní jídelnû“. Do jídelníãku byl
zafiazen vÏdy jeden bioobûd v pofiadí ‰pagety s keãupovou omáãkou, karbanátek a ‰Èouchané brambory s paÏitkou a gulá‰ s houskov˘m knedlíkem.
K pfiípravû bioobûdÛ byly pouÏity ekologické produkty a bylo rovnûÏ provedeno pro‰kolení pracovníkÛ ‰kolní jídelny, jak biopotraviny zpracovávat
a pfiipravovat. Lze konstatovat, Ïe akce byla pfiínosem pro zatraktivnûní ‰kolního stravování a u dûtí se
setkala s kladn˘m ohlasem. I v leto‰ním roce se na
Základní ‰kole Jeremenkova chystají na podobnou
akci.
(jer)

V

www.praha4.cz

po tyãi a zavedli nás do garáÏí, kde nám dovolili si
zblízka prohlédnout v‰echno vybavení. UmoÏnili
nám pfiímo nahlédnout do vozidel, vysvûtlili, jak
a v jak˘ch pfiípadech se jednotlivá vozidla a jejich
v˘bava vyuÏívají. Nûkteré vybavení jsme si dokonce mohli i vyzkou‰et a potûÏkat. Zajímavá byla
i ukázka cviãného poplachu, spu‰tûní v˘straÏn˘ch
svûtel a zvukov˘ch znamení. Hasiãi téÏ dûtem vysvûtlili, jak se máme v pfiípadû v˘jezdu jako obãané
zachovat, abychom umoÏnili rychl˘ zásah, zodpovûdûli v‰echny v‰eteãné dotazy, pfiipomnûli dÛleÏitá
telefonní ãísla v pfiípadû ohroÏení a nauãili nás, jak
správnû nebezpeãnou situaci co nejpfiesnûji ohlásit.
Bylo to velmi pfiínosné setkání. Mnoho dûtí díky
této náv‰tûvû pochopilo, jak nároãná a dÛleÏitá je
profese hasiãe. Zjistily, Ïe i ony samy mohou sv˘m
zodpovûdn˘m chováním mnoha nebezpeãn˘m situacím pfiedcházet. Dûkujeme. BC. MARTINA GRÚLOVÁ

nou pfiihlá‰kou v oznaãené obálce heslem
„Antifetfest 2009“ na adresu: Mûstská ãást Praha 4, Odbor ‰kolství a kultury, Táborská 350,
140 45 Praha 4. Do celopraÏského ãervnového finále postoupí vítûzn˘ snímek obou vûkov˘ch kategorií. Od dubna bude probíhat internetové hlasování
o „Cenu diváka“ pro nejoblíbenûj‰í film na www.antifetfest.cz, kde také naleznete pravidla soutûÏe
a pfiihlá‰ku. Více informací sdûlí protidrogová koordinátorka Petra Malinová na tel. ãísle 261 192 108
nebo e-mail: petra.malinova@praha4.cz.
(‰k)

Z AKCÍ ŠKOLY
KAVČÍ HORY
4. 2. V tomto školním roce zveme rodiče
všech žáků již na druhý Den otevřených dveří.
Přijďte se od 8 do 12 hod. podívat, jak vaše děti
pracují.
5. 2. Navštíví naši školu Divadlo kouzel.
7. 2. Studenti 1. a 2. ročníků střední školy
se vracejí z lyžařského a snowboardingového
kurzu, který se uskutečnil v Albrechticích
v Jizerských horách, na Špičáku u Tanvaldu.
12. 2. Ve škole proběhne od 15 hodin „Zápis
do počítačových kurzů pro seniory“, které
pořádá MČ Praha 4.
17. 2. Školní družina pořádá ve spolupráci
s našimi deváťáky KARNEVAL, na který přijdou
i děti z mateřské školy. Všichni se můžou těšit
na soutěže, tanec, volbu nejhezčí masky a samozřejmě i na sladké odměny.
(kav)

Zlepšujeme životní prostředí
Žáci ZŠ Jílovská velmi úspěšně obhájili svůj projekt „Zátišský potok“ na
Konferenci pilotních škol k projektu „Studenti pražských GLOBE škol monitorují
a zlepšují životní prostředí ve svém okolí“.
rojekt realizovali Ïáci druhého stupnû v rámci
pfiírodovûdného semináfie. Nûkolik mûsícÛ jsme
vûnovali prÛzkumu blízkého Záti‰ského potoka.
Sledovali jsme porost na bfiezích potoka, v˘skyt
vodních ÏivoãichÛ, teplotu a prÛhlednost vody.
Obzvlá‰È nás zaujaly základní chemické anal˘zy
vzorkÛ vody z rÛzn˘ch míst toku, kter˘ jsme pro‰li
a zakreslili od pramene k ústí. V˘sledky jsme prÛbûÏnû zvefiejÀovali na nástûnce.
Dozvûdûli jsme se mnoho nového a poznali kousek pfiírody ve svém okolí. S údolím potoka jsme
seznámili mlad‰í Ïáky, pro které jsme tu uspofiádali
závod, kde si provûfiili svoje fyzické schopnosti
i znalosti z pfiírodovûdy. V budoucnu plánujeme
v nejhezãí ãásti údolí postavit nauãnou stezku.

P

Projekt podpofiily Magistrát hlavního mûsta Prahy
a Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy.
RNDR. HELENA PO·TULKOVÁ

Zápis do přípravné třídy
ne 4. 2. od 14 do 18 hodin probíhá zápis do přípravné třídy ZŠ Jižní IV. Třída je již
čtvrtým rokem určena pro děti cizinců, dětí z odlišného sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí a dětí samoživitelů. S dětmi se intenzivněji pracuje, aby jejich vstup
do ZŠ byl bez větších problémů. Třída se naplňuje do počtu 15 a pracují s ní speciální
pedagožky. Informace v kanceláři školy, tel.: 272 763 368 nebo reditel@zsjizni.cz.
(kar)
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Hokejová legenda provází historií

Reprezentaãní t˘m z roku 1949, Gustav Bubník stojí úplnû vpravo.

V 21 letech měl na svém kontě titul mistra světa a stříbro z olympijských
her. Vinou vykonstruovaného politického procesu však reprezentační
kariéra nadějného hokejisty AUGUSTINA BUBNÍKA (80) skončila. Na lední
hokej však čestný občan Prahy 4 nikdy nezanevřel a je jeho celoživotní
náplní až do dnešních dnů.
V ãláncích o ukonãení va‰í sportovní kariéry
se vût‰inou pí‰e, Ïe jste se závodní ãinností
skonãil po tûÏkém zranûní pátefie v roce 1962.
Co se tehdy pfiesnû stalo?
„Byl jsem hráãem Slovanu Bratislava a na ledû
Plznû jsme se bránili pfiesilovce 4 na 5. Zachytil
jsem puk, ujel a dal gól. A jak jsem sledoval cestu kotouãe do branky, pfiifiítili se ke mnû dva hráãi Plznû a krosãekem mû srazili. V kotrmelcích
jsem hlavou vrazil do mantinelu a první lékafisk˘
verdikt znûl ãtyfii prasklé obratle a nehybnost nohou. Odvezli mû do nemocnice, úspû‰nû mû operovali a po roce jsem zaãal chodit.“

první âech trénující cizí národní v˘bûry
Finska a pozdûji Holandska.
„Chtûl jsem si po vystudování Karlovy
univerzity jako trenér pfiivydûlat v zahraniãí.
KaÏd˘ rok jsem Ïádal o moÏnost vycestovat do

Ale vy jste velk˘ zájem neprojevil...
„Asi 14 dní jsem se vzpouzel a trucoval, ale na
Pragosportu nepovolili, takÏe jsem nakonec
smlouvu podepsal. Já, kter˘ byl zavfien˘ z politick˘ch dÛvodÛ, jsem byl z tûch sam˘ch pfiíãin vyhnán do v té dobû témûfi socialistického Finska,
které tíhlo k Sovûtskému svazu...“

Musel jste lední hokej opravdu bezmeznû milovat, protoÏe jste podepsal revers a i po tomto
hrozném záÏitku jste znovu vyjel na led...
„To máte pravdu, ale ‰tûstí mi nepfiálo.
V Litvínovû mû protihráã pra‰til do hlavy
takov˘m zpÛsobem, Ïe jsem mûl tûÏk˘ otfies mozku, ze kterého jsem se probudil aÏ po 14 dnech.
Bylo mi 34 let, byl jsem jedním z nejstar‰ích hokejistÛ, a tak jsem si fiekl, Ïe je opravdu naãase toho nechat.“
Dal jste se na trenérskou dráhu a pro na‰i
reprezentaci objevil mimo jiné legendárního
slovenského brankáfie Vlada Dzurillu. Ov‰em
v historick˘ch análech jste zaznamenán jako

16 | TUČŇÁK

·v˘carska, Rakouska ãi západního Nûmecka, ale
nikdy jsem nepro‰el politick˘m sítem âSTV
a svazu ledního hokeje. AÏ v roce 1966 o mû
projevil zájem ‰v˘carsk˘ Kloten. Pfii‰el jsem se
smlouvou na Pragosport, kter˘ v té dobû organizoval zahraniãní angaÏmá trenérÛm a hráãÛm.
PfiedloÏil jsem potfiebné papíry, které mi v‰ak na
âSTV sebrali a ze ‰uplíku vytáhli jiné se slovy:
Pane Bubníku, do ·v˘carska nemÛÏete, ale z politick˘ch dÛvodÛ vás posíláme do Finska. Finové
Ïádají trenéra první tfiídy se znalostmi angliãtiny
a nûmãiny, takÏe jestli chcete, mÛÏete jet. To mi
fiekl pan Pokorn˘, námûstek pfiedsedy âSTV
Antonína Himla.“

V dresu Slovanu Bratislava, rok 1959.

Nicménû na severu Evropy jste získal velké
jméno a s finskou reprezentací jste se stal stra‰ákem favoritÛ na velk˘ch turnajích. Jak zpûtnû vidíte ono neãekané vítûzství nad muÏstvem
âeskoslovenska na mistrovství svûta ve Vídni
1967?
„Finy jsem nauãil dvû vûci – letní pfiípravu,
kterou v té dobû vÛbec neznali, a do praxe
pfienesenou známou pravdu, Ïe hokej je kolektivní hra. KaÏd˘ z nich chtûl b˘t hvûzda, coÏ
v t˘movém sportu nejde. A pak pfii‰la VídeÀ 1967
a Finové, ktefií prohrávali do té doby rozdílem tfiídy s Rusy, ·védy i s námi, vyjeli proti
www.praha4.cz
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ãeskoslovenské reprezentaci, za kterou v té
dobû chytal Holeãek a hráli bratfii Holíkové,
Nedomansk˘ a dal‰í legendy ãeského hokeje.
Myslím si, Ïe na‰i Finy v dopoledním utkání
podcenili. Zatímco já jsem svoje hráãe uÏ v ‰est
hodin ráno vyhnal bûhat do parku, na‰i kluci ‰li
na snídani a pak rovnou do haly. Skonãilo to 3:1
pro Finsko a nedovedete si pfiedstavit tu melu.
âeskosloven‰tí hráãi mi nadávali a poplivali
mû, do Finska jsem dostal spoustu v˘hrÛÏn˘ch
dopisÛ od babiãek-vlastenek a pracovních kolektivÛ, které mû naz˘valy vyvrhelem ãeskoslovenského národa a posílaly mû znovu do uranov˘ch
dolÛ... Mám doma schovan˘ pln˘ kuffiík
sprost˘ch listÛ.“
JenÏe o rok pozdûji na olympijsk˘ch hrách
v Grenoblu Finové zase paradoxnû pomohli
na‰im. Podûkoval vám nûkdo?
„Je‰tû se vrátím do Vídnû – ihned po poráÏce
chtûl ná‰ hokejov˘ svaz ukonãit moji smlouvu,
Ïe to byla chyba. Finové to ale zamítli, takÏe
jsem s reprezentací pracoval dál. A na olympiá-

