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editorial
Vážení čtenáři,
ovládáte cizí jazyk bez sebemenšího problému, jste jeho
znalostí takzvaně nepolíbeni
nebo patříte k chronickým začátečníkům? Pokud patříte do
druhé či třetí skupiny, vězte,
že nic není ztraceno. Neberte
ohled na své znalosti ani věk
a „zakousněte“ se do studia.
Přinášíme vám tipy na to, kde
se dovzdělat. Že na věku nezáleží vám doložíme i dalším tématem, pokud jste ze čtyřky
a máte chuť se něco naučit nebo si zopakovat i ve vyšším věku, přihlaste se do kurzu
Zpátky do školy. Další zajímavosti, tentokrát ze života školáků a studentů vám přinášíme představením zajímavých
projektů, kterých se účastní děti z Prahy 4. Slyšeli jste někdy
o Rorýsí škole nebo Sněhulácích pro Afriku? Se sněhuláky
v podstatě souvisí i další téma, politici z Prahy 4 se pro vás
vyjádřili k tématu, kdo by měl uklízet sníh z chodníků. Ty ve
většině případů patří hlavnímu městu Praha, které je za jejich úklid také prostřednictvím Technické správy komunikací zodpovědné, podle některých městských částí však péče
o ně neprobíhá tak, jak by měla. A tak volají po změně. Jak
je na tom Praha 4?
Vaše Zuzana

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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Věnujte své vlasy
pro onkologicky
nemocné pacienty
25. února 13.00 – 16.00 hod.
OC DBK Budějovická
mobilní kadeřnictví
dílničky pro děti
vystoupení patronky projektu
zpěvačky OLGY LOUNOVÉ
více na: www.dbkpraha.cz

www.vase4.cz
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Sbírka víček

Sněhuláci
v Hobby centru 4

pro Elinku

běrem víček od plastových lahví lze
i nadále pomáhat tříleté Elince ze
Spořilova, která trpí oboustrannou
vadou sluchu. Za vybraná víčka získá nemocná dívka peníze, které se použijí na
nákup speciálního naslouchadla. Náklady
na pořízení dvou přijímačů a mikrofonu
jsou vysoké, celkem pomůcky stojí téměř

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ

S

šedesát tisíc korun. Poslední svoz víček vybraných pro Elinku proběhl před Vánoci
a byl úspěšný, vybralo se více než jeden
a čtvrt tuny víček. Další svoz víček je naplánován na 5. dubna. Přispět lze dívce
nejen sběrem víček, ale i zasláním libovolné částky na transparentní účet číslo
2301019521/2010.

Developer ustoupil
od dvou projektů na Pankráci
d dvou ze tří developerských projektů, ustoupila společnost Pankrác, a.s. v lokalitě mezi ulicemi
5. května, Na Strži, Budějovická, Hanusova a Pod Vršovickou vodárnou III. „Společnost Pankrác v obou případech stáhla žádost o územní rozhodnutí a v memorandu,
které jsme dojednali, se zavazuje, že do

O

doby skončení životnosti objektů Bauhausu a Finančního úřadu v Praze 4 nebude na
jejich místě plánovat žádné stavební záměry. Měl by být realizován pouze projekt
administrativního domu Beryl, pokud splní
všechny zákonné požadavky,“ uvedla radní
pro územní rozvoj a výstavbu Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice/SZ).

ýtvarná dílna – Sněhulák kam se
podíváš se bude konat v areálu
Vltavanů Hobby centra 4. Naplánována je aktivita, která je učena všem
zájemcům od 3 do 99 let, ve čtvrtek 23.
února od 14.00 do 17.00 hodin v pavilonu D. S sebou je třeba si přinést bílou
ponožku. V dílně se budou vyrábět sněhuláci z ponožek.

V

Pozor na
platnost řidičáků
idičským průkazům, které byly
vydány v roce 2007 na dobu deseti let, končí letos platnost. Řidičák je třeba si vyměnit, za jízdu bez
platného průkazu hrozí pokuta. Podle
údajů Ministerstva dopravy zbývá vyměnit více než 720 tisíc řidičských průkazů, dvacet tisíc řidičů už je má od
ledna propadlé.

Ř

INZERCE V4-0208

NEHLEDEJTE SVOJI BUDOUCNOST VE HVĚZDÁCH,
ALE V EVROPĚ.
STAŇTE SE NAŠÍM KOLEGOU V KANCELÁŘI NA PRAZE 4
www.rkevropa.cz/nusle
praha4@rkevropa.cz | +420 731 679 200
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Lékařská
pohotovostní služba
ékařskou pohotovostní službu
najdou obyvatelé Prahy 4 nejblíže
v Thomayerově nemocnici. Využít lze pohotovostní službu pro dospělé
i dětské pacienty, v Thomayerově nemocnici funguje také pohotovostní
zubní oddělení. Lékařskou péči zde pacienti najdou ve všední dny po denních
ordinačních hodinách, ve volných
dnech kromě zubního nepřetržitě.
■ LPS všeobecné praktické lékařství
PAVILON B 1
Pondělí–pátek: 19.00–6.00
Volné dny: Nepřetržitý provoz
Tel.: 261 082 520
■ LPS praktické lékařství pro děti a dorost
PAVILON B 1
Pondělí–pátek: 19.00–6.00
Volné dny: Nepřetržitý provoz
Tel.: 261 083 783
■ LPS zubní lékařství
PAVILON B 1
Pondělí–pátek: 17.30–22.30
Volné dny: 7.30–22.30
Tel.: 261 083 546

L

Zemřela

Naděžda Kavalírová
e věku nedožitých 94 let zemřela 20.
ledna odpůrkyně totalitního režimu
Naděžda Kavalírová. Ta byla v roce
2006 prezidentem republiky vyznamenána Řádem T. G. Masaryka I. stupně za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demo-

V

kracie, humanity a lidských práv a v roce
2009 jí bylo uděleno čestné občanství čtvrté městské části. Kavalírová byla v roce
1956 odsouzena ve vykonstruovaném procesu za vlastizradu a špionáž, na podmínku byla propuštěna z vězení v roce 1959.

Ptačí chřipka
v Praze

e dvou případech byla v Praze zaznamenána ptačí chřipka, a to u labutí.
Obě byly nalezeny v lednu, první na
Vltavě u holešovické tržnice, druhá v lokalitě Střeleckého ostrova. Státní veterinární
správa proto upozorňuje veřejnost, jak se
zachovat při nálezu nemocné či uhynulé labutě, případně jiného volně žijícího ptáka.
Důležité je dodržování zásad osobní hygieny, mytí rukou a dezinfekce po každém

V

kontaktu s ptáky nebo jejich exkrementy.
Riziko přenosu na člověka je nízké, přenos
z volně žijících ptáků zatím nebyl od roku
1997 popsán. Lidé by se však měli vyvarovat všech zbytečných kontaktů nejen s podezřelými zvířaty, ale i s jejich trusem a peřím. U člověka se nákaza ptačí chřipkou
projevuje horečkou, postižením dýchacích
cest, zápalem plic, průjmovými onemocněními.

INZERCE V4-0206
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INZERCE V4-0229

Poznejte kousek Itálie díky
restauraci Il Primo Piatto.
Ochutnejte nové menu, které nabízí
velký výběr italských specialit.
Domácí těstoviny, saláty, plody
moře a nezbytné dobré víno.
Vánoční večírek v Il Primo Piatto

■ Kapacita až 200 osob
■ Kompletní cateringové služby
■ Bohaté zkušenosti s přípravou
akcí různých velikostí
■ Možnost zajištění zábavy na
Váš večírek

INZERCE V4-0227

Určitě nepatříte k těm, kteří považují pivo za podřadný nápoj. Věděli
jste ale, že se pivo také běžně degustuje, stejně jako to znáte například
u vína? Jaké jsou základní zásady
takové pivní degustace? Pivo vždy
ochutnávejte když jste v klidu, dobré
náladě a psychické kondici, bude to
zábava. Obzvláště pokud si naplánujete degustaci hned několika různých piv najednou. V takovém případě si předem piva seřaďte podle typu. Začněte lehčími, slabšími
pivy a pokračujte k silnějším, výrazným. Můžete také použít takzvaný neutralizátor chuti – bílé pečivo, jemný sýr, nekořeněný
salám nebo třeba dušenou šunku. Nezapomeňte, že špatná teplota piva, obzvláště přílišný chlad, má tendenci maskovat chutě.
Pivo nalévejte vždy výhradně do čisté sklenice, nikdy do stejné,
v které už předtím bylo jiné pivo. K nalitému pivu nejdříve přičichněte, čich je totiž velmi úzce propojen s chutí. Po napití pivo
musíte spolknout, nejlépe se tak dostane k receptorům hořkosti
na vašem jazyku. To je významný a příjemný rozdíl oproti degustaci vína. Užívejte si to, pivo je přece naše národní bohatství.
Vaše Šárka,
pořadatelka Českého pivního festivalu a Prague Beer Week,
vášnivá pivní degustátorka a budoucí sládková
www.sarkapijepivo.cz

Zápis dětí
do jesliček

ž do 31. března probíhá
v Praze 4 zápis dětí do
Dětských skupin – jeslí.
Termín pro podání přihlášky do
Dětských skupin Kotorská a Rabasova na rok 2016 a 2017 je
určen pro děti od jednoho roku

A

do tří let věku. Přihlášky podané po 31. březnu budou automaticky zařazeny mezi náhradníky. Přihlášky lze stáhnout
na webových stránkách Zdravotnického zařízení městské
části Praha 4.

INZERCE V4-0210

PŘIJÍMÁME
NOVÉ
PACIENTY
do nově zrekonstruované
zubní ordinace na adrese:
U strže 382/3, Praha 4 – Krč.

Smlouvy
se zdravotními pojišťovnami.
Tel.: 773 953 717
info@styledent.cz.
www.styledent.cz
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Kdo má uklízet chodníky v Praze 4? Magistrát prostřednictvím
Technické správy komunikací nebo samotná městská část? Obecně
je za úklid na chodnících zodpovědný majitel pozemku, respektive
zodpovídá za případné způsobené škody. V případě Prahy to je
většinou magistrát prostřednictvím Technické správy komunikací.
Praha 4 se stará jen o velmi malou část chodníků.

Úklid chodníků

kdo má mít zodpovědnost?

řeba pátá městská ale
část navrhuje, aby povinnost úklidu byla přenesena z magistrátu na jednotlivé
pražské městské části. Samozřejmě s podmínkou, že by
hlavní město Praha poskytlo
dostatečné množství ﬁnančních prostředků. Pětka argumentuje tím, že by systém byl
čitelný, lidé by věděli, kdo je za
úklid zodpovědný a městské
části by se navíc o úklid uměly
postarat lépe.
Starosta Prahy 4 Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ) ale názor
s vedením Prahy 5 nesdílí, podle něho by se měla o úklid i nadále starat Technická správa
komunikací. „Úklid chodníků je
povinností vlastníka, což je ve

T

velkých pražských městských
částech z více než 90 procent
hlavní město a za město to dělá
TSK. U nás v Praze 4 jsme si tu
malou část chodníků, kterou
vlastníme, uklidili vzorně sami.
Zbytek je na Technické správě
komunikací – a tak by to mělo
zůstat.“ Míní Štěpánek.
Na tom, že by měl úklid chodníků zůstat povinností Technické správy komunikací, se výjimečně se Štěpánkem shoduje
i čtyřková opozice. „Rozhodně
by to měl být jeden správce, a to
vlastník. Tedy Hlavní město
Praha. Jeden správce, který se
bude starat o úklid chodníků,
dokáže celou službu zlevnit.
Proto je lepší variantou TSK,
nikoliv jednotlivé městské čás-

ti,“ odpovídá na otázku, kdo by
měl mít povinnost uklízet chodníky v Praze 4 předseda klubu
zastupitelů opoziční TOP 09
Filip Vácha s tím, že musí být
jasně deﬁnováno, kdo rozhoduje, který chodník a jak rychle
musí být uklizen.
Jiné řešení navrhuje zastupitel opoziční ČSSD Ing. Jiří Bodenlos. „Z Prahy bych vytvořil
kraj a z městských částí obce.
Potom by Praha 4 odpovídala
za úklid všech chodníků ve
vlastnictví samosprávy. Druhá
možnost je, že samospráva ve
všech pražských městských zanikne (zůstane tam ale státní
správa), takže hlavní město,
tedy jeho organizace TSK, se
bude starat o všechny chodníky

vlastněné samosprávou. V každém případě na to ale musí být
dostatek peněz – a to je možná
kámen úrazu,“ míní Ing. Jiří
Bodenlos.
Ještě jinak přištoupili k úklidu sněhu třeba v Praze 6, tady
funguje projekt Sněhové pohotovosti. Chodníky za úplatu uklízejí obyvatelé šestky.
Zákonem z roku 2009 přešla
povinnost úklidu sněhu z majitelů přilehlých nemovitostí na
vlastníka pozemku, což je většině případů obec. Vlastník pozemku je tedy zodpovědný i za
to, když se na neuklizeném
chodníku někdo zraní. V zákoně je však zakotveno, že zodpovědnost za škodu vzniká vlastníkovi jen tehdy, pokud
neprokáže, že odpovídající stav
chodníku nebylo možné zajistit, třeba kvůli nenadálé sněhové kalamitě. A Ústavní soud
dokonce doplnil, že svoji část
zodpovědnosti nese i chodec,
který musí brát stav chodníku
v potaz. Ani majitelé nemovitostí však nejsou zcela zproštěni odpovědnosti. Musí například zabránit pádu rampouchů
nebo sněhu ze střechy.
O tom, v jakém režimu se vozovky a chodníky v Praze 4
uklízejí, je možné se zorientovat pomocí mapy Technické
správy komunikací.
K nahlédnutí je na webových
stránkách zimniudrzba.tskpraha.cdsw.cz/imapa.aspx.

