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Stížností na úřad
městské části ubylo

V roce 2009 bylo na radnici Prahy
4 zaevidováno 175 stížností a 8
podnětů. Nejvíce stížností, celkem
40, směřovalo na stavební odbor.
Na živnostenský odbor a odbor
kanceláře tajemníka přišlo 33 stížností. Výsledky ukázala souhrnná
výroční zpráva o stížnostech, oznámeních, podnětech a peticích na
ÚMČ Praha 4 za rok 2009. Proti
roku 2008 klesl počet evidovaných
stížností na úřad o 29.
(ahe)
KUNRATICE

Před zákonem
se ukrýval v seníku
Strážníci odhalili tento týden v
pondělí v noci dvaatřicetiletého
Pražana u seníku v Kunratickém
lese. „Spal, od policistů jsme zjistili, že patří mezi hledané osoby. Proto jsme jim ho předali,“ popsali
strážníci událost.
(ahe)
PÍSNICE

Přijďte diskutovat
o problémech
Dnes v 17 hodin mohou přijít obyvatelé Písnice diskutovat do tělocvičny Klubu Junior o problémech
ve svém okolí a možných řešeních.
Během fóra je zajištěno hlídání
dětí, bude připraveno drobné občerstvení a tombola.
(ahe)

INZERCE

5
LET

100 000 km

Středa: Nusle, Michle, Spořilov, Krč,
Braník, Podolí, Modřany a další

Čtvrtek: Háje, Chodov, Šeberov,
Uhříněves, Benice, Nedvězí a další

Pátek: Smíchov, Košíře, Motol,
Radlice, Jinonice, Stodůlky, Holyně

Pamětnice: Můj
otec vlastnil akcie
Žlutých lázní
Žluté lázně oslaví za pár dnů sto let své existence. Pamětníků, kteří je viděli v
plné prvorepublikové kráse, už mnoho není. Dvaaosmdesátiletá Marie Šebová má
Žluté lázně spojeny se svým dětstvím a dospíváním. Tady se v šesti letech naučila
plavat a chodila sem s kamarádkami. Od roku 1948 v nich však nebyla.
PRAHA V roce 1910, 16. června,
kdy podle historiků vznikly v tehdejší obci Dvorce u Prahy Žluté a
Modré lázně, složil úspěšně pilotní zkoušku Jan Kašpar. V Čechách
vládl František Josef I. a narodila
se Adina Mandlová.
„Já se narodila až o osmnáct let
později, přesto Žluté lázně patřily
neodlučitelně k mému dětství,“
vzpomíná Marie Šebová. Ve Žlutých lázních se v šesti letech naučila i plavat. „Zásluhu na tom měl
místní plavčík – ten mne učil plavat pomocí bidla. Maminka se na
nás pozorně koukala. Když už bylo
jasné, že jsem se plavat naučila, seděla s plavčíkem na loďce a já plavala za nimi,“ vypráví Šebová. Její
maminka se ve Žlutých lázních nikdy nekoupala, dokonce se nikdy
nesvlékla ani do žádného koupacího úboru.
„Přesto bylo ve Žlutých i Modrých lázních v sezoně dost lidí
v tehdejších modelech plavek.
V části lázní zvané Pekáč byla už

FAKTA

Za kolik dnes
do areálu lázní

Dospělí letos zaplatí vstupné do
Žlutých lázní 40 korun. Děti,
důchodci a studenti 20 korun.
Obdrží ho ale zpět jako slevu při
jakékoli útratě v areálu.
tehdy nudistická pláž. Prý velmi
oblíbená. Já tam ale nikdy nesměla, tak její kvalitu posoudit nemohu,“ pokračuje ve vyprávění Marie
Šebová. Když byla o něco starší,
chodívala na koupaliště s kamarádkami. Návštěvy ale ukončila po maturitě na gymnáziu.
„Vdala jsem se, odstěhovala se

na Vinohrady a už jsem neměla důvod tam chodit. Tatínek měl dokonce akcie Žlutých lázní, ty však
musel v roce 1948 vrátit v rámci
takzvané milionářské dávky. Od té
doby jsem tam už nikdy nebyla –
tedy rovných 62 let,“ říká Šebová
s tím, že zabavení akcií Žlutých lázní přitom cítili jako nespravedlnost.
„Neměly skoro žádnou cenu,
mohl si je koupit každý, kdo chtěl
lázním věnovat nějaké peníze. Jediným výnosem bylo bezplatné
vstupné a podle prosperity lázní
buď letní pronájem kabinky, nebo
jen skříňky,“ objasňuje Marie Šebová, která se poté živila jako překladatelka technické literatury z angličtiny, němčiny a francouzštiny.
Třiatřicet let také prováděla po Praze německy hovořící turisty. Dnes
žije v Modřanech, učí se holandštinu a těší se, že se po dlouhých letech do lázní u příležitosti stého výročí jejich založení opět podívá.
Alena Hechtová

Sobota: Klecany, Brandýs,
Čelákovice, Úvaly, Říčany a další

Fórum čtenářů
Co mi vadí na veřejné
dopravě
Jelikož se neustále potřebuji někam dopravovat (do práce, k rodičům apod.), snažím se vždy využít
co možná nejrychlejšího, nejpohodlnějšího spoje.
Takže k rodičům jezdím autem, do
práce MHD a do Prahy buď autem,
nebo veřejnou hromadnou dopravou.
Spousta z vás mě odsoudí za to, že
jako manažer (kravaťák) jezdím dopravou, metrem, a ne passatem.
Ovšem poslední dobou asi přejdu
na auto, neboť: v létě je v tramvajích a autobusech takové vedro,
smrad, že jízda je jen pro otrlé. Představte si, že jedete na jednání v koši-
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Pondělí: Holešovice, Bubeneč,
Troja, Bohnice, Čimice, Suchdol

výběr z blogu idnes.cz, kráceno
li, kravatě, a to ne zrovna v levné.
Pokud vystoupíte v kravatě například v Praze na Andělu, ihned se
na vás sesype téměř každý den několik lidí, co vás začnou obtěžovat.
Například co máte za mobilního
operátora, jestli si nechcete poslechnout něco o přírodě, vyznání
apod. Opravdu mě nebaví pořád
někoho odmítat a posílat do háje.
Žil jsem půl roku v Rakousku. Tam
jezdí lidé autem na nejbližší nádraží, kde si sednou do čistého, tichého a rychlého vlaku a jedou do Vídně, kde přesednou na metro nebo
tramvaj. Nestydí se za to, je to normální, a proto ta doprava ve městech je. Kdy se toho dožiji u nás?
Zdeněk Jonáš
celý text na zdenekjonas.blog.idnes.cz

Vaším objektivem Výběr z www.rajce.net
Šašek Nejrůznější kousky
předváděl během víkendového
královského průvodu i tento
šašek.
Foto: František Tůma

Včelí roj Na okně pražské
kanceláře se usídlil včelí roj, hasiči
jich teď odchytávají několik denně.
Foto: Petr Riebauer