Po ataku kanadského obránce a následném
pádu utrpûl Gustav Bubník otfies mozku.
dû to vypadalo, Ïe ãeskoslovensk˘ t˘m zÛstane
bez medaile. Pak ale Finové porazili Kanadu
a âeskoslovensko pfiece jen skonãilo na stupních
vítûzÛ. Ale ani jedna babiãka uÏ nenapsala, Ïe mi
dûkuje... Po tfiech letech jsem chtûl smlouvu
prodlouÏit a Finové Ïádali ná‰ svaz ledního hokeje o prodlouÏení aÏ do roku 1972, do olympijsk˘ch her v Japonsku. Nabízeli mi dokonce
i emigraci a finskou státní pfiíslu‰nost. Svazoví
funkcionáfii mi v‰ak slovy doktora Andr‰ta a profesora Kostky slíbili, Ïe jakmile se vrátím, budu
trénovat národní t˘m juniorÛ. Uvûfiil jsem a vrátil
se s rodinou zpût. KdyÏ jsem pfii‰el na hokejov˘
svaz a âSTV se Ïádostí o tuto práci, znûla odpovûì, Ïe nemám dostateãnou kvalifikaci – chybûl
mi jeden semestr na dokonãení Karlovy univerzity v oboru hokejov˘ trenér. Tím pro mne práce
nebyla a jelikoÏ jsem vyuãen˘ fieznickému
fiemeslu, uplatnil jsem se na ãas v podniku
Pramen-maso. AÏ pozdûji si mne vybrala ·koda
PlzeÀ a tam jsem strávil krásné tfii roky.“
V listopadu loÀského roku jste oslavil vysoké
kulaté narozeniny, pfiesto se stále pohybujete
v hokejovém prostfiedí. Kde vás pfiíznivci
nejrychlej‰í kolektivní hry mohou nejãastûji
vidût?
www.praha4.cz

Momentka z praÏského utkání âSR – Kanada v únoru 1948.
„âasto chodím na zápasy Sparty ãi Slavie,
baví mû i utkání niÏ‰ích tfiíd ãi juniorÛ a ÏákÛ.
Do loÀského roku jsem byl na bruslích a na Kobfie
jsem uãil malé Ïáãky hokejov˘m základÛm.
Vût‰inou je trénink moc nebavil a pofiád se ptali,
kdy uÏ budou padat do stfiel... Rád bych je‰tû
pracoval v trenérskou-metodické komisi pro mládeÏ, 42 let jsem profesionálnû trénoval na v‰ech
moÏn˘ch postech a chci ve‰keré herní systémy
nûkomu pfiedat. V hale Sazky teì pfii zápasech
Slavie provádím zájemce Síní hokejové slávy,
která je ve tfietím patfie. BohuÏel, je to pouze pro
VIP diváky ãi pro pfiedem objednané ‰kolní
exkurze a mnoho skalních fandÛ o této galerii
moÏná ani neví. Práce mû baví, znám historii
od roku 1908 aÏ dodnes. A spoleãnû s na‰í
slavnou krasobruslafikou Ájou VrzáÀovou chceme
na staré ·tvanici vybudovat muzeum ledního
hokeje a krasobruslení. ·tvanice by si to zaslouÏila, aãkoliv je na seznamu objektÛ UNESCO,
chátrá.“
Zb˘vá vám vÛbec ãas na koníãky mimo hokej?
„V mládí jsem propadl golfu, zaãal jsem
s ním v roce 1942 a dotáhl to na handicap 9.
AÏ do loÀského roku jsem aktivnû hrál se se-

niorsk˘m handicapem 19. Ale pak jsem byl na
hokeji na Spartû, utíkal jsem ze schodÛ, ‰patnû
‰lápl, upadl a zlomil si ramenní kloub. Nemám
nyní tak pohyblivou ruku, jak bych potfieboval.
âekám, aÏ se pofiádnû zahojí. Zatím trénuji na
zahradû, kde mám golfovou síÈ a pálím jeden
míãek za druh˘m...“
Mimochodem – jak se vám na Praze 4 vÛbec
bydlí?
„Narodil jsem se v Nuslích a po návratu
z Bratislavy jsem zakotvil na Pankráci. Z rodinn˘ch dÛvodÛ jsme potfiebovali více prostoru
a dozvûdûli jsme se o rozestavûném okálu v Krãi,
jehoÏ majitelé potfiebovali vût‰í byt. Uskuteãnili
jsme v˘mûnu a dÛm jsem následnû za pomoci
hráãÛ dostavûl. Mám bazén i zahradu, ale vadí
mi dálnice. KdyÏ jsme se stûhovali, vidûl jsem
územní plány a celá oblast byla urãena pro
rekreaci. Îádná dálniãní spojka zde nebyla
plánována, proto jsme si tuto lokalitu vybrali. Teì
je ten ruch, hfimot a smrad z tisícÛ automobilÛ
hrozn˘. âekám jako na smilování na dokonãení
okruhu kolem Prahy, snad nám to pomÛÏe.“
MARTIN DUDEK
FOTO: ARCHIV AUGUSTINA BUBNÍKA

říběh Augustina Bubníka, přezdívaného také jako Gustav
Bubník, je většině lidem dobře znám. Bývalý československý
hokejista, který na olympijských hrách 1948 získal stříbrnou
medaili a o rok později titul mistra světa, byl 13. března 1950 po
zrušeném odjezdu na mistrovství světa v Londýně společně
s dalšími spoluhráči zatčen v pražské hospodě, kde nadávali na
režim a jeho představitele. Následoval soud s těžko uvěřitelným
rozsudkem – Augustin Bubník dostal 14 let nepodmíněně za
špionáž, velezradu a rozvracení socialistického zřízení. Byl
vězněn v táboře nucených prací v Jáchymově a Příbrami. V roce 1955 omilostněn,
ale do reprezentace se vrátit nesměl. Proto se rozhodl odejít z Prahy a pokračovat
s hokejem ve Zbrojovce Brno. Po dalším zákazu hrát nejvyšší soutěž odešel do klubu Moravia Mariánské Údolí Olomouc. Později přestoupil do klubu Závody Jana
Švermy Jinonice v Praze, odkud v roce 1958 přestoupil do Slovanu Bratislava.
V letech 1966–1968 jako první Čechoslovák trénoval cizí národní tým, a to finskou
hokejovou reprezentaci. Významně přispěl k rozvoji hokeje ve Finsku a jeho
největším úspěchem bylo vítězství nad Československem na mistrovství světa ve
Vídni v poměru 3:1. Finské muzeum ledního hokeje ho roku 2004 zařadilo jako 146.
mezi Lvy ledního hokeje. Zařazení do tuzemské hokejové Síně slávy se dočkal až
v loňském roce při 100letém výročí našeho hokeje...

P
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MIKROPARKY

M i k ro p a r k y v P r a z e 4

Němčická
AÏ se na jafie zazelená tráva, bude pfiemûna v pfiíjemn˘ koutek k odpoãinku úplná.

Je‰tû na podzim zde bylo nepouÏívané
pískovi‰tû a za‰lé laviãky postavené tak, Ïe
se na nich nejen ‰patnû sedûlo, ale i vstávání z nich bylo obtíÏné.

Mikroparkem nazýváme místo, kde je možné v klidu posedět, odpočinout si, popovídat s přáteli,
učit se – zkrátka jakkoliv využít možnost posezení venku, pod širým nebem, v prostředí, které má
být co nejpříjemnější. Člověk, toužící spíše po samotě, najde takových možností mnoho – může si
vybrat například některou ze stovek laviček. Ale ty jsou téměř všechny daleko od sebe, a tak rozhovor
více než dvou až tří sedících lidí je prakticky vyloučen.
Zde si místní obyvatelé pfiáli
vybudovat posezení.

Po d J i r á s k o v o u č t v r t í
Mikropark „Pod Jiráskovou ãtvrtí“ odcloní záhon rÛÏí a krátk˘ Ïiv˘ plot.
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roto budujeme
postupnû
na
vhodn˘ch místech
posezení, kde laviãky jsou proti sobû,
pfiípadnû umístûné
tak, aby si lidé
mohli povídat a pfiitom na sebe vidûli.
ZároveÀ se snaÏíme, aby tato místa
byla vhodná i pro
Tomá‰ Jelínek (ODS)
odpoãinek na‰ich
star‰ích spoluobãanÛ nebo napfiíklad maminek
s koãárky, pfiípadnû mal˘mi dûtmi.
Aby prostfiedí v blízkém okolí mikroparku
bylo co nejpfiívûtivûj‰í, je vût‰inou doplnûno
o záhon kvûtin nebo alespoÀ kvetoucí, pfiípadnû barevné kefie. Nûkde je umístûn u laviãek
i stÛl, ale pouze v tûch místech, kde by nemûl
zpÛsobit více ‰kody neÏ uÏitku. Samozfiejmostí
je ko‰ na odpadky.
Stejnû jako ostatní obecní majetek i zafiízení mikroparkÛ se stává terãem vandalÛ. Budování, údrÏba a opravy tûchto zafiízení, ale
i dal‰ího vybavení sídli‰È, parkÛ a dal‰ích
obecních prostor stojí roãnû nûkolik milionÛ
korun. Proto prosíme v‰echny obãany – ne-

P

www.praha4.cz

*TU‰ĹçK_śnor 09 23.1.2009 12:45 Str‡nka 19

M I K RO PA R K Y

INZERCE

... tam, kde je‰tû v létû bylo v‰e zniãené.

U Družstva Ideál
Podzim pfiinesl velké opravy, úpravy a doladûní potfiebn˘ch prvkÛ...
buìte lhostejní a pokud jste svûdky po‰kozování zmínûného vybavení (a nemÛÏete-li sami
zakroãit), volejte státní policii na telefonní
ãíslo 158 nebo mûstskou policii 156. Na podzim loÀského roku pfiibyly do rodinky mikroparkÛ dal‰í. Na sídli‰ti Novodvorská
a v Jiráskovû ãtvrti v Braníku jsou úplnû nové,
v parãíku v ulici U DruÏstva Ideál v Nuslích
a na sídli‰ti Na Lysinách v Hodkoviãkách se
jedná o radikální obnovy pÛvodních prostor.
V souãasné dobû pracujeme na zvefiejnûní

pfiehledu mikroparkÛ i na webov˘ch stránkách radnice Prahy 4. Proto v dobû, kdy vyjde
toto ãíslo TuãÀáka, budou mít na adrese
http://www.praha4.cz/mestska-cast/mikroparky v‰ichni obyvatelé Prahy 4 moÏnost najít
si ten „svÛj“ nejbliÏ‰í na pfiehledné mapce
a zjistit dal‰í údaje, pfiípadnû si na pfiiloÏen˘ch
fotografiích prohlédnout v‰echny ostatní.

P¤EDSEDA

TOMÁ· JELÍNEK (ODS),
KOMISE ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ

SC-81585/11

PEL-MEL
Pokračujeme v představování strážníků-okrskářů městské
policie, kteří působí na území městské části Praha 4.

Jitka Sittová
Strážník specialista
– okrskář
Okrsek č. 12
Telefonní záznamník: 261 192 622
je urãen pro pfiedávání podnûtÛ okrskáfii.
Záznamník neslouÏí k poskytnutí
okamÏité pomoci.
K tomu je urãena napfi.
bezplatná linka tísÀového
volání 156.