Únorové číslo časopisu Sorry
právě v prodeji.

Objednejte si předplatné na
www.sorry.cz,
nebo na telefonním čísle
225 985 225. (Po až Pá 8.00–18.00 hod.)
Roční předplatné za 499 Kč (11 čísel)
Speciální balíček roční předplatné + tričko jen za 699 Kč

Nestačí vám náš humor na papíře?
Máme ho pro vás i na tričku.
www.vase4.cz

Přidejte se... Facebook.com/sorrycz

INZERCE V4-0224
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Kdo má uklízet
chodníky v Praze 4
Kdo by měl uklízet chodníky v Praze 4?
Magistrát, kterému většina chodníků patří
prostřednictvím Technické správy
komunikací nebo městské části? Některé by
se přikláněly k tomu, aby na ně tato
povinnost byla přenesena. Jak se k situaci
staví Praha 4? Své názory vám představují
zástupci vedení radnice i politici, kteří dění
ovlivňují z opozičních lavic.
Petr Štěpánek,
Trojkoalice/SZ,
starosta MČ Praha 4

Jednoznačně Technická správa komunikací. Podle Archivu hlavního města Prahy
už od středověku uklízel chodník vlastník
přilehlé nemovitosti. Byla to cena za to, že
tak budou průchozí chodníky kolem sousedních domů, povinnost vlastníka nemovitosti uklízet se dokonce vztahovala i na
polovinu sousední komunikace. Po nástupu automobilů přešla povinnost uklízet komunikace na obce a vlastníkům nemovitostí zůstala povinnost uklidit přilehlý chodník. Senátor Kubera přenesl
tuto povinnost z majitele sousední nemovitosti na vlastníka komunikací a od té doby bohužel není co řešit. Úklid chodníků je povinností vlastníka, což je ve velkých pražských městských částech
z více než 90 procent hlavní město a za město to dělá TSK. U nás
v Praze 4 jsme si tu malou část chodníků, kterou vlastníme, uklidili vzorně sami. Zbytek je na Technické správě komunikací – a tak
by to mělo zůstat.

Tomáš Hrdinka,

ANO 2011,
zastupitel MČ Praha 4
Odhlédneme-li od zvyklostí starých více
než sto let a od toho, co je morální – tedy
uklízet si jako majitel nemovitosti či správce SVJ či BD před vlastním prahem/domem – dle současného zákona je za stav
chodníků odpovědný majitel přilehlé komunikace, kterým je povětšinou obec. Aby
byla péče pro obec ﬁnančně a logisticky únosná, dělí se chodníky
do různých kategorií, z nichž ta poslední nemusí být vzhledem
k malé významnosti udržována vůbec; tedy pokud se o chodník
nepostarají svědomití majitelé nemovitostí. V případě tak velké

10
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MČ, jako je Praha 4, lze toto chápat jako rozumné řešení s tím, že
čištění chodníků podél významnějších komunikací zručně obstará
TSK, která k tomu má prostředky, pracovníky a místo, kde čisticí
stroje odstavit. V případě, že je občan s úklidem nespokojen, může
se obrátit na příslušný odbor MČ, který by měl v součinnosti s TSK
podnět řešit. Vždy však platí, že by člověk měl přizpůsobit svou
chůzi stavu chodníku a povětrnostním podmínkám, což i u mě,
když mám naspěch, zrovna dvakrát neplatí. Tak snad k vám byla,
milí čtenáři, letošní zima přívětivá a těšme se společně na jaro,
které je snad za dveřmi.

Jan Schneider,

Pro Prahu,
předseda klubu zastupitelů
Možná by stačilo říci, že je mi jedno, kdo
bude uklízet chodníky, hlavně že budou
uklizené. Takový názor zastává drtivá většina lidí a já s nimi naprosto souhlasím.
Druhá část otázky ale není vůbec jednoduchá a neznám žádné zázračné řešení. Přímo stanovená povinnost, kdo má uklízet
chodníky, u nás skončila v roce 1997. O dvanáct let později v podstatě skončila i přímá odpovědnost za škody. Celá související legislativa je poměrně složitá a nepřehledná a ve výkladech se někdy
opírá i o soudní rozhodnutí. To není dobré. A když něco není dobré, tak myšlenka, že to zvládnou městské části, je, mírně řečeno,
scestná. Jen obtížně si dokážu představit, že by v Praze muselo
všech 57 městských částí začít vymýšlet strategii, jak na úklid
chodníků. Zakládat své malinké či větší komunální podniky na
úklid či absolvovat výběrová řízení na dodavatele služby. No, a pak
na to i hledat ﬁnance ve svých rozpočtech. Ne, tudy cesta nevede.
Hlavní město Praha má jako kraj zákonodárnou iniciativu. Tady
by se mělo angažovat „velké“ zastupitelstvo a chtít po Parlamentu
zákonnou úpravu, která by byla jasná a srozumitelná. Do té doby
považuji za lepší, když se v metropoli bude starat o chodníky dál
TSK. A pokud jsou se schůdností chodníků problémy, tak může
Praha jako zřizovatel TSK učinit opatření, aby se stav zlepšil.

Filip Vácha,

TOP 09,
předseda klubu zastupitelů
Rozhodně by to měl být jeden správce,
a to vlastník. Tedy Hlavní město Praha.
Jeden správce, který se bude starat o úklid
chodníků, dokáže celou službu zlevnit.
Proto je lepší variantou TSK, nikoliv jednotlivé městské části. Dále musí být jasně
deﬁnováno, kdo rozhoduje, který chodník
a jak rychle musí být uklizen. V současnosti se dělí pražské chodníky na tři kategorie podle toho, zda jsou uklízeny přednostně,

politika
později, nebo nejsou během zimy udržovány vůbec. Není možné,
aby pokračovala současná praxe, kdy si zodpovědnost za zařazení
chodníku do příslušné kategorie mezi sebou přehazují Magistrát
s městskými částmi. Stejně tak je nepřípustné, aby se zvyšoval
počet chodníků, které nejsou udržovány vůbec a za které město
platí pouze pojistné. Bez ohledu na to, kdo bude zodpovědný za
úklid chodníků na Praze 4, musí jejich správce chodníky uklízet
včas. Aby se neopakovaly situace z letošní zimy, kdy měli občané
při cestě do práce i z práce pocit, že se po celé Praze 4 chodníky
neuklízí nebo uklízí velmi pozdě.

Viktor Janouškovec,
STAN, Tučňák,
předseda klubu zastupitelů

Podle mého názoru má chodníky uklízet
majitel přilehlé nemovitosti, kterým může
být například majitel rodinného domu nebo kancelářské budovy. V případě chodníků
stranou objektů, například poblíž parků,
by úklid měla zajišťovat TSK. Někdo může
namítnout, proč se má majitel starat o přilehlý chodník. Podle mne proto, že je to efektivní a dlouhodobě
osvědčený model. I v současné době velká část majitelů chodníky
uklízí a nevidí v tom žádný problém. Sám v rodinném domě bydlím
a považuji za absolutní samozřejmost „náš“ chodník uklidit.
Možná se někteří majitelé za chodník u své nemovitosti zodpovědní necítí. Nicméně je jasné, že žádný sebesoﬁstikovanější systém nemůže být stejně efektivní, jako když si každý uklízí před
svým prahem. Jedno jestli TSK nebo městská část, správně by musely mít tisíce brigádníků v neustále pohotovosti, aby v případě potřeby začali uklízet. Připraveno by muselo neustále být i velké
množství techniky. Jako jeden z těch, kteří pravidelně uklízí, nepotřebuji žádnou další motivaci, abych v uklízení pokračoval. Pro
některé vlastníky by možná bylo zajímavé, pokud by na oplátku
bylo snazší a levnější vyjednat zábor „svého“ chodníku, když
budou potřebovat. Všichni by jistě ocenili ušetřené peníze investovat do oprav chodníků.

ha 4 má ve správě pouze menší část chodníků na svém území. Většina patří organizaci hlavního města Prahy Technická správa komunikací. A kdo se pak v tom má vyznat?
Dlouhodobě zastávám názor, že by se správa ulic a chodníků
měla sjednotit! Moje řešení se možná nebude líbit každému.
Z Prahy bych vytvořil kraj a z městských částí obce. Potom by
Praha 4 odpovídala za úklid všech chodníků ve vlastnictví samosprávy. Druhá možnost je, že samospráva ve všech pražských
městských zanikne (zůstane tam ale státní správa), takže hlavní
město, tedy jeho organizace TSK, se bude starat o všechny chodníky vlastněné samosprávou. V každém případě na to ale musí být
dostatek peněz – a to je možná kámen úrazu. Stejně tak jako
hlavní město podle mě nedává na úklid chodníků dost peněz Praze 4, tak stát nedává na stejný účel dost peněz hlavnímu městu
Praze. Kdopak to tehdy v parlamentu prosadil nižší daňové příjmy
pro hlavní město Prahu, pane Nečasi, Gazdíku a Kalousku?
Co se týče ﬁnancí, rád bych připomněl novelu zákona o pozemních komunikacích, kterou v roce 2007 předložil jistý senátor Kubera z ODS. Podle ní odpovídá za škody vzniklé závadou ve schůdnosti, znečištěním, náledím nebo sněhem vlastník chodníku. Na
první pohled to zní férově a správně. Ale v důvodové zprávě, kterou pan senátor předložil, si můžete přečíst, že novela a) nebude
mít dopad na státní rozpočet, b) dopady na rozpočty obcí a krajů
závisí na míře pojištění proti škodám. No, není to vrchol cynizmu?! Zákonodárce už dopředu počítal s tím, že obce se o chodníky
ve skutečnosti starat nebudou, jenom se pojistí proti úrazům
chodců, což je přijde výrazně levněji. Tak dobře, když už ten zákon
máme, tak říkám, aby se o chodníky na Praze 4 staral jeden subjekt, ale ať na to má dostatek peněz.

Zdeněk Kovařík,

ODS,
předseda klubu zastupitelů
Příspěvek nedodal v termínu.

Jiří Bodenlos,

ČSSD,
zastupitel MČ Praha 4
Když je chodník špinavý, zasněžený, zamrzlý, zapadaný listím, zatarasený odpadky, kdopak za to může? Většina lidí si asi
řekne: „No přece radnice!“ Ne že by současné vedení „čtyřky“ se při uklízení ulic
nějak zvlášť předvedlo. Mám pocit, že úklid
ulic a chodníků je čím dál hroší. Jenže Pra-

Úklid chodníků v Praze 4
■ Jak jste spokojeni s úklidem chodníků v Praze 4 během letošní zimy?
■ Kdo by podle vás měl mít povinnost úklid zajistit?
Napište nám svůj názor na mailovou adresu
zuzana.purova@a11.cz.
INZERCE V4-0213

Co s koupelnou v paneláku?
RYCHLÁ REKONSTRUKCE BEZ BOURÁNÍ JÁDRA!

pondělí a středa 14.00 - 18.00; úterý 10.00 - 14.00; čtvrtek a pátek po předchozí domluvě

LINEA, V Olšinách 61, P-10, tel. 274 810 848, www.koupelnyza3dny.cz
www.vase4.cz
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PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV DIVADLA NA FIDLOVAČCE, LEOŠ SKOKAN

Novou uměleckou šéfkou Divadla Na Fidlovačce se
začátkem roku stala Kateřina Dušková. Zkušená
„divadelnice“, která po letech strávených prací
v oblastních divadlech opět zamířila do Prahy. Jak se jí žije
na čtyřce a jaké má na letošní rok plány? „Čeká mě práce
se studenty na konzervatoři, na to se těším, protože mě
zajímá pohled mladší generace na divadlo. Budu mít také
krásný titul Na Fidlovačce, který samozřejmě neprozradím.
A začínáme pracovat na projektu pro Komorní
Fidlovačku,“ prozrazuje Kateřina Dušková.

Kateřina Dušková:

Fidlovačka má energii a atmosféru
● Nový rok jste začala opravdu velkou
změnou, stala jste se uměleckou šéfkou
Divadla Na Fidlovačce. Jakých těch několik týdnů v nové roli bylo?
Cítím se tak, jako když nasednete do toboganu a odrazíte se. Ještě jsem nezahučela do bazénu s vodou, a tak projíždím
jednu zatáčku za druhou. Není to nic dramatického, na toboganu se člověk většinou
směje, občas se trochu bojí, že vylítne ze
zatáčky, ale nakonec se v něm udrží. Takhle
podobně se cítím od začátku roku.
● Vy to navíc nemáte tak, že přijdete ráno do kanceláře Divadla Na Fidlovačce,
usadíte se a v klidu pracujete. Donedávna jste pracovně dojížděla do divadla do
Jihlavy, teď jezdíte trasu Praha – Pardubice…
První ucelený pracovní den Na Fidlovačce se mi povedlo mít až minulý týden. To
jsem zvládla přijít brzy ráno a strávit
v práci celý den. Před několika dny jsem
totiž měla svou poslední premiéru v Horáckém divadle Jihlava a týden nato začala
pracovat ve Východočeském divadle Pardubice na muzikálu Kiss Me Kate. Není to
úplně ideální situace – potřebovala bych
teď být především Na Fidlovačce, ale bohužel – když jsem od pana ředitele Koťátka na
konci minulého roku dostala nabídku na
umělecké šéfování Fidlovačky, varovala
jsem ho, že do konce sezony mám závazky
jinde. Byla jsem na volné noze a měla nasmlouvanou práci, kterou jsem rušit rozhodně nechtěla. Pan ředitel to risknul a šel
se mnou do toho i s tímhle rizikem.
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● Říkala jste, že jste byla na volné noze,
bylo těžké se vrátit zpátky do „pracovního procesu“?
Víte, já na té volné noze byla jen měsíc.
Takže to opravdu těžké nebylo. Myslela
jsem si, že už na ní budu pořád, ale přišla
tahle nabídka a vše bylo jinak. Moje babička
říkala, že Pán Bůh se nejvíc směje, když si
lidé plánují budoucnost… K tomu odejít na
volnou nohu jsem se předtím odhodlávala
asi půl roku, ale nakonec to stejně nemělo
dlouhého trvání.

● Musela jste nad nabídkou hodně váhat, nebo jste na ni „kývla“ hned?
Vzala jsem si čas na rozmyšlenou. Byla
jsem umělecká šéfka v Horáckém divadle
v Jihlavě a už jsem to nechtěla opakovat.
Myslím, že jsem především režisérka, vést
lidi jako umělecká šéfka mi moc nejde.
● A co nakonec rozhodlo?
Rozhodla řada detailů. Atmosféra, která
v divadle panuje, společenství lidí Na Fidlovačce, herci, kteří považují Fidlovačku za
svůj domov. Genius loci – energie prame-

osobnost Prahy 4

nící z toho, že si soubor divadlo vydupal ze
země a v podstatě sám postavil. Ta energie
tady i po letech zůstává, a i přesto, že zdaleka ne všichni, kteří u zrodu divadla byli,
tady stále působí. Tohle všechno mě vtáhlo
a pohltilo, to, že jim o to divadlo bytostně
jde a že jsou ochotní dělat pro něj věci i nad
rámec svých smluv a závazků. Přitáhlo mě
to jako magnet.
● Jaký je soubor Fidlovačky?
Soubor mě baví. Je tu nemálo hereckých
osobností, s nimiž je radost se setkat. Pravda, zůstalo pár prázdných míst po lidech,
kteří odešli na Vinohrady nebo do jiných divadel, ale to už bude můj úkol tahle prázdná místa zaplnit. Na stávajícím souboru lze
ale beze strachu stavět repertoár. Těším se
na příští sezonu, kdy s nimi budu opět pracovat.
● Už máte nějaké nováčky vyhlídnuté?
Jistěže mám, ale žádné jméno ze mě nedostanete. Nejdříve se to dozví herecký
soubor, potom zbytek světa. Stejně tak to
bude s dramaturgickým plánem a dalšími
důležitými rozhodnutími.
● Co přesně „funkce“ umělecké šéfky divadla obnáší?
Mám zkušenost umělecké šéfky z oblastního divadla, kde člověk formuje soubor,
udává směr, dává divadlu uměleckou tvář,
proﬁluje ho mezi ostatními oblastními divadly. A v podstatě nemá konkurenci, protože jiné divadlo v tom městě není. Můžete
si dovolit spoustu věcí, které si v Praze dovolit nemůžete, v tom je Praha prostě jiná.
Co se Fidlovačky týče – můžu pomoci pojmenovat její pozici mezi ostatními pražskými divadly. Nehodlám se ubírat cestou
nějakého alternativního divadla, dělat z di-

vadla avantgardní scénu. Fidlovačka má
jasnou tradici a jen je potřeba její pozici
podpořit a upevnit.
● Vy jste Na Fidlovačce režírovala nejnovější hru divadla, Shakespearův Sen noci svatojánské. Mimo klasického příběhu diváky čekají i akrobatické prvky…
Ano, ale inscenace na akrobatických prvcích rozhodně nestojí. Jde o klasické pojetí
Shakespearovy komedie postavené na herecké akci a na situacích. Trampolíny a šálovou akrobacii jsme zvolili pouze jako pro-

středek k vytvoření prostoru magického
lesa, kam utíkají milenci před světem lidí.
Magického lesa, kde neplatí žádné zákony
– lidské ani ty gravitační.
● Jaké zažíváte pocity před premiérou?
Při každé inscenaci je to jinak. Jestli
mám být konkrétní, tak před Snem jsem
byla hodně zvědavá, jak to dopadne. Zkoušení Snu jsem si užívala v klidu a velké radosti a jen jsem čekala, zda to, co jsme do
inscenace vložili, se zúročí. A ono se to k radosti všech stalo.
● Co má Fidlovačka ve srovnání s ostatními pražskými divadly navíc?
Nejspíš ten příběh. Příběh zapomenutého divadla, které oživila skupina herců společně s diváky.
● Fidlovačka neodmyslitelně patří ke
čtvrté městské části. A obecně, je pro
městkou část důležité mít vlastní divadlo?
Pro čtyřku je Fidlovačka hlavním divadlem. Když se rozhlédnete po okolí Fidlovačky, ti lidé, kteří tady bydlí, naši sousedé
jsou i našimi diváky. A když bylo Fidlovačce
nejhůř, to znám tedy jen z doslechu, tihle
lidé jí pomáhali. Samozřejmě že je důležité,
aby každé město (či městská část) mělo divadlo – místo, kde lidé sdílejí příběhy, kde
můžou nebýt sami.
● Čtyřka má v tomto výhodu, Fidlovačka
není její jediné divadlo. Sledujete konkurenci?
Posledních osm let jsem strávila na cestách, pracovala jsem v divadlech mimo Prahu a domů – na Prahu 4 – jsem se vracela

www.vase4.cz
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ko, pozdravit se s pekařem, to
u nás v Krči neexistuje.
● A máte nějaké vysněné místo, kde byste chtěla žít?
V Bretani na břehu oceánu
na okraji útesu v kamenném
domě s výhledem na moře. Jednou se to stane, budu vyrábět
velké modré keramické mísy na
ovoce, pít červené víno a jíst
sýry, u nohy mi bude ležet pes.
● A další plány, třeba jen na
následující rok…
Čeká mě práce se studenty na
konzervatoři, na to se těším,
protože mě zajímá pohled mlad„jen“ jako maminka. Přiznám
se, že ostatní „čtyřková“ divadla zatím příliš nesleduji. Vím,
co se kde hraje, ale Na Jezerce
jsem byla naposledy před pěti
lety. Z ostatních divadel sleduji
Disk, navštěvuji Švandovo divadlo a fandím Palmovce.
● V Praze 4 žijete, znáte ji,
máte to tady ráda?
Mám ráda místo, kde žiju, to
je kousek od Krčského lesa. Ale
jakmile můžeme, jezdíme s dce-

rou za dědečkem do Liberce
nebo na maringotku na Vysočinu. Jsem asi trochu nomád,
stále někde na cestě.
● A je něco, co vám tady schází?
Tam, kde žijeme – v Krči
u vlakového nádraží, nefunguje
obyčejná infrastruktura. Není
tam jediný obchod, hospoda,
traﬁka… Když zapomeneme,
musíme pro rohlíky na benzinku… Vyjít z domu, koupit si mlé-

INZERCE V4-0215

Cílené hubnutí s naším vedením
Sestavíme Vám cvičení na míru na našich přístrojích

Jste připraveny na změnu?

Vacushape – chodící podtlakový přístroj
● 1–2 konfekční velikosti během 8 týdnů
● Odstraňuje celulitidu
● Pro všechny věkové kategorie
Haniel Pankrác
Hanusova 1, Praha 4, tel: 725 907 804, www.haniel.cz

Přijďte si k nám zacvičit
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ší generace na divadlo. Budu
mít také krásný titul Na Fidlovačce. A začínáme pracovat na
projektu pro Komorní Fidlovačku.
● Dáváte si novoroční předsevzetí?
Letos jsem si ho dala poprvé.
Udělala jsem výjimku, protože
jsem chtěla dát svému životu
trochu řád. Máme konec druhého měsíce a já ani jedno z předsevzetí nedodržela. Takže příští
rok už zase žádná nebudou, budu se i nadále řídit srdcem tak,
jak jsem to dělala dosud.

■ Kateřina Dušková se pohybuje na divadelní půdě přes dvacet let a její zkušenosti sahají od herectví přes režii a dramaturgii až k vedení uměleckého souboru divadla.
■ Jako režisérka působila například ve Východočeském divadle v Pardubicích, v Divadle F.X. Šaldy v Liberci nebo v Městském divadle Most.
■ Posledních pět let byla součástí Horáckého divadla v Jihlavě,
kde od roku 2014 do roku 2016 zastávala taktéž funkci umělecké šéfky.
■ Od letošního ledna zastává post umělecké šéfky Divadla Na
Fidlovačce.
INZERCE V4-0207

auta

Nákup nového vozu
v pohodlí a s profesionály

Nákup nového vozu je velká věc. Nejdřív si musíte vybrat značku, tip vozu, potom
výbavu, barvu a tak dále. Představte si, že si nové auto vybíráte v inspirativním prostředí
a obklopeni odborníky, kteří vám poradí se vším, s čím si nevíte rady.

T

běru vozidla nejen chce cítit
dobře, protože jde přece jen
o velkou investici, ale také ho
bezpochyby zajímá, jak se zde
pracuje s technologiemi a moderními postupy.

né interiérové rovnováhy v zimě i v létě a tedy, přeneseně na
konkrétní případ ﬁrmy TUkas
Auto Adámek, s.r.o., i systém
zákaznického komfortu při
prakticky jakékoliv venkovní

I proto bylo k projektu nového autosalonu přistupováno
jako k architektonické a technologické výzvě. Kromě důrazu
na interiér a pohodlí zákazníků
bylo přihlíženo i k použití nejmodernějších technologií komfortního a zároveň úsporného
provozu. Proto byla zvolena
technologie iClima, unikátní
český systém udržování tepel-

teplotě. Systém umožňuje udržovat stabilní teplotu jak v létě,
tak i v zimě, a to za použití stále
stejné teploty vody v rozvodech
na úrovni přibližně 23 stupňů
Celsia.
Kromě komfortu jsou výhodou i vysoké úspory celkové
spotřeby energie na vytápění
i chlazení vnitřních prosto objektu. Systém iClima také výrazně sníží koncentraci prachových či alergenních polétavých
částic. Tento systém komfortu
pro zaměstnance i zákazníky
autosalonu tak zajistí zdravé
a tepelně stálé prostředí po celý
rok, a to za minimální náklady.

Neoddělitelnou součástí autosalonu je i vlastní servisní oddělení s nejmodernějším zařízením. Profesionálové se tady
postarají o váš vůz bez ohledu
na to, zda se jedná o nový či ojetý vůz. Počítat můžete s autorizovaným servisem, najdete zde
klempírnu a lakovnu, autopůjčovnu, pneuservis, originální
náhradní díly, půjčovnu autopříslušenství a v nabídce je dále
například i měření emisí, či zajištění STK.
V nejnovějším pražském
showroomu je samozřejmostí
také celá řada bonusů připravených pro zákazníky, ať už jde
o možnost zapůjčení náhradního vozu zdarma po dobu
provádění garanční servisní
prohlídky nebo možnost uskladnění druhé sady pneumatik také zdarma.
Díky své lokalitě tak mají nyní značku KIA dostupnější lidé
z jihovýchodní části Prahy
a přilehlých území Středočeského kraje.
O tom, co nejnovější autosalon značky KIA v Praze nabízí,
se můžete přesvědčit již nyní.
V březnu se navíc připravuje
den otevřených dveří se zábavným doprovodným programem
pro vás a celou rodinu.