Mapa
a hranice okrsku:
ul. 5. kvûtna (smûr Brno),
hranice k. ú. Mâ Praha 10 a 11,
JiÏní spojka, ul. 5. kvûtna.
Kontaktní telefon 261 192 625, 261 192 311 je na služebnu
s nepřetržitou službou, která se nachází v ulici Táborská 372/36, Praha 4 (budova Úřadu MČ Praha 4).
E-mail: okrskari.p4@mppraha.cz

www.praha4.cz

TOM nabízí zábavu
Vážení rodiče, pamatujete si ještě, jak jste se báli na
první hlídce nebo v noci v lese? A jak je milá pomoc kamaráda, ať už při práci či při hře? Chcete, aby na to
mohly jednou vzpomínat i vaše děti?
okud ano, rádi je v turistickém oddíle TOM TJ Bohemians uvítáme.
Umíme jezdit na vodû, lyÏujeme jak na sjezdovkách (vlastní chalupa v Jizersk˘ch horách s vlekem), tak na bûÏkách, umíme i lézt po
stromech, víme, jak voní právû zapálen˘ táborov˘ oheÀ a jak chutná
vlastnoruãnû uvafien˘ obûd.
PfiijdÈe se proto podívat se sv˘mi ratolestmi do lodûnice TJ
Bohemians v Modfianské ulici vedle O2 Ïlut˘ch lázní, a to kaÏdou
stfiedu od 17 do 19 hodin, nebo po domluvû na nûkterou z na‰ich akcí.
BliÏ‰í informace vãetnû bohaté fotogalerie najdete na www.bohemianstom.wz.cz.
JI¤Í KLÍMA, HLAVNÍ VEDOUCÍ ODDÍLU TOM

P

Jarní karneval seniorů
ûstská ãást Praha 4 i v roce 2009 navazuje na úspû‰ná taneãní
odpoledne a setkání v KC Novodvorská. V mûsíci bfieznu 2009
plánuje mûstská ãást Praha 4 uspofiádat v Kulturním centru Novodvorská
pro své seniory, obãany star‰í 65 let s trval˘m bydli‰tûm v Mâ Praha 4,
odpoledne v duchu karnevalové zábavy.
Jakmile bude upfiesnûn termín akce, budou bliÏ‰í informace k dispozici ve v‰ech informaãních centrech Mâ Praha 4.
(mt)

M
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4 medvědi – nové rodinné centrum v Praze 4
„Rozvoj dětí a informovaní rodiče – to jsou naše hlavní cíle,“ říká Renata
Křivánková, jedna ze dvou mladých žen, jejichž občanské sdružení Elaaga
provozuje ve spolupráci s MČ Praha 4 a Zdravotnickým zařízením MČ Praha 4
(http://www.zz-praha4.cz/) nové rodinné centrum „4 medvědi“.
odporu mûstské ãásti vysvûtluje ãlen Zastupitelstva Jan Schneider (ODS): „Vznik
rodinného centra je v souladu s plány radnice
na podporu mlad˘ch rodin s dûtmi a formu spolupráce s obãansk˘m sdruÏením jsme vyhodnotili jako nejefektivnûj‰í. Vedle fungující sítû
jeslí a ‰kolek jde o dal‰í doplnûní na‰ich
sluÏeb. Vûfiíme, Ïe moÏnost pravidelnû se setkávat v pfiíjemném prostfiedí ocení jak rodiãe,
tak dûti.“
Co tedy centrum nabízí a kde ho najdete?
Pfiíjemnû vymalovaná velká svûtlá místnost
vybavená stolky pro rodiãe i dûti a s pûkn˘m
dûtsk˘m koutkem je v men‰í budovû Základní
‰koly Nedvûdovo námûstí (www.zsnedvedovo.cz). Po dohodû s vedením ‰koly mÛÏe centrum vyuÏívat i malou tûlocviãnu pfiímo vedle
hlavní místnosti.
„Nabízíme rodiãÛm tfii základní vûci – dûtskou hernu, která bude otevfiena kaÏd˘ den,
krouÏky a podveãerní semináfie také pro rodiãe,“ vypoãítává aktivity Jana Kadefiábková
z Elaaga, o.s. V hernû dûti objeví hraãky pfie-

P

váÏnû ãesk˘ch v˘robcÛ, v‰echny zdravotnû
nezávadné (‰kodlivé materiály jako PVC mají
„vstup zakázán“). „Myslíme si, Ïe dûti jsou
velmi chytré, nechceme jejich inteligenci
podceÀovat, a tak mají k dispozici inteligentní
a pfiátelské hraãky, které vedou k jejich rozvoji,“ vysvûtluje Renata Kfiivánková. V centru
se setkáte i s v˘robky z chránûn˘ch dílen
a produkty znaãky Fair Trade. Kromû herny je
ale pro dûti a rodiãe pfiipravena i celá fiada
krouÏkÛ: znaková fieã pro batolata, ekologická
v˘chova, kurzy první pomoci, v˘tvarná v˘chova, angliãtina zaji‰tûna ‰kolkou MONTY,
dramatická v˘chova, cviãení a hrátky s hudbou. V‰echny krouÏky jsou vedené zku‰en˘mi
a trpûliv˘mi lektory. Centrum nárazovû nabízí
i zajímavé semináfie pro rodiãe. „To, Ïe ãlovûk
peãuje o malé dítû, neznamená, Ïe se nechce
dozvídat nové vûci, diskutovat o nich a tfiíbit si
názory. Naopak. Vûfiíme, Ïe spousta maminek
a tatínkÛ semináfie pfiivítá,“ tvrdí organizátorky,
obû maminky zhruba roãních dcer. Do centra
budou pozváni pediatfii, odborníci na zdravou

Navštivte s dětmi Baby klub Lentilka!
V prosinci byl v Kulturním centru Novodvorská slavnostně otevřen „Baby
klub Lentilka“, který je určen prioritně pro malé děti, ale i rodiče či prarodiče zde stráví příjemné chvíle.

Velká porce zábavy ãeká na dûti v Baby klubu Lentilka.
aby klub Lentilka nabízí dûtem ve vûku od
tfií mûsícÛ do pûti let hernu, kde si mohou
„nejen“ hrát, ale poznají tu mnoho nov˘ch
kamarádÛ a zapojí se do spoleãn˘ch ãinností
s ostatními dûtmi a rodiãi (malování, zpívání
a tancování). To v‰ak není v‰echno – v nabídce jsou i rÛzné krouÏky a kurzy, napfiíklad
„Razítkování s Larou“, „Hrátky s bubny“,
hudební ‰koliãku Yamaha, „Znaková fieã pro
batolata“, ãi „MasáÏe miminek“. V nejbliÏ‰í
budoucnosti budou otevfieny kurzy angliãtiny
pro nejmen‰í, kurz první pomoci a mnoho

B
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Ilustraãní foto: archiv Mâ Praha 4
v˘Ïivu, dûtskou psychologii nebo i tfieba personalista, kter˘ poradí, jak nejlépe na hledání
nového zamûstnání.
Co zb˘vá dodat? Urãitû pfiijìte a fieknûte
o „4 medvûdech“ i sv˘m kamarádÛm a znám˘m. Více informací na www.elaaga.cz a na
www.praha4.cz.
(jk)

Flétnisté na
křtu knihy
Î

áci Z· Jeremenkova byli pozváni nakladatelstvím Albatros na kfiest knihy
„·palíãek lidov˘ch písní“ od Josefa Krãka.
Akce se konala v knihkupectví Beta
Dobrovsk˘ v obchodním centru Arkády Pankrác. Flétnisté z krouÏku paní uãitelky Bubeníãkové nacviãili nûkolik písniãek
z tohoto nového zpûvníku a zahráli na vefiejném vystoupení. Doprovodil je sám
autor Josef Krãek na dudy a ilustrátor knihy
Jindra âapek na kytaru.
MGR. IVANA ZIMMELOVÁ

Foto: Zdenûk KfiíÏ

dal‰ích zájmov˘ch ãinností. „RodiãÛm nabízíme v na‰em klubu prostor, kde si mohou
popovídat s ostatními, seznámit se a popfiípadû
realizovat svoje schopnosti a znalosti pfii pfiípravû dûtsk˘ch programÛ,“ fiíká koordinátorka
Irena Válková.
Zastavte se v Baby klubu Lentilka, Novodvorská 151, 1. patro, od pondûlí do pátku
(9–12 hod., vstupné 30 Kã), nebo napi‰te na
email: lentilka@4-volnocasova.cz. Tû‰íme se
na va‰i náv‰tûvu!
(iv)

Písniãky urãitû potû‰ily i zákazníky nákupního centra.

www.praha4.cz
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SC-81760/11

SC-81731/11

SC-81776/11

SC-81802/11

www.ceskydomov.cz
www.praha4.cz
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Novoroční memoriál
v minibasketbalu
Na počest trenéra a zakladatele minibasketbalu v Čechách Ing. Miroslava
Škvora probíhala v prvních lednových dnech v prostorách sokolovny
TJ SOKOL NUSLE – Na Květnici a v tělocvičně ZŠ Horáčkova mimořádná
sportovní akce.
ohlídaly si jejich klíãové hráãky a jednoznaãnû
pfiehrály litomûfiické druÏstvo,“ fiíká trenér
nuselsk˘ch Ladislav Drusa.

Závěrečné pořadí
Memoriálu Ing. Škvora:

Nuselské „lvice“ h˘fiily optimismem.
od zá‰titou PraÏského basketbalového svazu uspofiádal Sokol – Nusle jiÏ III. roãník
turnaje v minibasketbalu. Letos se jej zúãastnilo pût druÏstev, z toho jedno ze Slovenské
republiky. Turnaj byl úspû‰n˘ jak po sportovní,
tak i po spoleãenské stránce.
Nuselské basketbalistky, které si fiíkají „lvice“, bojovaly oslabené bez nûkolika úspû‰n˘ch
hráãek ze základního kádru. Proto jim trvalo
déle, neÏ se rozehrály. „AÏ poslední utkání
se na‰im ,lvicím‘ vydafiilo. Vlétly na soupefiky,

P

1.
Basket Slovanka
2.
·BK Pie‰Èany
3.
Sokol Kladno
4.
NOBILES Nusle
5.
Slovan Litomûfiice
Vyhlá‰ení v˘sledkÛ se zúãastnila Ing.
Kristina ·kvorová, manÏelka a spolupracovnice trenéra ·kvora. DruÏstvÛm a nejlep‰ím
hráãkám byly pfiedány diplomy, poháry, medaile, triãka a dal‰í sladké odmûny. Dík patfií
sponzorÛm (PBS, NOBILES, NOWACO,
Mâ P-10) podílejících se na financování
turnaje. Ten má uÏ tradici, v níÏ chtûjí Nusle
pokraãovat. DrÏíme jim palce a souãasnû
zveme pfiípadné zájemkynû k zapojení se do
skvûlého kolektivu.
ZBYNùK ·IMÒNEK

Vítûzná ãeská reprezentace získala prémii
20 000 Kã.

Nohejbalisté
jasně zvítězili
ítûzem leto‰ního nohejbalového „Memoriálu Josefa Bicana“ v hale TJ Pankrác se stala ãeská reprezentace, která tak
obhájila loÀsk˘ triumf. O dva klíãové hráãe
oslaben˘ slovensk˘ reprezentaãní v˘bûr odjel poraÏen 1:6. Kapitán ãeského t˘mu Petr
Bubniak (SDS Exmost Modfiice) si svÛj
úspû‰n˘ den je‰tû prodlouÏil v rámci slavnostního veãera „Nohejbalista roku 2008“.
JiÏ poãtvrté v fiadû totiÏ pozvedl trofej pro vítûze ankety v elitní muÏské kategorii. Díky
svému celkovû ‰estému triumfu se tak zafiadil
mezi nejúspû‰nûj‰í hráãe historie. Vítûzkou
Ïenské kategorie se stala potfietí v fiadû
RÛÏena Vrti‰ková (Sokol Vr‰ovice II). (mm)

V

Krasojízda a kolová na Pankráci
TJ Pankrác Praha, oddíl sálové cyklistiky, pořádá v sobotu 21. února pod
záštitou MČ Praha 4 „Mistrovství Prahy v krasojízdě“ a mužský mezinárodní turnaj v kolové „Pankrác Cup 2009“.
tûlocviãnû v ulici Lomnického se v dopoledním programu od 10 hod. pfiedstaví
Ïákynû, juniorky a Ïeny v kategoriích jednotlivcÛ. Kategorie dvojice a ãtvefiice Ïen budou
k vidûní bûhem odpoledního turnaje v kolové,
kter˘ startuje ve 13 hodin.
Náv‰tûvníci se mohou tû‰it na druÏstva
z Nûmecka a Rakouska, které doplní tuzemské prvoligové t˘my PlzeÀ a Dukla Brno.