TUkas Auto Adámek
■ Společnost TUkas Auto Adámek, s.r.o. jako autorizovaný
prodejce a servis vozů Kia vznikla spojením dvou významných
pražských rodinných ﬁrem: TUkas a.s. a Auto Adámek spol.
s.r.o.
■ Vznik obou ﬁrem se datuje k roku 1991, ale jejich kořeny
v motoristické oblasti jsou mnohem hlubší.
Autosalon KIA Modřany; TUkas Auto Adámek, s.r.o.
K Vltavě 1911/33; 143 00 Praha 4; Modřany
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Ukas Auto Adámek,
s.r.o. přesně tohle nabízí.
V novém autosalonu
značky KIA v Praze najdete
kompletní a profesionální služby v prostředí, které se vymyká.
Autosalon je postavený podle
nejnovějšího globálního designového standardu automobilky
Kia Red Cube. Koncept Red Cube zastřešuje vývoj designové
strategie značky Kia a prezentuje dovršené změny její korporátní identity, která se nastartovala v roce 2006 s příchodem
Petera Schreyera na pozici šéfdesignéra jihokorejské automobilky.
Jak je z názvu patrné, červená barva hraje hlavní roli. Jde
o korporátní barvu automobilky KIA, která je prostoupena
nejen v základních prvcích, ale
i detailech interiéru.
Dominantní červená není jedinou specialitou autosalonu
TUkas Auto Adámek, s.r.o.
V showroomu myslí na to, že
zákazník autosalonu se při vý-

volný čas

Masopustní veselí
ovládne čtyřku

Masopust (na Moravě fašank nebo fašinek)
bylo v minulosti období od Tří králů do
Popeleční středy, během kterého bylo třeba
se dosyta najíst. V době masopustu se na
královském dvoře konaly hostiny, ve
městech tancovačky, na vesnici vepřové
hody.
yvrcholením masopustu
byla maškarní zábava.
K dnešním tradičním
masopustním oslavám patří
průvody v maskách, spousta
jídla a obecné veselí.
Slavit se bude masopust
v Praze 4 na několika místech.
Tradiční masopustní veselení si
mohou lidé vychutnat třeba
v neděli 26. února od 15.00
hodin v Divadle Dobeška. Návštěvníky čeká výroba masek

PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO ARCHIV
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ve studiu, pohádka v divadle
i průvod po okolí divadla. Program masopustu na Dobešce
začne tradičně pohádkou, v režii dramatického kroužku
Ljuby Fuchs a poté bude následovat kolem 16. hodiny průvod
Dobeškou v maskách za doprovodu muzikantů.
Rej masek ovládne v sobotu
25. února v 12.00 hodin i park
Na Pankráci a masopustní veselí potrvá až do odpoledních

hodin. Těšit se můžete na tradiční masopustní dobroty, bohatý program pro děti, vyhřívaný
stan. Ve stanu návštěvníky čekají hudební vystoupení, soutěže pro děti s hodnotnými cenami nebo malování na obličej.
V plánu je například taneční
country vystoupení dětského
domova Kašperské hory, zábavné soutěže pro děti, při kterých se kromě zábavy také dozvědí leccos o masopustních
zvycích, vystoupí dále i tak, jak
ke každé masopustní veselici
patří, harmonikář a poté se
opět na řadu dostanou dětské
domovy – ten žatecký přiveze
na Pankrác hudební vystoupení, tachovský vyšle do Prahy
Haničku Jirglovou s jejím vystoupením.
Odpoledne bude na Pankráci
patřit také divadlu, Žlutá houpačka má pro děti připraveno
představení Bylo nebylo. Jde
o interaktivní hru plnou krátkých pohádek, hádanek, říkadel, her, rozpočitadel a písniček, uvádějící děti nenásilně
a s humorem do tajů lidové slovesnosti, apelující na dětskou
tvořivost a spontánnost.
Odpoledne také k příchozím
promluví Vláďa Hron, moderátor, zpěvák, komik a imitátor,
který je patronem projektu
„Podporuj mě...” neziskové organizace Dejme dětem šanci.
Projekt je určen pro děti, které
mají minimální nebo žádný
kontakt s biologickou rodinou

a je u nich malá šance na trvalé
umístění do náhradní rodiny.
Na Pankrác se během masopustního veselí přijde podívat
také spisovatel Michal Viewegh, zájemci si s ním budou
mít šanci popovídat. Nejprodávanější český spisovatel Michal
Viewegh také působí jako podporovatel organizace Dejme dětem šanci.
V plánu je také dětská olympiáda a výroba pohádkových
masek – na pěti stanovištích se
bude házet na koš, připraven
bude slalom 3 x jinak, sloní
tlapky, shazování plechovek,
výcvik rytířů. Děti budou za splnění úkolů získávat razítka a za
určitý počet razítek si vysoutěží
malou odměnu.
Dále se program na Pankráci
zaměří na masopustní masky,
bude se soutěžit o tu nejlepší,
masky budou tancovat a bavit
se a budou pod drobnohledem
poroty. Masky bude možné vyrobit si i na místě. Chybět nebudou tradiční postavy masopustu, jako je medvěd, žid,
bába a nevěsta. Masky vtáhnou
děti do zajímavých soutěží, zatímco se dospělí mohou posilnit
a zahřát něčím ostřejším.
Ještě před vyhlášením vítězů
se celý rej vydá na masopustní
průvod parkem, jehož součástí
bude i dobrodružná cesta, během které mohou děti plnit
úkoly a získat za ně něco dobrého na zub. Program vyvrcholí
ohnivou show Firelovers.

aktuality

Soutěž přeměna Zajíček
odpadů na zdroje
árodní soutěž Přeměna
odpadů na zdroje vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Cílem klání je
vyhledat a ocenit výrobky, projekty a díla, které jsou příkladem pro šetrné zacházení se
surovinami. Pro představu, tře-

N

ba když se nefunkční výrobek
nebo jeho část využije pro výrobu stejného nebo jiného nového výrobku. Hlásit se lze do
28. února, informace jsou k dispozici na webových stránkách
Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz.

Plavenky

za zvýhodněnou cenu
otované plavenky pro seniory starší 63 let a držitele ZTP průkazů s trvalým pobytem na území městské
části si mohou zájemci začít kupovat od poloviny března. Určeny jsou na osobu na měsíc
dvě plavenky. Celkem vyjde pla-

D

venka na 53 Kč, 28 Kč z ceny
zaplatí senior a zbytek městská
část. Zastupitelé schválili na letošní rok ﬁnanční příspěvek na
nákup plavenek pro seniory až
do výše 700 tisíc korun. Odborníci se shodují, že plavání je pro
seniory vhodným sportem.

INZERCE V4-0212

v Divadle Dobeška
ajíček a velká mrkvová
záhada zaměstnají malé
detektivy v hledišti Divadla Dobeška. Pohádka je naplánována na neděli 5. března, začíná v 15.00 hodin. V příběhu

Z

jde o mrkev zajíčka Kuliferdy.
Jednoho dne mu jeho výpěstky
někdo ukradne. Kuliferda ale
není jen zahradník, ale i detektiv. Interaktivní pohádku pro
děti zahraje Divadlo 100 opic.

Školy se zbaví
energetické zátěže
elkem šest pražských
škol se v rámci pilotního
projektu dočká proměny
a snížení energetické náročnosti. Přeměna bude uhrazena
díky ﬁnancím z operačního programu Praha – pól růstu. V případě Prahy 4 se zapojí Gymnázium Postupická. „Realizace
programu má potenciál vytvo-

C

řit majáky, vzorové pilotní projekty a nastavit nový standard
pro rekonstrukce. Výběr zapojených škol probíhal na základě
analýzy Vysoké školy báňské,
kdy výsledkem je celkem 13 vybraných budov na šesti různých školách,“ uvedla Irena
Ropková, radní hlavního města
pro školství a evropské fondy.

INZERCE V4-0219

PLÁNUJETE
MIMINKO?
Začněte GRAV-INem!

www.grav-in.cz

Chcete snadněji a rychleji otěhotnět?
GRAV-IN, jediný doplněk stravy na českém trhu obsahující indol-3-karbinol, zinek a vitamín
B6. Hormonální rovnováha ženy je určující pro snadné a brzké otěhotnění. Proto vás GRAV-IN,
prostřednicvím zinku (přispívá k normální plodnosti a reprodukci a také k udržení normální
hladiny testosteronu v krvi) a vitamínu B6 (podporuje regulaci hormonální aktivity), výrazně
přiblíží ke splnění vašeho přání.

Žádejte ve své lékárně.
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Děti navrhly,
jak vylepšit školy

Téměř sto nápadů na zvelebení své školy nebo jejího
bezprostředního okolí vymyslely čtyřkové děti přes
aplikaci Lepší místo. Zapojily se tak do soutěžního
projektu Lepší škola. Dva nejlepší vítězné získají
padesátitisícové ﬁnanční příspěvky a mají tak šanci na
realizaci.
ožnost, jak vylepšit prostředí své
školy, dostaly děti ze čtyř základních škol Prahy 4. Do soutěže „Lepší škola“ se zapojily základní školy Ohradní,
Mendíků, Na Líše a Bítovská. Své nápady na
to, co chtějí ve své škole nebo v jejím okolí
zlepšit, mohly děti posílat prostřednictvím
mobilní aplikace „Lepší místo“.
Do ﬁnále soutěže postoupilo dvanáct nápadů, které nejprve projdou veřejným hlasováním. To probíhá od minulého pondělí
a potrvá do tohoto čtvrtka 23. února. Hlasuje se na portálu www.lepsimisto.info/lepsiskola. Začátkem března budou děti
své návrhy prezentovat před nezávislou
porotou. Z obou hlasování, veřejnosti i poroty, pak vzejdou dva vítězné projekty. Vítězové získají každý padesát tisíc korun na
vylepšení prostředí své školy.
Představ a snů, jak by měla a mohla vypadat jejich škola, mají děti víc než dost.
„Když jsme venku na školním hřišti a po-

PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ,

M

Zápis do školek
kolský zákon posunul termíny zápisů do mateřských školek. Ty
budou děti přijímat v průběhu
května. Rodiče by si měli na webových
stránkách jednotlivých mateřinek dohledat informace k tomu, jak zápis bude probíhat. Termíny se totiž liší. Mateřinky ve zvláštním termínu budou
vydávat přihlášky, poté se v dalším termínu budou odevzdávat a teprve poté
budou oznámeny výsledky zápisů. Na
webu školky také mají k nahlédnutí kritéria, která o přijetí či nepřijetí dítěte do
školky rozhodují. K zápisu je třeba přinést rodný list dítěte a průkaz totožnosti rodiče.

Š
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třebujeme se napít, nemáme z čeho. Jsme
pavilonová škola a pavilony musí být zavřené, takže bychom si přáli venkovní pítko,“ představuje svůj ﬁnálový návrh žačka
Tereza Čapková ze Základní školy Bítovská.
„Chceme na sobě pracovat a posilovat na
čerstvém vzduchu,“ doplňuje její spolužačka Patricie Kalenská, a prozrazuje tak
druhý vybraný nápad na vybudování workoutového hřiště. Honza Datel posílá do ﬁnálového boje prosbu o branky na zdejší
školní hřiště, aby děti mohly hrát svůj oblíbený fotbal.
Na Základní škole Mendíků by měli rádi
v tělocvičně horolezeckou stěnu. „Kromě
posilování a lezení by mohla sloužit i ke
zdokonalení psychické odolnosti,“ vysvětluje Honza Pakosta první z postupujících
nápadů.
Jeho spolužačka Niki Heryčová by zase
ráda upravila nevyužitý školní balkon pro

venkovní výuku. Markéta Michalíková přidává návrh vytvořit multifunkční místnost. „Často připravujeme různá divadelní
a hudební představení, speciálně zařízená
místnost by se nám hodila pro pohodlnější
nácvik a podpořila by i rozvoj naší fantazie,“ říká dívka.
Základní škola Na Lisé je zaměřená na
výtvarnou výchovu a podniká tvůrčí výjezdy. Proto by podle žačky Adély Sirné
zdejší děti a jejich učitelé potřebovali rozšířit technické vybavení o dataprojektor,
dva fotoaparáty a mikrofon. Adélčina spolužačka Barbora Řeháková by zase pro
svou školu chtěla vlastní reﬂektory. „Osvětlení by dodalo školním představením šarm
a dynamiku,“ uvádí druhý vybraný ﬁnálový
nápad ze Základní školy Na Lisé.
Tomáš Kadleček obhajuje třetí ﬁnálové
přání přidat na školní hřiště posilovací
stroje a tyče, trampolínu, lano a žebřinovou prolézačku. „Teď jsou na hřišti jen herní prvky pro menší děti a my postrádáme
důvod trávit venku čas,“ tvrdí Tomáš.
Se zajímavými projekty přišly i děti ze
čtvrté soutěžící školy, Základní školy
Ohradní. „Proč být zavření ve škole, když
je venku krásně?“ pokládá si otázku Petr
Nový, a jednoduše tak vysvětluje první vybraný návrh na vytvoření venkovní relaxační zóny.
Do ﬁnále postoupilo i přání vybudovat
venkovní multifunkční amﬁteátr. „Škola
hrou pod otevřeným nebem, akce, přednášky, výuka, prostě spousta inspirace venku,“ vysvětluje jeho možné využití pro
školu Aneta Krutá. Posledním ﬁnalistou
z této školy je pilotní rekonstrukce toalet
na prvním stupni. „Chtělo by to třeba novou dlažbu, nějaké obrázky na stěnách, aby
se tam malé děti cítily dobře,“ uzavírá výčet
postupujících nápadů Eva Sláníčková.

Zápis do škol
Obecně závaznou vyhlášku o školských obvodech najdou
rodiče budoucích prvňáků na webu městské části. Seznam
upřesňuje, pro jaké ulice je která čtyřková škola takzvaně
spádová. Zápisy do základních škol budou v dubnu.
astupitelé hlavního města Prahy
schválili obecně závaznou vyhlášku
o školských obvodech základních
škol koncem roku. Rodiče dětí, které mají
v září nastoupit do první třídy, si sice
mohou pro zápis, a následnou školní docházku, vybrat libovolnou školu, a to i mi-

Z

mo městskou část, v níž žijí. Každá škola
však musí při zápisu přednostně přijmout
spádové dětí, tedy ty s místem trvalého pobytu ve vyhláškou stanoveném školském
obvodu. Spádová škola musí dítě přijmout
přednostně, pokud je kapacita naplněna,
musejí rodiče požádat o přijetí v jiné škole.

školství

Jazykovka AKCENT
Uvědomujete si, že znalost cizího jazyka je základ, bez kterého se
váš potomek neobejde, a hledáte pro něj vhodné jazykové kurzy?
Jazyková škola AKCENT International House Prague učí děti
jazyky opravdu profesionálně.
Ani starších dětí ale není ve
třídě o moc víc, učí se jich najednou maximálně dvanáct
a kromě angličtiny si v AKCENTU mohou vybrat i studium
španělštiny, němčiny nebo
francouzštiny. Kromě klasických jazykových kurzů mohou
rodiče pro dítě vybrat třeba i doučovací hodiny.
Zdokonalit v angličtině se
vaše dítě může i pobytem na jazykovém táboře, který jazyková
škola pořádá. Letos se bude ko-

nat první dva týdny v červenci
a vyrazit na něj mohou děti od
osmi do čtrnácti let. Pro děti
jsou připraveny i klasické táborové aktivity, jako je hledání pokladu, sportovní činnost, zpívání a výtvarná činnost. I tyto
hry ale probíhají v angličtině.
Rodilí mluvčí z celého světa
pracují s „žáky“ i v rámci intenzivního dvoutýdenního kurzu,
který mohou absolvovat všichni
zájemci od 16 do 99+ let. Studenti se rozdělí do dvou skupin

Děti mohou

nízkoprahových klubů. Vyslat
lze do klání ﬁlm jednotlivce, ale
i celého týmu, maximálně však
o pěti tvůrcích. Utkat o vítězství se mohou žáci druhého
stupně základních škol a studenti odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a v druhé kategorii studenti středních škol
a odborných učilišť.
V loňském roce se do soutěže
přihlásilo celkem téměř padesát ﬁlmů, na kterých pracovaly
téměř dvě stovky autorů z pražských základních a středních
škol ze sedmi městských částí.
Do celopražského ﬁnále postoupilo sedm ﬁlmů z kategorie základních škol a čtyři ﬁlmy z kategorie středních škol.
V loňském ročníku se školám
z páté městské části ve ﬁlmovém klání velmi dařilo, a to
v obou kategoriích. První místo
v kategorii základních škol si
odnesl tým Gymnázia Nad Kavalírkou a jejich snímek Výjimečně autorské dvojice Adam
Poláček a Jiří Čeněk.
Co se týče kategorie starších
studentů ze středních škol,

urzy angličtiny nabízí
jazykovka AKCENT už
pro pětileté děti. Rodilí
mluvčí je připravují na zkoušky,
které ale nejsou pro takhle malé
žáčky stresující, ale naopak motivační. Děti mohou ukázat, co
se naučily a jak se v jazyce zlepšují. Odborníci se shodují na
tom, že začít s výukou dalšího
jazyka je nesmírně důležité co
nejdříve. Malé děti jsou s lektorem v maximálně desetičlenných skupinkách.

K

natočit film

Natáčet ﬁlmy o problémech s šikanou,
alkoholem, drogami nebo jinými
problematickými jevy, které se nevyhýbají
ani dětem a mládeži, mohou všichni pražští
žáci a studenti. Desátý ročník amatérské
ﬁlmové soutěže AntiFETfest aneb jde to
i jinak byl vyhlášen.
racovat lze na snímcích
ještě několik týdnů, soutěžní ﬁlmy musejí být
spolu s přihláškou odevzdány
do 31. března. Nejdříve se budou konat kola v jednotlivých
městských částech, výběr vítězných snímků proběhne v dubnu. Následovat bude pražské
ﬁnále, a to v červnu v kině Lu-

P

cerna. Do hlasování bude moci
zasáhnout i veřejnost, a to prostřednictvím internetového
hlasování o Cenu diváka. Hlasovat bude možné na webu
www.antifetfest.cz.
Natáčet mohou soutěžní
snímky žáci pražských základních a studenti středních škol,
ale i školských zařízení nebo

– mírně pokročilí a středně a více pokročilí. Výhodou kurzu je,
že při stoprocentní účasti stojí
jedna hodina dvanáct korun.
A že se v AKCENTU zaměřují
na vzdělávání všech generací,
dokazuje Univerzita třetího
věku, která v rámci vysoké školy AKCENT College pořádá jazykové kurzy pro studenty 55+.
V jarním semestru lze vybírat
třeba kurz anglického a německého jazyka pro mírně a středně pokročilé spojený s kulturou
a reáliemi anglicky nebo německy mluvících zemí a dále
kurz angličtiny a němčiny pro
falešné začátečníky a velmi
mírně pokročilé, v němž se studenti zaměří na základní komunikaci na cestách v zahraničí.

AntiFETfest
2017

■ Přihlásit lze snímek s námětem rizikového chování,
např. drogová závislost, kriminalita, šikana, rasismus,
záškoláctví, gambling, domácí násilí a podobně.
■ Hlásit se mohou děti
z pražských škol, školských
zařízení nebo nízkoprahových klubů, a to jak jednotlivci, tak maximálně pětičlenné týmy.
■ Soutěžit se bude ve dvou
kategoriích, a to žáci druhého stupně základních škol
a studenti odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií
a studenti středních škol
a odborných učilišť.
i v tomto případě mířila první
cena do páté městské části.
Konkrétně v soutěži uspěla
autorka Lucie Týčová a její ﬁlm
pojmenovaný Extáze na pyramidách.
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učí žáky každého věku

servis

Velkoobjemové

kontejnery
1. března od 16.00 do 20.00
1. Ctiradova x Mečislavova
2. Vavřenova

ZDROJ MČ PRAHA 4, MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, FOTO PRAŽSKÉ SLUŽBY

2. března od 16.00 do 20.00
1. Jivenská x Adamovská
2. Pod Terebkou (nad schody)
3. Jeremenkova x Sitteho
4. Pod Děkankou x Nad Spádem
3. března od 16.00 do 20.00
1. Pekárenská x Prostřední
2. Zálesí x Sulická
3. Nad Pískovnou x Přechodní
4. Mezivrší x Nad Šálkovnou
5. Pod lysinami 2 (trafačky)
6. Zelený pruh x Za pruhy
6. března od 16.00 do 20.00
1. Družstevní ochoz x Zdařilá
2. V Zálomu x Na Jezerce
3. Zapadlá x Zelený pruh

13. března od 16.00 do 20.00
1. Boleslavova x Božetěchova
2. Nad Lesním divadlem x Němčická
3. Pod Krč. lesem x Ružinovská

7. března od 16.00 do 20.00
1. Halasova x U Strže
2. Valtínovská x Hornokrčská
3. M. Cibulkové x U Jedl. ústavu
4. Pod Dálnicí č.1

14. března od 16.00 do 20.00
1. Michelská x U Michelského
mlýna
2. Žilinská
3. Vzdušná x Na Rovinách

8. března od 16.00 do 20.00
1. U Pernštejnských x Družstevní
2. Murgašova
3. Zachova x Nad Svahem
4. Korandova x Havlovického

15. března od 16.00 do 20.00
1. K Výzkumným ústavům
2. Klánova x U Vodotoku
3. Podolská x K Vysoké cestě

9. března od 16.00 do 20.00
1. Vrbova (u garáží)
2. Lopatecká x Doudova
3. Na Vrstvách x Pod Pekařkou
10. března od 16.00 do 20.00
1. Kotorská (u jeslí)
2. Pod Višňovkou
3. Herálecká I. x Pacovská
4. U Habrovky x U Krč. vodárny

16. března od 16.00 do 20.00
1. Plamínkové (u garáží)
2. Jiskrova x Na Mlejnku
3. Podolská x U Vápenné skály
17. března od 16.00 do 20.00
1. Kamenitá
2. Branická x K Ryšánce
3. Jílovská (u Alberta)
20. března od 16.00 do 20.00
1. Sdružení x Nad Studánkou
2. Horáčkova X Bartákova
21. března od 16.00 do 20.00
1. Pod Vršovickou vodárnou III
2. Baarova x Telčská
3. Bítovská
22. března od 16.00 do 20.00
1. Sinkulova x Na Klikovce
2. V Hodkovičkách x Jitřní
3. Pod Jalovým dvorem
23. března od 16.00 do 20.00
1. Na Květnici (u tříď. odpadu)
2. Lukešova x Bohrova
3. Na Zlatnici x Na Podkovce

Stanoviště

24. března od 16.00 do 20.00
1. Psohlavců x Věkova
2. Ružinovská x Kukučínova
3. Nad Havlem x U Krčského nádraží
27. března od 16.00 do 20.00
1. Na Líše x Na Novině
2. Jihlavská (proti garážím)
3. Jihozápadní V. x Jižní IX.
28. března od 16.00 do 20.00
1. Sládkovičova
2. Na Chodovci (parkoviště proti škole)
29. března od 16.00 do 20.00
1. Fillova x Rabasova
30. března od 16.00 do 20.00
1. Mirotická x Čimelická (u ulice Novodvorská)
2. Jižní XVI.
31. března od 16.00 do 20.00
1. Choceradská x Senohrabská
2. Severovýchodní IV. x Severní IV.
3. Viktorinova
4. Ohradní x Na Křivině
5. Podolská x Pravá

Kontejnery

pro sběr kovových obalů na použitý textil
1. Podolská x Pravá
2. Pacovská x Jankovská
3. Vavřenova (u obchodu)
4. Hlavní x Choratická
5. Na Líše
6. Jižní IX (ve slepém konci)
7. Otakarova
8. Zálesí x Sulická
9. Nad Lesem 10
10. Branická x K Ryšánce
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11. Jiskrova x Na Mlejnku
12. K Výzkumným ústavům
13. Sinkulova x Lopatecká
14. Humpolecká x Herálecká I
15. Na Veselí x Soudní
16. Na Květnici
17. Ohradní x Michelská
18. Děk. vinice I x U Děkanky
19. Na Rovinách 46
20. U K. vodárny x Hornokrčská

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2x ul. Jankovská
ul. Durychova
2x ul. Chodovská
2x Antala Staška
Jílovská x Novodvorská
ul. Branická (č. 161–171)
1x V Štíhlách x Štúrova
Roztylské nám. (u Tesca)
2x Kotorská x Hvězdova
Branická x Mezivrší

11. Podolská x Pravá
12. Na Líše (u školy)
13. Pod Lysinami x Na Lysinách
14. Michelská x U Plynárny
15. Hlavní x Choratická
16. Na Veselí x Soudní
17. Na Zámecké x Nám. Bratří
Synků
18. Durychova (u pošty)

servis

Mobilní sběr

nebezpečného odpadu
Trasa A – 26. dubna
1. křižovatka ul. Čestmírova x Mečislavova
2. křižovatka ul. Jivenská x Adamovská
3. ul. Družstevní Ochoz č.1153/11
4. ul. Baarova č. 360/24 (u školy)
5. křižovatka ul. Na Záhonech x Mezipolí
6. Roztylské nám. č. 369/32
7. Jižní nám. č. 970/9
8. křižovatka ul. Hlavní x Na Chodovci č. 2880/59
Trasa B – 16. března
1. Nedvědovo nám. č. 140/13 (u školy)
2. křižovatka ul. Na Klaudiánce x U Pod. hřbitova
3. křižovatka ul. Na Vrstvách x V Rovinách
4. křižovatka ul. Dvorecká x Jeremenkova
5. křižovatka ul. Milevská x Horáčkova
6. ul. Plamínkové (u garáží)
7. křižovatka ul. Za Zelenou liškou x Senožacká
8. ul. Jihlavská č. 611/18 (u prodejny GATO)

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.40–17.00
17.10–17.30
17.40–18.00
18.10–18.30
18.40–19.00

Kam patří
odpad
Nábytek
Jde o objemný odpad, k jeho
odkládání slouží velkoobjemové kontejnery. Nábytek je vhodné alespoň částečně demontovat, aby v kontejneru nezabíral
moc místa, dále je možno využít sběrné dvory.

Zrcadla
15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.30–17.50
18.00–18.20
18.30–18.50

Trasa C – 8. dubna
1. křižovatka ul. Za Skalkou x Kovriginova
8.00–8.20
2. ul. Zelený pruh č.1221/28
8.30–8.50
3. ul. Ke Krči č. 517/32 (u Dominikánského dvora) 9.00–9.20
4. křižovatka ul. Na Zemance x Na Usedlosti
9.30–9.50
5. křižovatka ul. Dolnokrčská x Na Staré vinici
10.00–10.20
6. křižovatka ul. Krčská x Tilschové č. 1082/2
10.30–10.50
7. křižovatka ul. U Krčské vodárny x U Habrovky 11.00–11.20
8. křižovatka ul. Hornokrčská x Rodvinovská
11.30–11.50
Trasa D – 1. dubna
1. ul. Jitřní č. 185/6 (u školy)
2. křižovatka ul. Havlovického x Vítovcova
3. křižovatka ul. Skaláků x Mikuleckého
4. ul. Novodvorská č. 418/145
5. křižovatka ul. Na Větrově x U Lesa
6. křižovatka ul. Višňová x Nad Havlem
7. křižovatka ul. Štúrova x V Štíhlách
8. křižovatka ul. Pasteurova x Trnková

8.00–8.20
8.30–8.50
9.00–9.20
9.30–9.50
10.00–10.20
10.30–10.50
11.00–11.20
11.30–11.50

Trasa E – 17. května
1. Roztylské nám. u č. 369/32
2. ul. Baarova č. 360/24 (u školy)
3. křižovatka ul. Na Vrstvách x V Rovinách
4. křižovatka ul. Krčská x Tilschové č. 1082/2
5. křižovatka ul. Znojemská x Přímětická
6. křižovatka ul. Štúrova x V Štíhlách
7. ul. Jitřní č. 185/6 (u školy)

8.00–8.20
8.40–9.00
9.30–9.50
10.10–10.30
10.50–11.10
11.30–11.50
12.00–12.20

Trasa F – 29. března
1. křižovatka ul. Ružinovská x Pod Krč. lesem
2. křižovatka ul. U Zátiší x Pod Lysinami
3. křižovatka ul. Podolská x K Vysoké cestě
4. křižovatka ul. Hudečkova x Kubištova
5. křižovatka ul. Ohradní x Michelská
6. křižovatka ul. Na Veselí x Soudní
7. ul. Žateckých u č. 1169/11
8. křižovatka ul. Podolská x Nedvědovo náměstí

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.30–17.50
18.00–18.20
18.30–18.50

Zrcadla nepatří do sběrných
nádob na sklo, jelikož jejich
součástí je i kovová vrstva, která znemožňuje jejich použití
při recyklaci skla. Zrcadla patří
do nádoby na směsný odpad,
pokud se zrcadlo do této nádoby nevejde, jde o objemný odpad. K odkládání tohoto odpadu
slouží velkoobjemové kontejnery, dále je možno využít sběrné
dvory.