V

Domácí barvy bude hájit druholigové druÏstvo
z Pankráce. V‰ichni fanou‰ci jsou srdeãnû
zváni, vstup je voln˘. Více informací najdete
na http://www.sweb.cz/salovacyklistika.
(bt)

Kolová nabídne dramatické zápasy.
Ilustraãní foto: achiv

Turnaj bojovníků

Sportovního podniku se zúãastnili závodníci v‰ech vûkov˘ch i hmotnostních kategorií.

V prosinci 2008 se konal pod patronátem Českého svazu Fighting
Ju-Jitsu v Bushidokai–Praha národní
vánoční turnaj pro děti a juniory.
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a akci se se‰lo pfies 60 závodníkÛ a závodnic z celé âR a zhruba stejné mnoÏství rodiãÛ. Nejmlad‰ím závodníkÛm bylo
teprve 5 let a nejlehãí z nich váÏil pouh˘ch

N

17 kg. To v‰ak nijak nesníÏilo jejich nasazení
a odhodlanost v boji. Zejména u star‰ích
úãastníkÛ byla vidût i velmi dobrá technická
pfiipravenost, která by jistû na‰la uplatnûní i na
mezinárodní úrovni. O kvalitu závodÛ a celou
organizaci klání se postaral Joachim Spiegler
(6. Dan Ju-Jitsu) s t˘mem zku‰en˘ch rozhodãích ze spfiátelen˘ch klubÛ a ‰kol.
Z praÏsk˘ch bojovníkÛ získali prvenství
v kategorii –33 kg Jifií Hule‰, v kategorii
–36 kg Dalibor Havlíãek a v kategorii –44 kg
Luká‰ Vrbinãík (v‰ichni Bushidokai-Praha).
(js)
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zaměstnance na následující pozici:

hledá

INZERCE

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

NÁBOR NOV¯CH âLENÒ
ZAâÁTEK TRÉNINKÒ
dûti (5–10 let) – stfieda od 16.15 do 17.45 hod.
dorost (10–15) – po a ãt od 16.30 do 18 hod., dospûlí – po a ãt od 18 do 20 hod.
Mezinárodní semináfie, závody celosvûtovû uznávané zkou‰ky aj.
TJ SOKOL PRAHA KRâ / Za Obecním úfiadem 7, Praha 4
Kontakt: prof. Joachim Spiegler, 6. dan Ju-Jitsu, tel.: 603 722 599
www.ju-jitsu.cz
SC-81958/1
SC-80130/11

www.praha4.cz
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PEL-MEL

§

Právní poradna
Bezplatné právní poradenství je poskytováno ve spolupráci s Advokátní kanceláří JUDr. Tatiany Poupové každé
druhé a čtvrté pondělí v měsíci v době od 15 do 17 hod.
v Kulturním centru Novodvorská.

fied 12 lety zemfiel mÛj otec a já jsem tehdy
dûdictví odmítl, v‰e zdûdili bratr se sestrou.
Nyní jsem se dozvûdûl, Ïe existuje je‰tû dal‰í
majetek patfiící do dûdictví, konkrétnû vût‰í lesní
pozemky. Jak se bude toto dûdictví vyfiizovat
a je to nûjak ãasovû omezeno? Mohu ãást tûchto
pozemkÛ zdûdit?
Projednání dûdictví konãí právní mocí rozhodnutí o dûdictví. Pokud se po pravomocném skonãení
dûdického fiízení objeví nûjak˘ dal‰í majetek zÛstavitele, kter˘ nebyl v pÛvodním fiízení o dûdictví
projednán, soud zahájí fiízení o dodateãném projednání dûdictví, a to na návrh nûkterého z dûdicÛ
nebo i bez návrhu podle ust. § 175x o. s. fi.
MoÏnost dodateãného projednání majetku patfiícího zÛstaviteli není ãasovû omezena, není proto rozhodující, jaká doba uplynula od skonãení pÛvodního
fiízení o dûdictví. Úãastníky fiízení pfii dodateãném
projednání dûdictví jsou ti dûdici, ktefií jimi byli
v pÛvodním fiízení, popfiípadû jejich právní nástupci;

P

Gratulace
k narozeninám
Všechno nejlepší a zdraví
do dalších let přejí
zastupitelé MČ Praha 4
paní Albíně Křištové, která se
dožila 103 let.

Oslavenci
poblahopřál i Gott

má-li zemfiel˘ nebo zanikl˘ dûdic více právních
nástupcÛ, mají tito nástupci v dûdickém fiízení postavení tzv. nerozluãn˘ch spoleãníkÛ. Pfii dodateãném
projednání dûdictví soud nemÛÏe znovu zji‰Èovat
okruh úãastníkÛ a mûnit tak okruh zÛstavitelov˘ch
dûdicÛ stanoven˘ jiÏ v pÛvodním fiízení, a to ani
v pfiípadû, Ïe vyjdou najevo nové skuteãnosti, napfi.
bude-li dodateãnû objevena závûÈ. DÛvodem dodateãného dûdického fiízení není vadné skutkové zji‰tûní, které mohlo mít vliv na rozhodnutí, kter˘m bylo
pÛvodní dûdické fiízení skonãeno, ani poru‰ení procesních zásad pfii jednání a rozhodování v dûdické
vûci. DÛvodem dodateãného dûdického fiízení je
pouze neúplnost skutkov˘ch podkladÛ t˘kajících se
rozsahu zÛstavitelova majetku, která se správnosti
pÛvodního dûdického rozhodnutí nedot˘ká. ¤ízení
o dodateãném projednání dûdictví neotvírá vûc jiÏ
jednou pravomocnû skonãenou, ale pouze navazuje
na v˘sledky dosavadního dûdického fiízení a z tûchto v˘sledkÛ vychází. V fiízení o dodateãném projed-

nání dûdictví proto nelze mûnit v˘sledky pÛvodního
dûdického fiízení.
Prohlá‰ení o odmítnutí nebo neodmítnutí dûdictví
se vztahuje na celé dûdictví po zÛstaviteli, a to i na
majetek novû objeven˘. Z toho dÛvodu proto
nemÛÏete nyní dûdit Ïádn˘ zÛstavitelÛv majetek.
Objevení dal‰ího zÛstavitelova majetku nemÛÏe b˘t
proto ani pfiíleÏitostí k tomu, aby ten, kdo nevyuÏil,
nebo dokonce jiÏ prome‰kal moÏnost domáhat se
svého dûdického práva v obãanském soudním fiízení,
napfi. cestou Ïaloby na vydání dûdictví, dosáhl
v rámci dodateãného projednání dûdictví uspokojení
svého pfiípadného nároku na dûdictví nebo jeho ãást.
K vûci je‰tû dodávám, Ïe pokud bylo pÛvodní
dûdické fiízení zastaveno podle ust. § 175h o. s. fi.
(z dÛvodu, Ïe zÛstavitel nezanechal Ïádn˘ majetek)
a novû najevo vy‰l˘ majetek takovéto opatfiení jiÏ
neodÛvodÀuje, provede se i zji‰tûní dûdického
práva. JestliÏe novû najevo vy‰l˘ majetek zÛstavitele má spolu s majetkem znám˘m v pÛvodním fiízení
jen nepatrnou hodnotu, zastaví soud rovnûÏ fiízení
o dodateãném projednání dûdictví a novû najevo
vy‰l˘ majetek vydá vypraviteli pohfibu, kterému byl
vydán majetek nepatrné hodnoty jiÏ v pÛvodním
dûdickém fiízení. JestliÏe tento novû najevo vy‰l˘
majetek takové opatfiení neodÛvodÀuje, soud dûdictví projedná a rozhodne o nûm.
JUDR. TATIANA POUPOVÁ

Baarová a Höger v Braníku
Od 27. ledna je ve Filmové galerii v Branické ulici č. 71 za podpory MČ Praha 4
zpřístupněna výstava filmových fotografií a plakátů herečky Lídy Baarové
(mimochodem nuselské rodačky) a herce Karla Högera.
alerie dfiíve sídlila v b˘valém kinû Morava
nedaleko námûstí Bratfií SynkÛ a vede ji
filmov˘ historik a nad‰en˘ fanou‰ek prvorepublikov˘ch hercÛ Milan Wolf.
„PfiibliÏnû kaÏd˘ pÛlrok pfiipravuji novou v˘stavu. Jen expozice o Vlastovi Burianovi tu kvÛli
velkému zájmu byla pfiibliÏnû rok,“ fiíká muÏ,
kter˘ na nynûj‰í v˘stavu pfiipravil i dvû „lahÛdky“
– vycházkovou hÛl a tenisovou raketu Lídy
Baarové.
Nechybí ani zajímavé sestfiíhané záznamy
o obou hercích ze star˘ch ÏurnálÛ a krátk˘ch filmÛ, které nejsou bûÏnû známé. „Vstupné je 20 Kã
a jelikoÏ galerie není pfiíli‰ velká, je lep‰í si

G

Lída Baarová.
Foto: archiv Milana Wolfa

etos oslavil 90. narozeniny Zdenûk Samec
z Prahy 4. Narodil se 6. 1. 1919 v âesk˘ch
Budûjovicích, ale od dûtství Ïije v Praze 4.
ZároveÀ se svojí manÏelkou Jaru‰kou oslavil
4. ledna i 68. v˘roãí svatby, kterou mûli v roce
1941 na radnici v Táborské ulici. Vychovali
spolu tfii dcery, Janu, ZdeÀku a Evu, a mají ãtyfii
vnouãata a sedm pravnouãat. K tûmto dvûma
úÏasn˘m v˘roãím jim pfii‰el pogratulovat i rodinn˘ pfiítel, zpûvák Karel Gott. Oslava se velmi vydafiila. Prostfiednictvím va‰eho ãasopisu pfiejeme
manÏelÛm Samcov˘m do dal‰ích spoleãn˘ch let
pevné zdraví.
FRANTI·EK JIRÁSEK

L

24 | TUČŇÁK

skupinové prohlídky domluvit telefonicky, a to
na ãísle 606 112 000.“
Zavítáte-li do galerie kaÏdou stfiedu mezi
12. aÏ 18. hodinou, mÛÏete se také zúãastnit malé
filmové burzy – nákupu ãi prodeje filmov˘ch
promítaãek (Milan Wolf jich vlastní neuvûfiiteln˘ch dva tisíce kusÛ!), kamer, fotoaparátÛ, knih
o filmu, fotografií a plakátÛ.
(md)

„Lída Baarová by v leto‰ním roce oslavila
95. narozeniny a Karla Högera k filmu v podstatû pfiivedla. Proto jsem oba spojil do jedné
v˘stavy,“ fiíká ve své galerii Milan Wolf.
www.praha4.cz
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EKOLOGIE

Vraky mizí z našich ulic

MČ Praha 4 – velkoobjemové kontejnery
březen 2009

Od března loňského roku mohli občané MČ Praha 4 upozorňovat prostřednictvím e-mailové adresy vraky@praha4.cz na překážející automobilové
trosky v ulicích.