Sportovní náčiní
Staré sportovní náčiní větších rozměrů (lyže, snowboardy, posilovací stroje) není možné odložit do sběrných nádob
na směsný komunální odpad,
jde o objemný odpad. K odkládání tohoto odpadu slouží velkoobjemové kontejnery, dále je
možno využít sběrné dvory.
Menší sportovní náčiní (brusle,
tenisové rakety) či jeho součásti je možné odložit do sběrných nádob na směsný odpad.

Autosklo
Autoskla nepatří do sběrných
nádob na sklo, jelikož obsahují
neoddělitelné příměsi (pryskyřice, ochranné fólie, tónovací
pokovení), které znemožňují
jejich použití při recyklaci skla.
Autosklo je tedy objemný odpad. K odkládání tohoto odpadu
slouží velkoobjemové kontejnery, dále je možno využít sběrné dvory.

Pneumatiky
Pneumatiky nepatří do sběrných nádob na plasty ani do
sběrných nádob na směsný odpad. Jde o těžko zpracovatelný
odpad, který lze odložit ve sběr-

ných dvorech hlavního města
Prahy (za úhradu), zákon navíc
stanovuje dovozci nebo výrobci
povinnost zpětného odběru
pneumatik a jiných výrobků.
Zpětný odběr musí být proveden bez nároků na úplatu od
spotřebitele a místa zpětného
odběru musí být pro spotřebitele stejně dostupná, jako místa
prodeje.

Stavební odpad
Stavební odpad z činnosti fyzických osob lze odevzdat ve
sběrných dvorech hlavního města Prahy, měsíčně lze ve sběrném dvoře bezplatně odložit
pouze 1 m3. V případě rekonstrukce, kterou provádí ﬁrma,
je původcem tohoto odpadu tato
ﬁrma a vztahují se na ni povinnosti původce odpadu.

Bioodpad
Biologicky rozložitelný odpad (bioodpad) se přednostně
kompostuje. Pokud občan nevlastní kompostér či nemá místo na založení kompostu, může
bioodpad odvézt do nejbližšího sběrného dvora či přímo do
stabilního sběrného místa pro
sběr bioodpadu.

Zářivky
Zářivky a výbojky z domácností nepatří do sběrných nádob na sklo ani do sběrných nádob na směsný odpad. Kvůli
obsahu nebezpečných látek totiž jde o nebezpečný odpad.
Zářivky a výbojky lze odevzdat
ve sběrných dvorech hlavního
města Prahy, ve stabilních sběrnách nebezpečného odpadu nebo při plánovaném mobilním
sběru nebezpečného odpadu.
Zákon stanovuje dovozci nebo
výrobci povinnost zpětného odběru zářivek, výbojek a jiných
výrobků. Zpětný odběr musí
být proveden bez nároků na
úplatu od spotřebitele a místa
zpětného odběru musí být pro
spotřebitele stejně dostupná,
jako místa prodeje.
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Titulem Rorýsí škola
se pyšní základka Školní

Na návrat rorýsů z teplých krajin tropické Afriky se těší
v základní škole Školní. Na škole byly na podzim
nainstalovány budky a v prosinci škola získala titul „Rorýsí
škola“. Program Rorýsí škola je jedním ze vzdělávacích
programů České společnosti ornitologické

PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO ARCHIV ŠKOLY

„R

orýsí školou“ se může stát každá
škola, která aktivně chrání stávající kolonii rorýsů nebo vyvěsí
budky pro vznik kolonie nové. Na škole
Školní byly na podzim nainstalovány budky pro rorýsy. Školáci se už těší na jaro,
jestli se podaří nalákat rorýsy ke hnízdění.
„Jsme rádi, že jsme se zařadili mezi „Rorýsí školy" a chceme v dětech probudit zájem o pozorování nejen rorýsů, ale všech
ptáků, kteří přilétají teď v zimě ke krmítku,“ vysvětluje učitelka Květoslava Bičíková. Děti s paní učitelkou si zatím vyráběly vlastní rorýsy a dozvěděly se také
spoustu zajímavostí o životě těchto užitečných tvorů.
Rorýs obecný, odborným názvem Apus
apus, je šedohnědý pták podobný vlaštovce. Je ale o něco větší než vlaštovka
a má také delší, výrazně srpovitě zahnutá
křídla. Ocas má rorýs mnohem méně vykrojený než vlaštovka a kratší. Rorýs je výborný letec. Zajímavostí je, že rorýs celý
život, mimo hnízdění, prožívá v letu. Přijímá potravu, rozmnožuje se, vylučuje i spí
za letu. Živí se létajícím hmyzem a pavouky. Další zvláštností rorýsů je jejich dlouhověkost.
Původními přirozenými hnízdišti rorýsů
byly skalní stěny. Dnes ale hnízdí především na výškových budovách, hlavně panelových domech, ve větracích šachtách
a puklinách ve zdech. S rorýsy se proto nejčastěji setkáme ve městech, kde nalezli
vhodná hnízdiště podobná těm přirozeným
ve skalních stěnách.
Největším nebezpečím pro rorýsy, ohrožený a zákonem chráněný druh, jsou nešetrné rekonstrukce domů, při nichž
mnohdy nechtěně mizí celé hnízdní kolonie rorýsů obývajících půdy nebo větrací
otvory. Velkým problémem jsou také vysoké prosklené budovy, autobusové zastávky a vše, kde jsou velké plochy skla.

22

www.vase4.cz

školství
Ptáci do skleněných ploch narážejí a hynou. Proto je potřeba
lepit transparentní značky, aby
se zamezilo nárazům ptáků
a velkému počtu jejich zahynutí.
„Musíme pomáhat, jak to jde
nejlépe. Také se musí zlepšit informovanost. Snažím se proto
v dětech probudit zájem o drobné tvory, aby si všímaly, chránily, staraly se o ně v zimě a radovaly se z jejich pozorování,“

dodává Květoslava Bičíková.
Také proto vznikla myšlenka
Rorýsích škol, které mohou být
svým přístupem příkladem pro
ostatní a zároveň šířit myšlenku ochrany rorýsů mezi laickou
veřejnost. Program Rorýsí škola je jedním ze vzdělávacích
programů České společnosti ornitologické.
Do tohoto programu se mohou přihlásit všechny školy, na
jejichž budovách rorýs hnízdí,

a které se chtějí aktivně zapojit
do ochrany těchto hnízdních kolonií. Přihlásit se mohou i školy,
na jejichž budovách sice rorýsi
nehnízdí, ale které by nainstalováním náhradních hnízdních
příležitostí – budek, rády vytvořily nové rorýsí hnízdiště. Podmínkou udělení titulu Rorýsí
škola je i zapojení do programu
Spring alive „Jaro ožívá“ nahlášením prvního pozorování rorýsů. Spring alive je mezinárodní projekt, jehož cílem je
INZERCE V4-0203

Jdu se vyfotit – ale jak se mám připravit?
Už víte, co Vás čeká ve fotoateliéru? Pokud ne, najdete to v minulém čísle :-) V ateliéru se neděje nic hrozného. Ale větší hrůzu
mají lidé často předtím, než do ateliéru vstoupí. Zvláště ženy:
„Co si vezmu na sebe? Jak se mám nalíčit? Nejsem tlustá? Co
vlasy? Vypadám hrozně!!!“ Následující rady platí i pro muže.
Není se vůbec čeho bát. Zapomeňte na poučky, že fotoaparát přidává kila. Dobrý fotograf Vás vyfotí tak, že kila navíc nebudou. To
ostatní je věc malé přípravy. Začneme tím nejviditelnějším: oblečením.
U oblečení záleží na dvou věcech: pro jakou příležitost se fotíte.
Tomu přizpůsobíte dress code. Doporučuji si NEkupovat nové věci,
protože nevíte, zda se v nich budete cítit dobře. Druhým kritériem
je totiž VAŠE POHODLÍ. Proto si vezměte na focení oblečení, ve kterém se CÍTÍTE DOBŘE. Protože to se odrazí ve Vašem výrazu – budete uvolněnější a fotografie bude vypadat přirozeně. S oblečením
to nepřehánějte – pokud chcete mít jistotu, vezměte si maximálně
2–3 sety, více je zbytečné.
Pak už jen malé rady: pokud chcete pomoci s líčením, můžete si
dohodnout s fotografem profesionální vizážistku. Případné vady
pleti zakryje make-up. Důležitá rada na závěr – vlasy si umyjte den
předem, nejsou rozlítané a vypadají hladce a přirozeně.
Jaká rada je nejdůležitější? Večer před focením jděte brzy spát.
Vyspěte se, jak se říká, dorůžova. Vyhnete se tak kruhům pod očima
a unavenému vzhledu. Budete vypadat mladší a rozzářenější.
Teď už víte, jak se připravit. Ale jak vybrat fotografa? Záleží na
ceně? To Vám řeknu zase příště.
S přáním hezkého dne,
Angelo Purgert

FOTOANGELO
A: Srbská 1, Praha 6 (otevřeno po dohodě)
T: 776 120 100, E: fotoangelo@fotoangelo.cz
W: www.fotoangelo.cz, FB: @photoangelo

zvýšit zájem dětí o přírodu
a ochranu stěhovavých druhů
ptáků. Původně evropský projekt, který začal v roce 2006, se
velmi rychle rozšířil do střední
Asie.V roce 2010 se připojily
i země z Afriky. Děti, hlavně
žáci 1. stupně, základní školy
Školní v rámci projektu „Jaro
ožívá“ již mnoho let pozorují
a zapisují návrat čápa bílého,
vlaštovky obecné, rorýse obecného, kukačky obecné a vlhy
pestré z teplých krajin.
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La Buchta

Cesta z jednoho těsta
Petra Frýdlová
Venny Hladik
Johana Pošová
Trio autorů společně s Jitkou Rákosníkovou,
překladatelkou a spisovatelkou kulinárních knih,
stojí za kuchařskou knihou La Buchta, jejíž hlavní
náplní je jedno jediné, jednoduché těsto.
Moderní designová kuchařská kniha obsahuje
rozsáhlou encyklopedickou část, a více než 80
receptů na dorty, bábovky, koláče nebo buchty.
A jako bonus přidávají autoři několik slaných variací.

Vyzkoušejte i je!
Vydalo nakladatelství Smart Press,
více na www.smartpress.cz.

www.vase4.cz
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luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem
ve tvaru V4 – 02: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte uvést jméno,
adresu a telefonní číslo.
Odešlete na adresu
soutez@a11.cz.
První tři obdrží knihu
Nová Hektorova cesta
aneb honba za časem.
V tajence naleznete citát Marcela Pagnola.
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Vel. Popovice
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Jílové Jílové
u Prahy u Prahy Kamenice
Kamenice

www.nasregion.cz
Náš REGION – PRAHA
Libor Rys, tel.: 602 444 693, libor.rys@a11.cz

Náš REGION – ZÁPAD
Jiří Čermák, tel.: 774 488 909, jiri.cermak@a11.cz

Náš REGION – JIH
Jan Kábrt, tel.: 774 488 915, jan.kabrt@a11.cz

Náš REGION – SEVER
Anna Edit Doležalová, tel.: 775 007 202, edit.dolezalova@a11.cz
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Švihadlové rekordy
ZŠ Mendíků

e školní tělocvičně se ﬁnále soutěže zúčastnilo
celkem 68 žáků. Učitelé
tělesné výchovy jednotlivcům
počítali skoky. Nejlepší sportovci byli vyhodnoceni, obdrželi
medaile, diplomy a odměny.
Velké blahopřání si zaslouží
letošní rekordmanka Denisa
Markovická z 8. A s výsledkem
178 přeskoků za jednu minutu.
Rekord školy, který vytvořil
v roce 2016 žák 9. třídy Martin
Posejpal s počtem 191 přeskoků za minutu, ale letos zatím
překonán nebyl.
„V letošním roce nás příjemně
překvapili všichni žáci prvních
tříd, kteří již zvládnou přeskoky
přes švihadlo,“ říká Jitka Poková, ředitelka školy. Její slova potvrzují výsledky nejlepších žá-

V

ků ze tří kategorií prvního stupně, mezi které se probojoval Jakub Beránek z první A s výsledkem 93 přeskoků a Kateřina
Marie Vlčková ze třídy 1. C se
102 přeskoky za minutu.
Prvňáčci bodovali také 7. ledna na ﬂorbalovém turnaji žáků
prvních tříd základních škol.
Mendíky reprezentovali žáci
Rostislav Reich, Kryštof Doležal
a Ondřej Milota z 1. B, kteří ve
velké konkurenci dvanácti týmů
vybojovali úžasné první místo.
Děti se sportovním duchem
ze Základní školy Mendíků ale
neusínají na vavřínech. Pilně
trénují a těší se na další sportovní soutěže ve šplhu na tyči,
skoku do dálky nebo na turnaj
ve vybíjené, které pro ně škola
připravuje.