Stanovi‰tû

elkovû bylo za rok 2008 nahlá‰eno 623 vozidel, z toho 65 právû díky internetu. „Chci
touto cestou podûkovat obãanÛm, Ïe nezÛstávají
lhostejní ke svému okolí a podporují na‰i snahu mít mûstskou ãást ãistou a uklizenou. Jako
vrak bylo nakonec vyhodnoceno 507 automobilÛ
v rÛzném stadiu rozkladu. Od vyvû‰ení v˘zvy na
úfiední desce tak majitelé mûli 60 dnÛ na jejich
odstranûní z komunikací, coÏ se v nadpoloviãním
poãtu pfiípadÛ i stalo,“ uvedl zástupce starosty
Martin Hudec.
Radnice Mâ Praha 4 se i nadále obrací na
obyvatele, aby pomohli s vyhledáváním nepojízdn˘ch vozidel. „Podnûty shromaÏìuje refe-

C

rentka odboru Ïivotního prostfiedí a dopravy
ÚMâ Hana Albrechtová na telefonním ãísle
261 192 437. K dispozici i nadále zÛstává emailová adresa vraky@praha4.cz. Na ní lze rovnûÏ
zaslat MMS zprávu s fotografií vraku a s informací, kde se nalézá. Pro lep‰í identifikaci místa
mÛÏete uvést ãíslo nejbliÏ‰í lampy pouliãního
osvûtlení,“ radí Martin Hudec.
A jak poznáte, Ïe jde opravdu o vrak? V zásadû platí, Ïe pokud vozidlu chybûjí nûkteré
základní konstrukãní nebo provozní souãásti
(dvefie, kapota, kola, sedadla atd.), nebo pokud je
v˘raznû po‰kozeno (poÏárem, korozí, nehodou,
vandalismem), lze jej povaÏovat za vrak. (md)

Jakým materiálem lze sypat chodník?
V lednovém čísle Tučňáka jste byli informováni o současné právní úpravě,
která upravuje odpovědnost za škody, jejichž příčinou byla závada ve
schůdnosti chodníku (místních komunikací) a dobu, která je stanovena
k odstranění závady ve schůdnosti.
imní sezona je v plném proudu, a proto
je‰tû nûkolik dal‰ích praktick˘ch rad. Sníh
je nutné odstraÀovat tak, aby nedo‰lo k jeho
u‰lapání provozem a pfiimrznutí k povrchu
chodníku. Snûhová bfieãka se musí z chodníku
odstranit. Sníh se ponechává v hromadách na okraji chodníku pfii vozovce, pfiiãemÏ nesmí b˘t
ztíÏena jeho nakládka pfiihrnutím ke stromÛm
nebo sloupÛm vefiejného osvûtlení, zataraseny
pfiechody pro chodce pfies vozovky, pfiíchody
a vjezdy do objektÛ a na poklopy slouÏící jako
pfiístupy k sítím a zafiízením uloÏen˘m pod
povrchem.
Na chodnících a v pû‰ích zónách je zakázáno
k posypu pouÏívat chlorid sodn˘ (NaCl)
– kuchyÀskou sÛl, chlorid vápenat˘ (CaCl2) a je-

Z

jich smûsi, ‰kváru a popel. K posypu chodníku
nesmí b˘t pouÏito inertních posypov˘ch materiálÛ se zrny vût‰ími neÏ 4 mm. Úfiad mûstské
ãásti Praha 4 vás, vlastníky objektÛ, Ïádá, aby
k posypu chodníkÛ byl pouÏíván pouze inertní
materiál, kter˘m je písek, popfi. ‰tûrk.
Obecnû závazná vyhlá‰ka hlavního mûsta
Prahy ã. 45/1997 Sb., o vymezení úsekÛ místních komunikací, na kter˘ch se nezaji‰Èuje
sjízdnost a schÛdnost odstraÀováním snûhu
a náledí, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, specifikuje konkrétní komunikace nebo jejich ãásti
vãetnû struãného popisu. Je-li na seznamu i vozovka, ve které se nachází vá‰ objekt, zjistíte na
www.praha-mesto.cz / úfiad/ vyhlá‰ky, nafiízení
a legislativa.
(e‰im)

Sběrné dvory na území MČ Praha 4
Sběrný dvůr MČ Praha 4
ulice Durychova Praha 4 – Krč
Tel.: 739 202 742
Provozní doba:
pondělí a středa: 10.30–16.30 hodin
úterý, čtvrtek a pátek: 9–15 hodin
sobota: 9–12 hodin

www.praha4.cz

Sběrný dvůr hl. m. Prahy
ulice Zakrytá
Praha 4-Spořilov
Tel.: 272 701 852, 731 142 348
Provozní doba:
pondělí–pátek: 8.30–17 hodin
sobota: 8.30–15 hodin

Zavezení dne

Jivenská x Adamovská
Ctiradova x Meãislavova
Zálesí x Sulická
Mezivr‰í x Nad ·álkovnou
Pod Terebkou x Petra Rezka
Pekárenská – pod svahem
Nad Pískovnou x Pfiechodní
Vavfienova
Halasova x U StrÏe
K V˘zkumn˘m ústavÛm
Marie Cibulkové x U Jedliãkova ústavu
Na Lysinû x Doudova
Zelen˘ pruh x Za pruhy (u parkovi‰tû)
Na Lysinách
Zapadlá x Zelen˘ pruh
Jeremenkova x Sitteho
U Pern‰tejnsk˘ch x DruÏstevní
Valtínovská x Hornokrãská
Pod Vi‰Àovkou
Pod Dálnicí ã. 1
Lopatecká x Doudova
Na Vrstvách x Pod Pekafikou
Vrbova (u garáÏí)
DruÏstevní ochoz x Zdafiilá
V Zálomu x Na Jezerce
Murga‰ova
Zachova x Nad Svahem
Korandova x Havlovického
Michelská x U Michel. ml˘na
Îilinská
Kotorská (u jeslí)
Humpolecká x Bystfiická
Nad Lesním div. x Nûmãická
Boleslavova x BoÏetûchova
Pod Krã. lesem x V Jehliãí
U Habrovky x U Krã. vodárny
Podolská x K Vysoké cestû
Vzdu‰ná x Na Rovinách
Plamínkové (u Z· nebo u polikl.)
Jiskrova x Na Mlejnku
Podolská x U Kublova
Klánova x U Vodotoku
Kamenitá
Branická x K Ry‰ánce
Jílovská (u Alberta)
Na Kvûtnici x Pod Sokolovnou
SdruÏení x Nad Studánkou
Horáãkova x Bartákova
Sinkulova x Na Klikovce
Pod Vr‰ovickou vodárnou III.
Baarova x Telãská
Luke‰ova x Bohrova
RuÏinovská x Kukuãínova
Na Zlatnici x Na Podkovce
V Hodkoviãkách x Jitfiní
Pod Jalov˘m dvorem
Doudlebská
Bítovská
PsohlavcÛ x Vûkova
Sládkoviãova
Fillova x Rabasova
Na Lí‰e x Na Novinû
Jihlavská (proti garáÏím)
Jihozápadní V. x JiÏní IX.
Na Chodovci (u sep. nádob)
Nad Havlem x U Krã. nádraÏí
Mirotická x âimelická
JiÏní XVI.
Choceradská x Senohrabská
Severov˘chodní IV. x Severní IV.
Viktorinova
Ohradní x Na Kfiivinû
Podolská x Nedvûdovo nám.
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16
16
17
17
17
17
18
18
18
18
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23
23
24
24
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25
25
25
25
26
26
26
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30
30
30
30
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31

Stanovi‰tû Mezilesní x V Pláni se pfiejmenovalo na
Zálesí x Sulická.
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DOPISY/RŮZNÉ
VáÏen˘ pane starosto,
odvolávám se na mÛj dopis a na Va‰i
radu ohlednû úklidu v Horáãkovû ulici. Na
Technické sluÏby jsem se neobrátila, nedomnívám se totiÏ, Ïe je v kompetenci osmdesátileté
obãanky sjednávat technické sluÏby za mûstsk˘
úfiad.
Jinak Vám zde blahofieãíme za provedené
odstfie‰ení prostoru mezi ulicemi Horáãkova
a Pujmanové, zvlá‰tû vhodné pfied zimním obdobím. Nyní máme pfiístup od domÛ k autobusÛm a do obchodu zasypán snûhem z obou
stran. Samozfiejmû neodmeten˘, neposypan˘,
klouzav˘ – byla to „medvûdí“ sluÏba pro staré
obãany a obãany o holích.
Za sníh nemÛÏete, ov‰em takováto unáhlená
rozhodnutí nejsou rozhodnû namístû. Velmi jste
nám zde zhor‰ili zimní podmínky, neboÈ cesta
pro základní potraviny je pro staré obãany
velmi riskantní. Zastfie‰ení, provedené zde
pfied cca 25 lety ãi více, byl skvûl˘ nápad.
D. HYANOVÁ
VáÏen˘ paní Hyanová,
otázka likvidace pfiístfie‰ku byla nutností,
obávali jsme se – a tak hovofiil i statick˘ posudek – Ïe pfietíÏení snûhem mÛÏe zpÛsobit zborcení. Pak by Va‰e vyjádfiení bylo jiné a pravdûpodobnû opût kritické.
Máte pravdu v otázce úklidu snûhu.
Zajistíme zv˘‰en˘ úklid tohoto prostoru.
O ãistotu této lokality velmi dbáme, o ãemÏ
svûdãí napfiíklad podzimní akce, kdy mûstská
ãást Praha 4 zde provedla dÛkladné vyãi‰tûní
tohoto prostoru. BohuÏel se nám nepodafiilo
získat v pfiijatelné lhÛtû v‰echny souhlasy
vlastníkÛ pozemkÛ. O mnoÏství práce si udûlejte pfiedstavu z mapky se zakreslením vlastnick˘ch vztahÛ. Ale jak uÏ jsem slíbil, pfiístfie‰ky budeme opût realizovat.
S pozdravem
PAVEL HORÁLEK, STAROSTA
VáÏení zastupitelé,
zasílám Vám v˘sledky ankety obyvatel domu,
kter˘ je situován mezi ulicemi Horáãkova
a Pujmanové (adresa Horáãkova 1206–1208)
a vedle nûhoÏ by mohly stát plánované garáÏe
v ulici Pujmanové. Z této ankety vypl˘vá, Ïe
94,5 % zúãastnûn˘ch garáÏe nechce. Vzhledem
k tomu, Ïe by si naprostá vût‰ina obyvatel
na‰eho domu v garáÏích ani nepofiizovala
parkovací místo, vzniklo by spí‰e parkovi‰tû
pro obãany z ‰ir‰ího okolí, ktefií by byli u‰etfieni toho, mít garáÏe v blízkosti vlastního domu.
Anketní lístky jsem i s dopisem v pátek donesla na úfiad Mâ. V dopise najdete i nûkteré
argumenty vztahující se k místu stavby (pfied
matefiskou ‰kolkou)... Prosím o odpovûì na tuto zprávu v tom smyslu, Ïe ji pfieãetli a zaregistrovali pfiíslu‰ní za rozhodování zodpovûdní
zastupitelé.
PhDr. Hana Synková
VáÏená paní doktorko,
potvrzuji obdrÏení Va‰eho nesouhlasu s v˘stavbou parkovacího domu. Va‰e sdûlení pfiijímám s tûÏk˘m srdcem, protoÏe parkování ve
Va‰í lokalitû je kritické – bezohledné parkování na pfiechodech pro chodce, na kfiiÏo-
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vatkách apod. Situaci je nutné fie‰it, ale ne
za cenu vût‰inového nesouhlasu místních obyvatel. To nemá smysl.
V souãasné dobû fie‰íme finanãní a majetkov˘ model na v˘stavbu parkovacích domÛ.
Zkuste se je‰tû jednou zamyslet nad na‰ím
návrhem. Parkovací dÛm by mûl b˘t ve vlastnictví druÏstva, kterému mûstská ãást pronajme
pozemek a postaví objekt. To znamená, Ïe by
se jednalo o prodej druÏstevních práv pouze
místním obyvatelÛm a tudíÏ by se z uÏívání
domu vylouãili nerezidenti a komerãní sféra.
Cena druÏstevního podílu by byla v cenû
pofiizovacích nákladÛ bez ceny pozemku.
UvaÏujeme o 3–5letém splátkovém kalendáfii
z ãásti kupní ceny konkrétního druÏstevního
podílu, takÏe kupní cena by byla rozloÏena
do nûkolika let. Správu domu by vykonávalo
druÏstvo jiÏ bez úãasti mûstské ãásti. Cena bytu
souvisí také s jeho vybaveností a byt se zaji‰tûn˘m parkovacím místem má vÏdy podstatnû
vût‰í cenu...
S úctou
PAVEL HORÁLEK, STAROSTA
Dobr˘ den,
bydlím v lokalitû P-4 Braník – v místû, kde
pfiechází sídli‰tû Novodvorská do tfie‰Àového
sadu, mezi ulicemi: Vrbova, Ve Studeném, PsohlavcÛ a Vûkova. Chtûla bych upozornit na
velmi zanedban˘ stav tohoto sadu! Bydlím zde
jiÏ pfies 30 let a myslím, Ïe by byla ‰koda nechat zniãit takovou plochu zelenû. Mám proto
dotaz: chystá se obnova této plochy, nebo jaká
je její prognóza do dal‰ích let?
Dûkuji za odpovûì.
Vûra Baxová

VáÏená paní Baxová,
dûkujeme za Vá‰ dotaz. Vámi zmiÀovan˘
tfie‰Àov˘ sad mezi ulicemi Vrbova, Ve Studeném, PsohlavcÛ a Vûkova je ve vlastnictví
soukrom˘ch osob. Zámûr vlastníkÛ tohoto
pozemku nám bohuÏel není znám. Odbor
Ïivotního prostfiedí a dopravy Mâ Praha 4
provede kontrolu stavu pozemku z hlediska
udrÏování ãistoty a bezpeãnosti. Pfiípadné
nedostatky budeme fie‰it v souladu s platnou
právní normou pfiímo s vlastníky pozemku.
DAVID ZÁRUBA, VEDOUCÍ ODDùLENÍ
SPRÁVCÒ OBLASTÍ Mâ PRAHA 4

Změna sídla
stav sociálních sluÏeb v Praze 4 si dovoluje informovat v‰echny uÏivatele peãovatelské sluÏby i zájemce o ni, Ïe od 5. ledna
tohoto roku do‰lo ke zmûnû sídla okrsku ã. 3,
kter˘ zabezpeãuje peãovatelskou sluÏbu pfieváÏnû v lokalitách Zábûhlic, Michle a ãásti
Nuslí okolo Jezerky. Z pÛvodní adresy na
Roztylském námûstí se okrsek pfiestûhoval do
objektu základní ‰koly Na Chodovci 54.
Telefon zÛstal nezmûnûn: 261 223 576.
MILO· HÁJEK, ¤EDITEL ÚSS PRAHA 4

Ú

Oslava později
Z organizaãnû-technick˘ch dÛvodÛ se oslava 110 let pov˘‰ení Nuslí na mûsto neuskuteãní v avizovaném termínu 12. února. O novém
datu spoleãenské akce budou obãané vãas
informováni prostfiednictvím ãasopisu TuãÀák
a webu www.praha4.cz.
(md)
www.praha4.cz
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INZERCE
SC-81461/3

ZASKLENÍ LODŽIE
VÁ M Š E T Ř Í T E P L O A P E N Í Z E

SC-81770/11

SYSTÉM POSUVNÝCH SKEL A OTOČNÝCH TVRZENÝCH SKEL

NEJVĚTŠÍ VÝROBCE V ČR!

Zaskleno více než
5 0 0 0 0 balkonů
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

SC-81162/11

MONTÁŽE PROVÁDÍME PO CELÝ ROK!

ZDARMA VOLEJTE 800 101 005

SC-81587/3

SC-81369/3

SC-81749/4
SC-81957/1

SC-81242/6

SC-81462/11

SC-81939/25

SC-81919/3
SC-81929/1

SC-81674/5

www.ceskydomov.cz
www.praha4.cz
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POLEMIKA

Vznik společenství vlastníků jednotek ze zákona
V září 2008 byl v Tučňáku uveřejněn článek zástupce starosty MČ Praha 4
Ing. Petra Staníka na téma privatizace s názvem „Prodej městských bytů
do vlastnictví zrychlil tempo“. Dopisem občana Prahy 4 byla redakce
Tučňáku upozorněna na údajnou nepřesnost v článku, týkající se vzniku
společenství vlastníků jednotek. O vyjádření k níže uvedenému dopisu
jsme požádali Ing. Petra Staníka, zástupce starosty.
Dopis občana Prahy 4
K Va‰emu ãlánku v TuãÀáku v záfií 2008
Vás upozorÀuji na nepfiesnost ve vzniku spoleãenství vlastníkÛ jednotek (dále jen SVJ).
V zákonû ã. 72/1994 Sb. není uvedeno, Ïe SVJ
vzniká dnem doruãení osvûdãení z Katastrálního úfiadu o zápisu vlastnictví jednotky v pofiadí tfietímu vlastníku. V § 9 odst. 3) zákona
ã. 72/1994 Sb. je uvedeno, Ïe SVJ vzniká dnem
doruãení listiny s doloÏkou o vyznaãení vkladu
do katastru nemovitostí nebo jiné listiny,
kterou pfiíslu‰n˘ státní orgán osvûdãuje vlastnické vztahy k jednotce poslednímu z tûchto
vlastníkÛ.
Z tohoto znûní tedy vypl˘vá, Ïe napfiílad
v domû, kter˘ má tfieba 20 jednotek a z nich se
rozhodne napfi. 15 rodin pfievzít bytové jednotky do vlastnictví, vznikne SVJ doruãením
osvûdãení z Katastrálního úfiadu patnáctému,
tedy poslednímu vlastníkovi.
Jako pfiíklad Va‰eho mylného v˘kladu vzniku
SVJ je situace, kdy Katastrální úfiad zpracuje
a ode‰le osvûdãení o vlastnictví jednotky v jednom dni deseti vlastníkÛm a následnû zpracuje
a ode‰le osvûdãení zb˘vajícím pûti vlastníkÛm.
Jak se bude zji‰Èovat, ktefií tfii vlastníci dostali
osvûdãení nejdfiíve?
Správn˘ v˘klad § 9 odst. 3) je tedy ten, Ïe
SVJ vznikne dnem doruãení patnáctému vlastníkovi a v‰ech patnáct vlastníkÛ se tak stane
ãleny SVJ od jeho vzniku a vztahuje se na nû
mimo jiné i § 9 odst. 9) zákona ã. 72/1994 Sb.
Vámi uvádûn˘ vznik SVJ po obdrÏení osvûdãení o vlastnictví z Katastrálního úfiadu tfietím
vlastníkem se tedy t˘ká domu se tfiemi vlastníky, jinak platí pro vznik SVJ slovo poslednímu.
Domnívám se, Ïe by bylo vhodné znûní
Va‰eho ãlánku v TuãÀáku v tomto smyslu upravit, aby se zabránilo zmatku v privatizovan˘ch
domech.

Odpověď:
Pfii tvorbû ãlánku na téma 4c) vlna privatizace, jsem chtûl jasnû a struãnû postihnout cel˘
proces pfievodu mûstsk˘ch bytÛ do vlastnictví,
a to od vyhotovení prohlá‰ení vlastníka, pfies
prodej aÏ po vznik SVJ. âlánek byl koncipován jako informativní, nikoli jako právní v˘klad vzniku SVJ.
Zámûrnû jsem necitoval paragrafová znûní
a neodkazoval na konkrétní právní pfiedpisy
proto, aby privatizace bytÛ do osobního vlastnictví a dal‰í skuteãnosti s tím spojené byly
srozumitelné pro v‰echny budoucí vlastníky
jednotek bez ohledu na schopnost se orientovat v právních termínech, dohledat v˘kladová
stanoviska a správnû si je vyloÏit.
Vzhledem k tomu, Ïe informativní v˘klad
vzniku SVJ není sice v ãlánku úplnû pfiesn˘,

28 | TUČŇÁK

ale je vûcnû správn˘, nemám obavu, Ïe by
zpÛsobil zmatek v privatizovan˘ch domech,
jak tvrdí pisatel, zejména i proto, Ïe první
shromáÏdûní SVJ k pfiijetí stanov a zvolení
v˘boru svolává mûstská ãást jako pÛvodní
vlastník, která potfiebuje znát datum jeho
vzniku, nutné pro notáfiské osvûdãení konání
prvního shromáÏdûní SVJ, na jehoÏ základû se
SVJ zapisuje do obchodního rejstfiíku jako
právnická osoba.
V˘klad okamÏiku vzniku SVJ ze zákona,
uveden˘ v dopise pisatele, je nesprávn˘ a citace první vûty § 9, odst. 3, zák. ã. 72/1994 Sb.,
o vlastnictví bytÛ, je neúplná. Pro urãení dne
vzniku SVJ je velmi dÛleÏitá i první ãást vûty
§ 9 odst. 3 zákona, kterou pisatel neuvedl.
Celá první vûta § 9, odst. 3 zákona, zní:
„Spoleãenství vzniká v domû s nejménû pûti
jednotkami, z nichÏ alespoÀ tfii jsou ve vlastnictví tfií rÛzn˘ch vlastníkÛ, a to dnem doruãení listiny s doloÏkou o vyznaãení vkladu
do katastru nemovitostí nebo jiné listiny,
kterou pfiíslu‰n˘ státní orgán osvûdãuje vlastnické vztahy k jednotce, poslednímu z tûchto
vlastníkÛ.“

Ilustraãní foto: Zdenûk KfiíÏ
Pfii v˘kladu okamÏiku vzniku SVJ je nutné
vycházet nejen z tohoto paragrafového znûní,
ale i pfiihlédnout k provádûní zápisu pfievodu jednotek katastrálním úfiadem a zpÛsobu
vyrozumívání o zápisu vlastnického práva
k jednotce. Tyto postupy upravuje Pokyn ã. 24
âeského úfiadu zemûmûfiického a katastrálního,
v úplném znûní, ze dne 4. srpna 2000 ã. j.
2648/2000-23, k realizaci zákona ã. 72/1994
Sb., kter˘m se upravují nûkteré spoluvlastnické
vztahy k budovám a nûkteré vlastnické
vztahy k bytÛm a nebytov˘m prostorÛm (zákon o vlastnictví bytÛ), ve znûní zákona
ã. 103/2000 Sb., v katastru nemovitostí, ve
znûní dodatku ã. 1 ze dne 25. záfií 2000 ã. j.
4163/2000-23, dodatku ã. 2 ze dne 26. ledna
2001 ã. j. 463/2001-23 a dodatku ã. 3 ze dne
23. ledna 2002 ã. j. 11/2002-23.