Výsledky nejlepších žáků 1. stupně
třída
1. A
2. A
4. A

příjmení a jméno
Beránek Jakub
Mužík Mikuláš
Švec Martin

1. C
2. A
5. A

Vlčková Kateřina Marie
Zdeňková Ema
Starečková Viktorie

počet přeskoků
93
153
162
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KOŽNÍ AMBULANCE V BRANÍKU
PRO DOSPĚLÉ I DĚTI
Krátká objednací doba, péče hrazená ze zdravotního pojištění
a příjem pacientů i bez doporučení od praktického lékaře!
● Léčba kožních onemocnění, znamének, pih a bradavic
● Léčba oparů a akné
● Léčba onemocnění nehtů a vlasů
● Lymfologická péče a kosmetické poradenství

ORDINACE
V LÉKAŘSKÉM DOMĚ JÍLOVSKÁ!

102
145
176

Výsledky nejlepších žáků 2. stupně
třída
7. A
6. A
9. A

příjmení a jméno
Stoklasa Marek
Vrzal Daniel
Stolař Filip

8. A
8. A
7. A

Markovická Denisa
Štechrová Veronika
Macháčková Rozálie

počet přeskoků
165
152
144
178
174
158

Najdete nás na adrese:
Lékařský dům, Jílovská 1825/14a, Praha 4
1. patro, vpravo od schodiště, asi 500 m od původní ordinace.
Na ošetření je třeba se vždy předem objednat!

STAČÍ SE JEN OBJEDNAT – 604 120 223
každý všední den od 9 do 13 hodin
www.dermalink.cz
www.vase4.cz
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Všichni Mendíci se každoročně připravují
na tradiční celoškolní soutěž ve skoku přes
švihadlo. Nejlepší čtyři žáci z každé třídy
změřili v lednu svoje síly a soutěžili o titul
nejlepší skokan – skokanka v přeskoku přes
švihadlo za jednu minutu.

školství
Koncem ledna proběhl v Mateřské, Základní a Střední
odborné škole služeb Kavčí hory již třetí ročník charitativní
akce Sněhuláci pro Afriku. Stavění sněhuláků je jednou
z mnoha aktivit, které na škole probíhají, v rámci projektu
Světová škola.

Sněhuláci pomohou

dětem v Africe
ěti v Africe si sněhuláka nikdy nepostaví. Mnohé z nich se ale nemohou
dostat ani do školy. To se snaží změnit organizace Kola pro Afriku, která letos
uspořádala již pátý ročník soutěže Sněhuláci pro Afriku. Do soutěže se mohou přihlásit školy, školky, ale i ﬁrmy nebo rodiny.
Každá z nich postaví co nejoriginálnějšího
sněhuláka a fotku zašle organizátorům. Za
každou přihlášenou fotku zaplatí soutěžící
padesát korun. Společnost Kola pro Afriku
za vybrané peníze zajišťuje převoz kol do
škol v Gambii.
Do charitativní soutěže Sněhuláci pro
Afriku se již potřetí zapojila také Škola
Kavčí hory. Pomáhá tak naplnit jedno ze
základních dětských práv, právo na vzdělání. „Akce Sněhuláci má velký humanitární rozměr – získání ﬁnančních prostředků
pro převoz kontejnerů naplněných koly od
dobrovolníků do Afriky, do oblastí, kde mají
děti dlouhou cestu do školy. Díky kolům se
jim škola stane dostupnější. Sněhuláci jsou
ale také velkou zábavou, dnem kdy si mohou malí i velcí ve škole hrát, popustit uzdu
fantazii, vysvětluje Kateřina Měšťánková,
učitelka školy.

PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO ARCHIV ŠKOLY
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Sněhuláky na pomoc dětem v Africe staví ze sněhu, ale i z dalších materiálů, podle
fantazie jednotlivých tříd, ve Škole Kavčí
hory téměř každý. Do akce se zapojují
všechna oddělení ve školce, oddělení školní
družiny, každá třída základní i střední školy. I když letos stavitelům sněhuláků počasí
přálo, a napadal i přírodní materiál, papírový, plastový nebo látkový sněhulák není
mezi soutěžícími výtvory nic neobvyklého.
V minulých ročnících se mezi soutěžními
exponáty objevili i svítící sněhuláci, sněhuláččí rodinky, nebo paní sněhuláková.
Každá třída si svůj výtvor nafotí a přihlásí do školního kola soutěže o nejkrásnějšího sněhuláka. Ve školním kole se soutěží
v několika kategoriích, podle stupňů vzdělávání. Za každého třídního sněhuláka
třída zaplatí startovné 50 korun. Peníze ze
startovného putují na konto společnosti
Kola pro Afriku. „Pro mě je tato akce vždy
velmi radostná, protože zábavnou formou
děti přiměje přemýšlet o životě dětí, které
neměly takové štěstí jako ony,“ dodává Kateřina Měšťánková. Na školní kolo dále navazuje celostátní kolo, do kterého lze poslat pouze jednu fotograﬁi za školu. Pak

probíhá celostátní hlasování o nejkrásnější
fotograﬁi ze Sněhuláků pro Afriku.
Sněhuláci jsou jednou z mnoha aktivit
v projektu Světová škola, do kterého je
škola zapojena a jehož podstatou je práce
s tématy globálního rozvojového vzdělávání. Tématem Školy Kavčí hory v projektu
jsou práva dětí u nás i ve světě. Zatím největším úspěchem, kterým se může škola
pochlubit, je fakt, že student Peter z partnerské školy Vijito v keňském Nairobi, zahájil studium na své vysněné střední škole.
Podařilo se to nejen proto, že vynikajícím
způsobem uspěl při státních přijímacích
zkouškách, ale také díky ﬁnanční podpoře
Školy Kavčí hory. Částku téměř 16 tisíc
korun se tu v loňském roce podařilo získat
z červnového Běhu pro Petera, dále z podzimní sběrové akce a z vánoční sbírky.
Oceněním Světová škola se v současné
době pyšní šedesát tři českých mateřských,
základních a středních škol a téměř dvě
stovky dalších škol z Evropy. Základní ﬁlozoﬁe podporuje vzdělávání a přípravu žáků
na reálný život v globalizovaném světě
a opírá se o jednoduchou metodologii tří
kroků: uč se – zjišťuj – jednej.

školství

aneb udělej si knížku sám

Děti ze čtyřky si opět mohou samy nebo s kamarády a spolužáky
udělat svou knížku podle vlastních představ a navíc vyhrát
některou z pěkných cen. U příležitosti Mezinárodního dne dětské
knihy tu totiž probíhá soutěž „Malí, velcí spisovatelé“.
myslem soutěže „Malí,
velcí spisovatelé“ je nabídnout žákům základních škol možnost napsat, ilustrovat a vyrobit si vlastní
knihu a poslat ji do soutěžního
klání.
Tématem soutěžních prací
letos je „Strašidelná povídka
z místa, kde žiju“. Povídka může být kreslená, ručně psaná,
s ilustracemi, bez obrázků nebo
třeba komiks. Soutěžit mohou
jednotlivci, třídy, skupinky dětí,
party kamarádů. Soutěž je určena pro žáky základních škol.
Podmínkou k účasti je trvalé
bydliště na Praze 4.
Zabalenou knížku, označenou nápisem „Malí, velcí spisovatelé“ a uvedením věku, jména
a příjmení, adresy, kontaktního
telefonu a e-mailu na rodiče
nebo paní učitelku je možné přinášet do 17. března do recepce
radnice v ulici Antala Staška.
Vyhlášení vítězů v kategoriích mladší a starší žáci pro-

S

běhne v dubnu 2017. Pro první
tři místa v obou kategoriích
jsou připraveny ceny. Z nejzdařilejších povídek pak vznikne
sborník.
Soutěž „Malí, velcí spisovatelé“ probíhala na čtyřce s velkým úspěchem i v loňském roce. Za necelé dva měsíce od
vyhlášení tehdy do soutěže přišlo 110 knih. Členy poroty byli

spisovatelé, odborníci z nakladatelství Albatros, Městské
knihovny v Praze a z Hobby
centra 4. Členkou poroty se stala mimo jiné Ivana Peroutková,
která píše pro malé čtenáře, teenagery i dospělé. Čestným členem poroty byl Adolf Born,
malíř, kreslíř, ilustrátor, animátor, karikaturista a kostýmní
výtvarník, který knihy posuzoval po výtvarné stránce. Partnery soutěže bylo nakladatelství Albatros, které pro výherce
připravilo krásné dárky, a také
Městská knihovna v Praze.
V loňském ročníku spisovatelského klání byla tématem pro
mladší děti pohádka, pro starší
fantasy příběh.
V kategorii mladších žáků
zvítězila za jednotlivce knížka
Prázdniny ve zvěřinci Adély
Novákové s ilustracemi Agáty
Hyrešové ze 4. A, Základní školy Jeremenkova, jako nejlepší
kolektivní kniha byly vybrány
Fantasy příběhy třídy 4. E ze
Základní školy Jižní, na knize
pracovalo sedmadvacet dětí.

Co se týče loňských vítězů
v kategorii starších žáků, mohla se z prvního místa radovat
za knihu pojmenovanou Naděje
třináctiletá Alena Bruthansová
ze Základní školy Horáčkova.
Zvláštní cenou poroty byla oceněna kniha O nejlepších kamarádkách Valerie Fišerové z 2. A
Základní školy Sdružení a cenou Adolfa Borna příběh O červené Karkulce třídy 1. D ze Základní školy Filozofská.
Mezinárodní den dětské knihy se slaví na celém světě vždy
2. dubna již několik desítek let.
Na toto datum nepřipadá Mezinárodní den dětské knihy náhodou. 2. dubna 1805 se totiž narodil Hans Christian Andersen,
dánský spisovatel, nejslavnější
světový pohádkář, mezi jehož
nejznámější pohádky patří například Malá mořská víla, Ošklivé káčátko, O princezně na
hrášku, Císařovy nové šaty či
Pasáček vepřů.
Právě na jeho památku se už
od roku 1967 v tento den připomíná po celém světě Mezinárodní den dětské knihy, u jehož
příležitosti knihovníci pořádají
mnoho akcí.
U nás se toto výročí již tradičně připomíná akcí s názvem
Noc s Andersenem.
INZERCE V4-0209

Společná realitní
a advokátní kancelář

JURIS REAL, spol. s r.o.
ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,
chaty, pozemku.
Vyřešíme právní
vady, dluhy,
exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.

Tel.: 774 335 502

www.nemovitosti-vykup.info

www.vase4.cz
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Malí, velcí spisovatelé,

téma čtenářů

Placené parkování v Praze 4

Ano nebo ne?

Má se za parkování ve čtvrté městské části platit nebo má
být nadále zdarma. A jak se lidem na čtyřce parkuje, kde
mají problémy a jaké návrhy, jak situaci řešit, mají místní
lidé, kteří situaci s dopravou znají nejlépe? K tématu se
vyjádřila celá řada čtenářů, přinášíme výběr příspěvků.
arkování v Praze vůbec a tak také
v Praze 4 je velmi špatné. Je to způsobeno dlouhodobým neřešením situace a povolováním velkých kancelářských budov bez podzemních parkovišť,
případně s parkovišti s nevhodně malou kapacitou. Jinudy než se do řešení pustit cesta nevede. Také je třeba asi určité odvahy,
protože když se měla stavět parkovací budova někde u pošty na Pankráci, občané
protestovali. Tak to je jim to asi třeba vysvětlit a stavbu prosadit. Parkovací zóny
nejsou žádným řešením, je to jen tahání
peněz z kapes rezidentů, jejichž potíže
s návštěvami a službami v místě bydliště
nikoho nezajímají.
Blanka Mollová

P

ydlím v Pujmanové, blízko Arkád.
U nás je parkování horor, hlavně
přes den, večer po 17.00 už zaparkujete. Jde o to, že zde parkují lidé, co pracují
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ve zdejších ﬁrmách a není jich málo, potom
mimopražští, co zaparkují na zbylých místech a jdou na metro. Takže, když budete
muset jet přes den autem pryč a přijedete
do 17.00, tak nemáte šanci zaparkovat. Po
této hodině to již jde, protože lidem končí
pracovní doba. Další problém je, že když si
objednáte přes den ﬁrmu na nějakou opravu, tak nezaparkuje. Zaměstnanci, co mají
vyhrazená parkovací místa ve svých garážích a mají je zpoplatněná, tam neparkují,
a je jich i asi málo. Dále zde je škola (Plamínková), a to zabere další parkovací místa. Snad by se to mohlo novým systémem
parkování zlepšit.
Martin Fryč
a mňa a partnera, s ktorým žijeme na
Dačického ulici (vedľa zastávky metra Pražského povstání), vyše 7 rokov, určite áno. Situácia s parkovaním sa
každým rokom zhoršuje. Kým pred 7 rok-

Z

mi bola aspoň aká-taká šanca nájsť parkovanie v blízkosti Dačickej do 30 minút krúženia v blízkom a vzdialenom okolí, teraz
to možné nie je. Aj keď parkovacie zóny určite problém kompletne nevyriešia, dajú
nám aspoň šancu zaparkovať v blízkosti našeho trvalého bydliska. Podotýkam, že na
Dačickej je platené parkovanie Pražského
povstání, ktoré je vzhľadom na neprimerané ceny skoro nedostupné a tým nevyužité – jedným z riešení by bolo obmedziť
ceny existujúcich parkovacích domov a garáží v exponovaných oblastiach akým Pražské povstání / Dačického určite je.
Zuzana Palusová
lacenému parkování říkám za sebe
ano, ale… Praha by jednoznačně měla systém sjednotit a lidem umožnit
parkovat na jednu kartu v celé Praze. Všude je to teď jinak a Pražané jsou odkázáni
na to, že mohou parkovat jen v té části, kde
bydlí, to nemá logiku. Ostatní města také
přece nejsou takhle rozdělena. Někdo kompetentní by si měl sednout a vymyslet podrobný a kvalitní plán parkování, který by
se týkal celé Prahy. Všude by se parkovalo
za zcela stejných podmínek. A co mi také
vadí, jsou ceny parkování. Souhlasím s tím,
že senioři by měli mít výhodnější cenu, rezidenti také slušnou a podnikatelé by měli
zaplatit o něco víc. Ale ne tolik, aby to drobné živnostníky přivedlo do potíží. Proč se
třeba cena nevypočítává podle toho, jaké
kdo má výdělky. Velká ﬁrma si může dovolit
zaplatit desítky tisíc za parkovací oprávnění za všechna svá služební auta, pro malého pekaře jsou ale tisíce problém. Na Praze 4 se už také parkuje špatně, mám pocit,
že sem přejíždějí řidiči z těch částí Prahy,
kde už se platí. A to samozřejmě není v pořádku, není to férové vůči místním. Ať tedy
radši všichni platí, ale ať jsou podmínky inteligentně nastavené.
Václav M.