V ãl. 3 odst. 1.2.
tohoto pokynu je uvedeno, zapí‰e-li
katastrální
úfiad
k dal‰í jednotce
v domû, ve kterém
je vymezeno minimálnû pût jednotek,
vkladem vlastnické
právo ve prospûch
v pofiadí jiÏ tfietího
vlastníka, vyrozumí Ing. Petr Staník (ODS),
o tom ostatní vlastzástupce starosty
níky jednotek. Pfievodci jako jednomu ze stávajících vlastníkÛ
jednotek v domû se vyrozumûní pfiiloÏí do
obálky ke smlouvû s vkladovou doloÏkou.
Nabyvateli jednotky se toto vyrozumûní nezasílá. Zb˘vajícímu tfietímu vlastníkovi jednotky
v domû se vyrozumûní za‰le samostatn˘m dopisem. A dále: „Pfii dal‰ích pfievodech jednotek
v domû se vyrozumûní o vkladu vlastnického
práva k jednotce ostatním vlastníkÛm jednotek
nezasílá.“
Nejen z uvedeného § 9, odst. 3, zákona
o vlastnictví bytÛ, ale i citovaného Pokynu
ã. 24 âeského úfiadu zemûmûfiického a katastrálního je jednoznaãnû patrné, Ïe okamÏik
vzniku SVJ ze zákona, v domû s více jak pûti
bytov˘mi jednotkami, je spjato s prvními tfiemi
vlastníky jednotek.
V praxi to znamená, pouÏiji-li pfiíklad domu
s 20 jednotkami citovan˘ v dopise, Ïe po vloÏení „Prohlá‰ení vlastníka“ do katastru nemovitostí mûstskou ãástí, kter˘m se „bytov˘ dÛm“
rozãlenil na „dÛm s 20 jednotkami“, se z mûstské ãásti jako pÛvodního vlastníka bytového
domu stává vlastník domu s 20 jednotkami.
Prvním a jedin˘m vlastníkem v‰ech 20 jednotek je na poãátku v katastru zapsána mûstská
ãást. Prodejem první jednotky v pofiadí druhému vlastníkovi a zápisem do katastru zatím
je‰tû SVJ ze zákona nevzniká. Prodejem druhé
jednotky v pofiadí tfietímu vlastníkovi zápisem
do katastru stále je‰tû SVJ nevzniká.
SVJ vzniká aÏ dnem doruãení, podle § 9
odst. 3 zák. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytÛ, listiny s doloÏkou o vyznaãení vkladu do katastru
nemovitostí, coÏ je dle ãl. 3 odst. 1.2. Pokynu
ã. 24 âeského úfiadu zemûmûfiického a katastrálního kupní smlouva s doloÏkou o vyznaãení
vkladu, nebo jiné listiny, coÏ je podle ãl. 3
odst. 1.2. téhoÏ pokynu vyrozumûní katastrálního úfiadu o zápisu vlastnického práva ve
prospûch v pofiadí jiÏ tfietího vlastníka, kterou
pfiíslu‰n˘ státní orgán osvûdãuje vlastnické
vztahy k jednotce, poslednímu z tûchto, v pofiadí prvních tfií v katastru zapsan˘ch, vlastníkÛ.
Jak se bude zji‰Èovat datum doruãení listiny, aÈ uÏ kupní smlouvy s vkladovou doloÏkou, nebo vyrozumûní poslednímu z prvních
tfií zapsan˘ch vlastníkÛ? Mûstská ãást jako
pÛvodní vlastník musí o tento údaj doÏádat
katastrální úfiad. Teprve poté bude znám
konkrétní den skuteãného vzniku SVJ ze
zákona.
www.praha4.cz
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INZERCE

SC-81905/3

SC-81954/4

Ing. JAN MELŠ

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

Tel.: 272 734 264, Mobil: 607 719 394

SC-81783/6

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

SC-81336/10

J’lovsk‡ 426, Praha 4
Tel.: 241 493 617, 777 708 035, 777 708 034
www.balkap.wz.cz

SC-81792/11

V‰e v pfiízniv˘ch cenách vãetnû záruky
Rozpoãty a konzultace ZDARMA - Zaji‰tûní ostatních fiemesel

SC-81807/12

MALÍŘI, LAKÝRNÍCI, ÚKLID

SC-81602/3

SC-81785/11

SC-81793/3

SC-81954/3

PODLAHÁŘSKÁ FIRMA NABÍZÍ
BROUŠENÍ A LAKOVÁNÍ PARKET
od 220 Kč/m2
Mobil: 728 961 565

SC-81741/11

SC-81790/11

SC-81956/1

ŘÁDKOVÁ INZERCE

SC-81791/6
SC-81803/11

Koupím byt v Praze 2+kk
nebo 3+1. Platba hotově!

SC-81940/1

Tel.: 721 386 777

STŘÍHÁNÍ PSŮ

SC-81933/1

SC-81918/1

SC-81972/1

SC-81985/1

SC-81794/11

SC-81806/11

WHIRLPOOL - IGNIS - TATRAMAT
OPRAVY v bytě zákazníka
Tel: 272 761 234, 602 366 328

SC-81917/2

SC-81804/2

SC-81805/11

SERVIS PRAČEK

rychle, levnû, kvalitnû, praxe.
Novodvorská 405, tel.: 777 170 818
www.praha4.cz
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DIVADLA – ÚNOR

DOMOV SUE RYDER
Domov Sue Ryder, o. p. s., Michelská 1/7, 140 00 Praha 4-Michle
Tel.: 244 029 111 - www.sue-ryder.cz

GALERIE: MARKO JANICKI / UMĚNÍ V PLENÉRU
2. po 15.00 BRANICKÉ DUO – Lidová hudba
k poslechu i tanci v nekuřácké rest.
4. st 16.00 VIOLONCELLOVÝ RECITÁL
Skladby J. S. Bacha, E. Douši,
L. Fišera a dalších v podání V. Sůvy.
5. čt 17.00 SALCBURSKO
– KRAJEM MOZARTA, HRADŮ,
PASTVIN A HOR
Přednáška RNDr. J. Hofmanna.
10. út 17.00 JAK ZRÁLA ZRADA
NA MORAVSKÉM POLI
(smrt Přemysla Otakara II.)
Další z přednášek Drahomiř Budínské.

12. čt 15.00 HUDEBNÍ KULTURA V POJIZEŘÍ
(Přednáška k 320. výročí založení piaristického
konventu v Kosmonosích), PhDr. J. Bartoš-Sturc.
12. čt 17.00 RADOTÍNSKÝ POTOK V KRASU
Přednáška „Pražská periferie dávno a nedávno“,
RNDr. Pavel Mrázek
18. st 17.00 Restaurace; Večer španělské kuchyně
– tradiční španělské pokrmy s ochutnávkou
18.–20. TRADIČNÍ BAZAR OBLEČENÍ – Oblečení, knist–pá hy, domácí potřeby, látky, záclony. Pytel za 60 Kč.
st, čt 10.00–17.30, pá 9.00–12.00, Divadelní sál
23. po 15.00 BRANICKÉ DUO – Lidová hudba
k poslechu i tanci v nekuřácké restauraci
27. pá 18.00 SONATINY FRANZE SCHUBERTA
Účinkují: J. Siřínek – housle, L. Vendl – klavír

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

Branická 411/63, 147 00 Praha 4-Braník,
Fax: +420 244 462 813
POKLADNA DIV. + TEL. REZERVACE:
PO–âT 15–18 hod. – Tel.: +420 244 462 779
HROMADNÉ OBJEDNÁVKY:
PO–âT 10–14 hod. a PÁ 8–12
FAX: +420 244 462 813
V obou pfiípadech uvádûjte tel. spojení!
www.branickedivadlo.cz
MoÏnost objednávek pfies internet
1. ne 14.00
6. pá 19.00
8. ne 14.00
9. po19.00
10. út 19.00
11. st 19.00
12. čt 19.00
13. pá 19.00
14. so 16.00
15. ne 14.00
19.00
16. po19.00
18. st 19.00
19. čt 19.00
20. pá 19.00
21. so 16.00
22. ne 14.00
17.00
23. po19.00
24. út 19.00
25. st 19.00
27. pá 19.00
28. so 16.00

PRINCEZNA KAPRADINKA
S PYDLOU V ZÁDECH
KAMARÁDI V DIVADLE – pohádka
PROLHANÁ KETTY – komedie
DEN NA ZKOUŠKU – hudeb. komedie
SPIRITUÁL KVINTET – koncert
NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO
DEVÁTÁ – komedie
ČTYŘI POKOJE DO ZAHRADY
– komedie
HŘÍČKA POZDNÍHO LÉTA – komedie
O STRAŠNĚ LÍNÉM HONZOVI
– pohádka DIVADLA ANDROMEDA
PŘÍLIŠ DRAHÁ MATHILDA
– detektivní tragikomedie
S TVOJÍ DCEROU NE – komedie
BLÁZINEC V PRVNÍM POSCHODÍ
– veselohra na způsob vídeňské frašky
PRÁZDNINY SNŮ – komedie
VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM,
KDYŽ TEČE VODA – komedie
ZDRAVÝ NEMOCNÝ
– francouzská komedie
TŘI ČUNÍCI – pohádka divadla NEKLID
1 + 1 = 3 – konverzační komedie
OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ – komedie
JAKO THELMA A LOUISE
ČOCHTAN VYPRAVUJE
SMÍŠENÉ (PO)CITY – komedie
NA SPRÁVNÉ ADRESE – komedie

B R A N I C K É D I VA D L O N A B Í Z Í :
NETRADIČNÍ ABONMÁ, které neomezí Váš výběr
programový ani časový. Za pouhých 1 000,- Kč získáte 12
poukázek na poloviční slevu, 12 vstupenek na kterýkoliv
program pořádaný BD. DÁRKOVÉ KARTY: 6 poukázek
na volnou vstupenku do BD (1 800,- Kč) • POLOVIČNÍ
SLEVY: PRO DĚTI, STUDENTY A DŮCHODCE (OMEZENÝ
POČET VSTUPENEK NA JEDNOTLIVÁ PŘEDSTAVENÍ).

Akce se koná za podpory grantů MČ PRAHA 4
a HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.
BRANICKÉ DIVADLO provozuje občanské
sdružení LETITIA – společnost pro rekonstrukci a obnovu Branického divadla.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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Kfiesomyslova 625, Praha 4
Pokladna tel.: 241 404 040
Obchodní oddûlení
Tel.: 261 215 722
Tel./fax: 261 215 721
E-mail: fidlovacka@fidlovacka.cz
www.fidlovacka.cz
3. út 19.30 HOSTINEC U KAMENNÉHO STOLU
– úsměvná retrokomedie
4. st 19.30 NOC BLÁZNŮ
5. čt 19.30 MUŽ Z LA MANCHY – muzikál
6. pá 19.30 JULIE, TY JSI KOUZELNÁ!
– anglická milostná komedie
7. so 19.30 ŠUMAŘ NA STŘEŠE
– světoznámý americký muzikál
8. ne 15.00 LUCERNA – pohádková hra
9. po 10.30 LUCERNA
10. út 19.30 TŘI SESTRY – tragikomický příběh
11. st 19.30 BLBOUN – klasická francouzská fraška
12. čt 19.30 HOSTINEC U KAMENNÉHO STOLU
13. pá 19.30 HÁDEJ, KDO PŘIJDE...
– lyrická komedie
14. so 19.30 POSLEDNÍ DOUTNÍK
– „Nikdy neříkej nikdy!“ aneb
dráždivá komedie o tom, jak vášeň
a touha mohou poplést hlavu lidem
i ve zralém věku.
15. ne
NEHRAJE SE
16. po
NEHRAJE SE
17. út 19.30 A JE TO V PYTLI!
– anglická komedie
18. st 19.30 HABAĎŮRA – anglická komedie
19. čt 19.30 BALADA PRO BANDITU
– legendární český muzikál
20. pá 19.30 MUŽ Z LA MANCHY
21. so 15.00 TŘI SESTRY
22. ne 15.00 MALOVANÉ NA SKLE
– lidová zpěvohra
23. po 10.30 MALOVANÉ NA SKLE
19.30 NERUŠIT, PROSÍM
– vynikající anglická komedie
24. út 19.30 ŠUMAŘ NA STŘEŠE
25. st 19.30 DIVOTVORNÝ HRNEC – muzikál
26. čt 19.30 ČAJ U KRÁLOVNY – brilantní hra
nám s vtipem a elegancí líčí poslední
chvíle života nevyzpytatelné královny
Alžběty, která si pozve společnost
coby publikum svého velkolepého
„odchodu ze scény“.
27. pá 19.30 HÁDEJ, KDO PŘIJDE...
28. so 15.00 LUCERNA

KOMORNÍ FIDLOVAâKA
Na Jezerce 1451, 140 00 Praha 4-Nusle
Tel.: 261 224 832 • GSM: 736 623 965
E-mail: kristian.jezerka@quick.cz
www.divadlonajezerce.cz

Boleslavova 13a, Praha 4, 140 00

Rezervace vstupenek
1 hod. pfied pfiedstavením – pfiím˘ tel.: 241 404 268
Pokladna pro obû scény tel.: 241 404 040
Obchodní oddûlení tel./fax: 261 215 721, tel.: 241 409 346
E-mail: fidlovacka@fidlovacka.cz
www.fidlovacka.cz
5. čt 19.30 MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
– Laskavá komedie
6. pá 19.30 MILÁČCI A MILODARY
– Česká premiéra slavné francouzské
komedie
7. so 19.30 NEJLEPŠÍ KAMARÁDKY
11. st 19.30 ŽENA V ČERNÉM – Anglický horor
12. čt 19.30 MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
13. pá 19.30 SEDMERO HŘÍCHŮ – Derniéra
14. so 19.30 NEVYLÉČITELNÍ
18. st 19.30 VENUŠE NOSÍ XXL
– Vtipný a inteligentní příběh
současného amerického autora
20. pá 19.30 MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
21. so 15.00 MILÁČCI A MILODARY
23. po 19.30 MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
28. so 19.30 NEVYLÉČITELNÍ

4-Volnočasová, o.p.s.

Novodvorská 151, 142 00 Praha 4
www.4-volnocasova.cz
Informace na tel.: 241 494 341
Pfiedprodej vstupenek: po–pá 16–20 hod.
Nabídka pofiadÛ pro ‰koly:
www.4-volnocasova.cz
KC Spofiilov, Hlavní 141, Praha 4-Spofiilov

KC Novodvorská
1.
2.
3.
8.
10.
12.

ne 15.00
po 18.00
út 19.00
ne 15.00
út 19.00
čt 19.30

15. ne 15.00
17. út 19.00
19. čt 19.30
22. ne 15.00

Taneční odpoledne – O. Doležal
Svět je kabaret
Maroko na kole
Taneční odpoledne
Cestování pro rodiny s dětmi
ESTER KOČIČKOVÁ a LUBOMÍR
NOHAVICA – Černá orchidej
Taneční odpoledne – O. Doležal
Peking a krásy severní Číny
ROBERT KŘESŤAN
a DRUHÁ TRÁVA
PROČ ŽIJEŠ RÁD
PRO DĚTI

po–pá
1. ne
7. so
8. ne
14. so
21. so
22. ne
28. so

9.00–12.00 Baby Klub Lentilka
herna pro malé děti + program pro maminky
14.00
Prasátka a vlk
14.00 a 15.30 O princezně Čárypíše
14.00
Pohádky z kouzelného kabátu
14.00 a 15.30 Zvířátka a loupežníci Petrovští
14.00 a 15.30 Hračky na cestách
14.00
Mach a Šebestová
14.00 a 15.30 Ponocný a strašidlo

KC Spofiilov
11. st
19. čt
25. st
26. čt

19.00
19.00
19.00
19.00

Austrálie – cest. beseda Adventura
ČEKÁNÍ NA GODOTA – Div. Zahrada
Nepál – cest. beseda Adventura
IVO JAHELKA – koncert
PRO DĚTI

14. so 15.00 O líných strašidlech – pohádka
VÝSTAVY

KC Novodvorská
8. 1.–28. 2. Výstava ke 40 letům loutkového
divadla Zvoneček
1.–28. 2.
Výstava Oběti komunistické moci
v severočeském pohraničí 1945–46
KC Spořilov
23. 1.–28. 2. Spořilovský salón – výběr,
výstava výtvarných děl

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
15.
17.
18.
19.
20.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

ne
po
út
st
čt
pá
so
ne
po
út
st
čt
pá
ne
út
st
čt
pá
ne
po
út
st
čt
pá
so

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

KUMŠT
LÁSKY PANÍ KATTY
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ – zadáno
KUMŠT – zadáno
VRAŽDY
VÁLKA ROSEOVÝCH
KUMŠT
VÁLKA ROSEOVÝCH
KAVIÁR NEBO ČOČKA – derniéra
VÁLKA ROSEOVÝCH
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ – zadáno
MANDRAGORA
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
MANDRAGORA
ŽENITBA
LÁSKY PANÍ KATTY
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
ŽENITBA
KUMŠT
NA DOTEK
NA DOTEK
KUMŠT
KUMŠT
NA DOTEK

DIVADLO DOBE·KA
Jasná I. 1181/6 147 00 Praha 4
Tel.: 244 468 173 • Fax: 244 468 167
dobeska@divadlodobeska.cz
rezervace@divadlodobeska.cz
www.divadlodobeska.cz
STUDIO DOBE·KA:
kurzy • zábava • relaxace
www.divadlodobeska.cz/studio
1. ne 15.00 Pár mu jich dej – pohádka
3. út 19.00 Přednáška o architektuře D. Vávry
– tentokrát na téma Dublin
– architektura a krajina
4. st 19.30 Filmový klub – Ukrutně šťastni
5. čt 20.00 Unifiction – koncert
6. pá 20.00 Lenka Vychodilová + Ti3 – křest CD
„Lemura... někdy luzná, jindy hrůzná“
8. ne 15.00 Jak šlo vejce na vandr – pohádka
20.00 Mark Geary – koncert
9. po 19.00 ZUŠ Modřany
Ingmar Bergman – Malba na dřevě
Antonín Přidal – Noc potom
10. út 19.00 Přednáška Fair Trade
– spravedlivý obchod
11. st 20.00 –123 min. – koncert
14. so 15.00 FK pro děti – Madagaskar 2
15. ne 18.00 Vernisáž – Miroslav Hilský
– výstava k nedožitému výročí
16. po 19.30 Besídka 2009
– tradiční představení divadla Sklep
17. út 19.30 Besídka 2009
18. st 19.30 Výběr z Besídek
– sklizeň nejlepších plodů
posledních let
19. čt 19.30 Ozvěny Besídek
– divadlo Sklep
19. čt 17.00 Masopustní venkovní veselice
– průvod Dobeškou s divadlem
Mimotaurus
25. st 19.30 Filmový klub – Sedmé nebe

Předprodej na březen začíná 2. 2. 2009

www.praha4.cz
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VOLNÝ ČAS

Únorové akce ve 4-Volnočasové
Únor je sice nejkratším měsícem v roce, ale zase je bohatý na kulturní a společenské události. Svými programy se k tomu snaží přispět i 4-Volnočasová, o. p. s.
KONCERTY

DIVADLO

12. února nás ãeká nejen skvûl˘ hudební záÏitek, ale
také notná porce zábavy. ESTER KOâIâKOVÁ není
totiÏ jen v˘borná ‰ansoniérka, ale také rozená baviãka
a velmi charismatická a sympatická osoba, která se navíc s klavíristou LUBO·EM NOHAVICOU v˘bornû
doplÀuje. Repertoár z jejich autorské dílny mají rozdûlen˘ tak, Ïe písnû, které celé sloÏil Lubo‰ Nohavica, hraje i zpívá sám (Ester mezitím vyuÏívá volného ãasu k náv‰tûvû toalety, ãi
kontrole divákÛ). Ty, jeÏ sloÏili spoleãnû, nebo jen Ester Koãiãková,
hrají spoleãnû. Ve vût‰inû textÛ Ester Koãiãková vtipem a také sarkasmem rozhodnû ne‰etfií a místy by se na‰el i Ïdibec nûjaké té morbidity.

Zveme vás na Spofiilov do divadla, a to 19. února na pfiedstavení
Divadla Zahrada, které nabídne zkrácenou verzi nejlep‰ího díla irského
dramatika Samuela Becketta „âekání na Godota“. Hra je o dvojici tulákÛ, ktefií ãekají na jakéhosi pana Godota, kter˘ je má pfiivést ke ‰tûstí
a slávû, ale nikdo neví proã. Doãkají se? Uvidíme bájného pana Godota?
MoÏná vám napoví, co fiekl sám autor: „Kdybych vûdûl, kdo je Godot,
tak bych to tam napsal.“

PRO DĚTI
Pravidelné sobotní a nedûlní pohádky pro dûti pfiipravují divadla
Zvoneãek a Extrém. Dût‰tí náv‰tûvníci se mohou tû‰it i na pohádku divadélka Anima Candida nazvanou „Pohádky z kouzelného kabátu“. Ta je
urãená pro nejmen‰í diváky a dûti v ní uvidí rÛzné druhy loutek ve tfiech
pohádkách spojen˘ch písniãkami – „O kohoutkovi a slepiãce“, „O kudliãce rybiãce a duhové kuliãce“ a „O Smolíãkovi“. Na Spofiilovû se zase
chystá ãinoherní v˘pravná pohádka o pokladu, stra‰idlech JeÏibabû
a Hastrmance a o vítûzství pracovitosti a poctivosti nad leností a hamiÏností. K vidûní bude i hrst kouzelnick˘ch a ãarodûjn˘ch efektÛ a desítka
pohádkov˘ch písniãek.

VÝSTAVY
V prostoru KC Spofiilov je pfiipravena v˘stava „Spofiilovsk˘ salón
– v˘bûr“ a v KC Novodvorská Federace nezávisl˘ch spisovatelÛ nabízí
pohled do minulosti prostfiednictvím v˘stavy „Obûti komunistické moci
v severoãeském pohraniãí v letech 1945–1946“ (viz níÏe).
(par)

Výstava o smutné historii
Expozice dokumentů, dobových fotografií a svědeckých výpovědí o dramatických událostech po
skončení 2. světové války v severočeském pohraničí
bude v únoru představena v KC Novodvorská.
Skupina DRUHÁ TRÁVA a ROBERT K¤ESËAN se pfiedstaví na
koncertû 19. února s písniãkami ze svého poslední alba „Dylanovky“.
Poetika Dylanov˘ch písní jde ruku v ruce s Druhou trávou a ta pak uÏ
není pouze bluegrassová, ale i folkrocková a irská. „Je to kombinace
‚druhotrávovské‘ muziky s urãit˘mi principy Dylanovy hudby,“ fiíká
Lubo‰ Malina, hudební ‰éf Druhé trávy. A dylanologové mohou zÛstat
v klidu, jejich guru neutrpûl, pouze zní trochu jinak.

26. února na Spofiilovû vám nabízíme diváky oblíben˘ a velmi dobfie
nav‰tûvovan˘ pofiad „zpívajícího právníka“ (a také prÛvodce televizním
pofiadem „Neznalost neomlouvá“) IVO JAHELKY. Pofiad je sestaven
z vesel˘ch pfiíbûhÛ ze Ïivota zpracovan˘ch do písniãek a z „perliãek“ ze
soudních spisÛ a policejních protokolÛ. Na koncertû zazní napfiíklad
i „Balada o útûku z âerno‰ic pfies Seychely do Johannesburgu a dále…“
(dûj se neustále vyvíjí, pfiib˘vají dal‰í sloky – je to písniãka „na pokraãování“) nebo „Balada o neoprávnûném obsazení psí boudy“ a mnoho
dal‰ích humorn˘ch pfiíbûhÛ.
www.praha4.cz

V˘stavu „Obûti komunistické moci v severoãeském pohraniãí
v letech 1945–1946“ pfiipravila Federace nezávisl˘ch spisovatelÛ za
pfiispûní fiady archivÛ a historick˘ch institucí. Expozice byla jiÏ pfiedstavena v nejvût‰ích mûstech severoãeského kraje, kde vzbudila
zaslouÏenou pozornost. Jen v Lounech ji nav‰tívilo kolem 3000 osob.
Autofii si uloÏili za cíl doloÏit politickou i faktickou odpovûdnost
Komunistické strany âeskoslovenska za tragick˘ prÛbûh soustfieìování nûmeckého obyvatelstva v severoãeském pohraniãí a jeho odsun
z území âeskoslovenské republiky v letech 1945–1946.
Vystavené materiály, dokumenty a fotografie jednoznaãnû dokazují, Ïe násilí v severoãeském pohraniãí bylo dÛslednû pfiipraveno
a realizováno pod vedením komunistické ideologie prostfiednictvím
branné a bezpeãnostní moci.
Expozice je bezpochyby plnû
v souladu s rezolucí Rady Evropy
ze dne 25. 1. 2006, „O nutnosti
mezinárodního odsouzení zloãinÛ
totalitních komunistick˘ch reÏimÛ.“ V˘stava je pfiipravena s vûdomím, Ïe poznání historie je jednou
z podmínek pro to, aby se takové
zloãiny nikdy nemohly opakovat.
EDUARD VACEK, PREZIDENT
FEDERACE NEZÁVISL¯CH SPISOVATELÒ
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