P

veřejný prostor

Senioři se mohou
PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO DREAMSTIME

vrátit do školy

Možnost vrátit se alespoň na několik hodin
do školy, osvěžit si své znalosti nebo se
dozvědět něco nového, mají čtyřkoví
senioři. Zúčastnit se mohou, stejně jako
v minulých letech, vzdělávacích kurzů
„Zpátky do školy aneb Cesta do hlubin
študákovy duše“.
ento úspěšný vzdělávací
projekt se na čtyřce konal
již tři roky po sobě, letos
tak přihlášení senioři započnou
čtvrtý školní rok. Jedná se
o mezigenerační projekt, v rámci kterého se senioři mohou
opět vrátit zpět do školních lavic a zopakovat si oblíbené
předměty základních škol. Se-

nioři tedy mohou navštěvovat
hodiny matematiky, informatiky, biologie nebo cizích jazyků. Výuka na školách začne
v týdnu od 20. března a bude
trvat šest týdnů po šedesáti minutách.
Registrace zájemců, kteří se
musejí dostavit s vyplněnou
přihláškou, bude probíhat ve

středu 1. března 2017 od 9.00
do 15.00 hodin ve 3. patře ve
velkém sále Nuselské radnice.
Kdo se bude chtít přihlásit,
musí vybrat školu a kurz, který
by chtěl absolvovat. Tyto dva
údaje je třeba vyznačit ve vyplněné přihlášce, doporučení pořadatelů zní, aby každý zájemce pro jistotu vyznačil ještě

náhradní předmět, který by si
rád zopakoval a také náhradní
školu, do níž by dočasně rád docházel.
A to pro případ, že by jím preferovaný kurz nakonec nebyl
z důvodu nenaplnění kapacity
otevřen nebo naopak byla kapacita v původně zvolené škole
naplněna.

!! Odvoz !!
starého nábytku
na skládku

Mediální agentura hledá

Chcete inzerovat
ve Vaše 4?

NEDAŘÍ SE VÁM
PŘESTAT KOUŘIT ?

Vhodné
reklamní
plochy,

www.STOPFITLR.cz

Redukuje až
58%
dehtu
z cigarety

Zakoupíte v lékárnách...

INZERCE V4-0204

Volejte Věru
775 677 099

Modřanská 14/88, Praha 4 ■ Kontakt: 603 244 171, tomas.karas@re-max.cz

Více na www.vase4.cz

PŘIJMEME MAKLÉŘE

Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy

RE/MAX Home přijme realitního
makléře/ku pro Prahu 4 a okolí.
Pro nováčky i zkušené máme
připraveno příjemné, vstřícné
a profesionální zázemí naší
kanceláře. Výjimečný a velmi
zajímavý provizní systém.

INZERCE V4-0222

Požadujeme samostatnost, komunikativnost, znalost Prahy 4,
Prahy 5, Prahy 10, případně Prahy 6. Zkušenost na obdobné pozici
výhodou. Práce na ŽL. Nabízíme zajímavou práci s jasně
definovanou a uchopitelnou klientelou. Férové ohodnocení!

Volejte: 603 239 737, nebo pište: info@a11.cz

Máme pro Vás řešení

INZERCE V4-0214

Telefon: 773 484 056

jako jsou štíty budov,
ploty a podobně
k dlouhodobému
pronájmu
na reklamní účely
Pro více informací prosím
pište na info@a11.cz

INZERCE V4-0221

Vyklízení bytů, sklepů,
pozůstalostí, atd.
■ Naložíme a odvezeme
cokoliv.
■ Stěhování všeho
druhu.
■ Vše za rozumnou
cenu.

INZERCE V4-0201

■

INZERCE V4-0223

T

Nastartujte svůj
osobní byznys s realitní
jedničkou na trhu
Těšíme se na Vás!!!

www.vase4.cz
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doprava
a setkání, kterého se zúčastnilo 180
občanů Spořilova, sbírali architekti
podněty obyvatel, které jim pomohou najít nejvhodnější architektonické řešení a funkční náplň nově vzniklé parkové
plochy.
Zpracované návrhy budou představeny
a diskutovány s obyvateli Spořilova na dalším setkání naplánovaném na jaro letošního roku. Cílem je, aby nad zastřešenou
Spořilovskou ulicí vzniklo atraktivní, hojně využívané veřejné prostranství, které
vhodně propojí obě, v současné době rozdělené, části Spořilova. Po Spořilovské ulici
denně projedou desítky tisíc automobilů.
Na zvýšený hluk a smog, kterému jsou
především kvůli nedostavěné části Pražského okruhu u Běchovic vystavováni, si
obyvatelé Spořilova stěžují už řadu let.
Nápad zastřešit Spořilovskou ulici a vyřešit tak problémy s hlukem a zvýšenými
emisemi v okolí je starý již několik let. Existuje také několik variant, jak by mohla být
Spořilovská ulice zakryta.
Čtyřková radnice preferuje možnost takzvaného těžkého zastřešení. Auta by tak
jezdila v podzemí, a nad silnicí by vznikla

PŘIPRAVILA RED, FOTO METROPROJEKT

N

Lidé pomáhají

vymyslet podobu parku
Veřejné plánovací setkání o podobě parku nad
zastřešenou Spořilovskou ulicí proběhlo v únoru v budově
Gymnázia Postupická. Lidé měli možnost pomoci
architektům najít nejvhodnější podobu a využití parku nad
zastřešenou Spořilovskou ulicí.
plocha využitá jako atraktivní veřejné prostranství. Lidem by tak přibyly čtyři hektary parku, kde by mohli trávit volný čas. Významně by se měla snížit také hlučnost
a exhalace rušné dopravní tepny.
Kdy ale k zastřešení problematické rušné Spořilovské ulice dojde, zatím jasné není. Podle dříve zveřejněných informací překrytí vyjde na více než tři miliardy korun.

Náměstek primátorky pro dopravu Petr
Dolínek v médiích před nedávnem uvedl,
že v rozpočtu hlavního města sice peníze
na zakrytí Spořilovské jsou, ale letos ještě
o stavební povolení město žádat nebude.
Někteří dopravní experti se také shodují,
že zastřešení Spořilovské je zbytečnou investicí. Řešení spíše vidí v dostavbě Pražského okruhu.

S metrem D

mají pomoci soukromníci

Celkem 684 pozemků je třeba ke stavbě nové linky
metra D. Hlavní město Praha má v plánu zapojit do
výstavby „déčka“ i soukromé investory.
ýstavba nové linky metra by podle
odhadů měla vyjít na 50 miliard korun, přičemž první část výstavby,
která počítá s trasou vedoucí z Pankráce do
depa Písnice, vyjde na 36 miliard. Od zapojení soukromých investorů si Praha slibuje
jednak menší ﬁnanční zátěž pro hlavní
město, jednak i snadnější výkup pozemků
od soukromých majitelů.
„Zapojení soukromého sektoru mi přijde
naprosto logické a správné, protože výstavba metra neznamená jen hloubení tunelů a výstavbu vestibulů. Je to o celkovém
rozvoji dotčených lokalit, včetně přilehlého
veřejného prostoru,“ řekla primátorka
Adriana Krnáčová.
„V minulosti se pozemky nejenže nevykupovaly, ale některé se dokonce prodávaly. My se to teď snažíme napravit a metro
opravdu postavit,“ doplnila primátorka

V

30

www.vase4.cz

s tím, že Rada hlavního města v únoru
schválila memorandum o spolupráci
s vlastníky pozemků, kde v budoucnosti
bude stanice Nádraží Krč. „A velmi blízko
jsme k uzavření obdobného dokumentu,
který se bude týkat stanice Nemocnice Krč.
Uvědomujeme si ale, že jsou místa, kde domluva s vlastníky nebude tak jednoduchá,
a tady vidím potenciál spolupráce mezi
námi a soukromým sektorem.“ Celkově je
ke stavbě celé linky potřeba 684 pozemků
a od soukromých vlastníků jich zbývá vykoupit 124.
„Úkolem Dopravního podniku je naplnit
vůli akcionáře, a to je postavit novou linku
metra D. Od roku 2009 už Dopravní podnik
do přípravy investoval tři čtvrtě miliardy,
a teď se dostáváme do zlomové fáze celého
projektu,“ řekl generální ředitel Dopravního podniku Martin Gillar.

Nové metro D má odlehčit trase C a propojit centrum Prahy s jižní částí metropole.
Vést má trasa kolem krčského nádraží
a Thomayerovy nemocnice přes Nové Dvory do Písnice. Hejtmanka Středočeského
kraje navíc navrhla, aby byla linka prodloužena až do Jesenice. První etapa výstavby
by mohla začít v roce 2019 a dokončena
o čtyři roky později.

Déčko v číslech
■ Celkem 684 pozemků je třeba ke
stavbě nové linky metra D. Hlavní město Praha má v plánu zapojit do výstavby
„déčka“ i soukromé investory.
■ Výstavba nové linky metra by podle
odhadů měla vyjít na 50 miliard korun,
přičemž první část výstavby, která počítá s trasou vedoucí z Pankráce do depa Písnice, vyjde na 36 miliard.
■ První etapa výstavby by mohla začít
v roce 2019 a dokončena být o čtyři roky později.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

OJETÝCH VOZŮ ŠKODA

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE VOZŮ ŠKODA

NEJLEPŠÍ
CENA

VOZY BYLY PRODANÉ A SERVISOVANÉ U NÁS!

S

do provozu:

11/2015
Cena nového vozu:

573 454 Kč

najeto:

27 632 km

možný odpočet
DPH

449 000 Kč

ŠKODA OCTAVIA

NEJLEPŠÍ
CENA

do provozu:

11/2015
Cena nového vozu:

342 100 Kč

najeto:

15 495 km

VA
SLE

275 000 Kč

ŠKODA FABIA

NEJLEPŠÍ
CENA

do provozu:

Cena nového vozu:

628 612 Kč

najeto:

21 313 km

759 000 Kč

Kč
00
0
20

ÍM
VÁN
CO
AN
FIN

S

do provozu:

03/2016
Cena nového vozu:

327 912 Kč

najeto:

možný odpočet
DPH

482 000 Kč

ŠKODA OCTAVIA Combi
TDI 1,6 / 81 KW STYLE
manuál, diesel, 1. majitel

VA
SLE

1,2 TSI / 66 KW STYLE
manuál, šedá metalíza, 1. majitel

VA
SLE

S

do provozu:

09/2013

najeto:

32 254 km

S

do provozu:

10/2015
Cena nového vozu:

252 053 Kč

najeto:

22 436 km

možný odpočet
DPH

ŠKODA CITIGO

1,0 MPI / 44 KW STYLE
manuál, černá metalíza, 1. majitel

VA
SLE

možný odpočet
DPH

VA
SLE

Kč
00
0
20

ÍM
VÁN
CO
AN
FIN

209 000 Kč

0 Kč
00
0
2

ÍM
VÁN
CO
AN
FIN

možný odpočet
DPH

839 000 Kč

Kč
00
0
20

ÍM
VÁN
CO
AN
FIN

266 666 Kč

0 Kč
00
0
2

ÍM
VÁN
CO
AN
FIN

Cena nového vozu:

980 312 Kč

najeto:

35 225 km

2,0 TDI / 140 KW STYLE
automat, diesel, 1. majitel

možný odpočet
DPH

20 693 km

do provozu:

03/2016

ŠKODA SUPERB Combi

ŠKODA FABIA

1,2 TSI / 81 KW AMBITION
manuál, benzín, 1. majitel

03/2016

možný odpočet
DPH

2,0 TDI / 140 KW STYLE
manuál, černá metalíza, 1. majitel

možný odpočet
DPH

S

Cena nového vozu:

885 312 Kč

najeto:

26 828 km

ŠKODA SUPERB

1,6 TDI / 81 KW STYLE
manuál, černá metalíza, 1. majitel

S

do provozu:

05/2016

VA
SLE

Kč
00
0
20

ÍM
VÁN
CO
AN
FIN

S

do provozu:

11/2014

najeto:

38 049 km

VA
SLE

0 Kč
00
0
2

ÍM
VÁN
CO
AN
FIN

možný odpočet
DPH

549 000 Kč

219 000 Kč

ŠKODA SUPERB 4x4

ŠKODA FABIA COMBI

TSI 3,6 / 191 KW ELEGANCE
automat, zelená metalíza, 1. majitel

Další modely na www.auto-brejla.cz/ojete-vozy.

1,2 TSI / 63 KW AMBITION
manuál, benzín, 1. majitel

tel.: 244 912 000

