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Důležité

Zprávy z městské části Praha 4
Rada městské části Praha 4 na svém zasedání 31. března:
SOUHLASILA

ZAUJALA

- pouze s pronájmem pozemku parc. č. 2708/15
o výměře 18 m2 v k. ú. Záběhlice ve vlastnictví
hl. m. Prahy z důvodu zachování jednotného
vlastnictví pozemků v dané lokalitě;
- se směnou pozemků parc. č. 110/4, 110/17,
110/26, 110/27, 110/28, 110/29, 247/3,
247/11 v k. ú. Krč o celkové výměře
10 690 m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy za
pozemky parc. č. 5/2, 7, 12/1, 12/4, 12/5,
12/8, 12/9, 3356 v k. ú. Krč o celkové výměře 10 894 m2 ve spoluvlastnictví fyzických
osob za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků dle uzavřené Iniciální rámcové
dohody o koordinovaném postupu v rámci
projektu Metra I. D a okolní výstavby v lokalitě Praha – Nádraží Krč;
- s úplatným nabytím části pozemků parc.
č. 2/1, 2/4 a 2/5 v k. ú. Krč o výměře
1 451 m2 ze spoluvlastnictví fyzických
osob do vlastnictví hl. m. Prahy za účelem
majetkoprávního vypořádání pozemků
dle uzavřené Iniciální rámcové dohody
o koordinovaném postupu v rámci projektu Metra I.D a okolní výstavby v lokalitě
Praha – Nádraží Krč;

- nesouhlasné stanovisko k úplatnému převodu
části pozemku parc. č. 1320/2 o výměře cca
750 m2 v k. ú. Braník ve vlastnictví hl. m. Prahy za účelem zajištění přístupu na pozemky
ve vlastnictví žadatele. Mimo zajištění přístupu na sousední pozemky slouží požadovaná
část pozemku také částečně k veřejnému
parkování. Jakýkoli úbytek parkovacích stání
v této lokalitě není žádoucí;

ROZHODLA
- uzavřít smlouvu o dílo se společností Sport Technik Bohemia s.r.o. se sídlem Sokolovská
126/40, Praha 8, na realizaci akce: „ZŠ Jitřní
185/6, Praha 4 – hřiště na plážový volejbal“.
Dílo bude provedeno na pozemku parc. č.
428/1 v k. ú. Hodkovičky v rozsahu projektové
dokumentace a dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 22. 3. 2021 za cenu 594.104,05 Kč
bez DPH. Celková cena díla včetně DPH 21%
činí 718.865,90 Kč;
- uzavřít smlouvu o dílo se společností Andiro
realizace s.r.o. se sídlem V Remízku 1031/17,
Praha 5, na realizaci akce „PJZŠ Horáčkova
1100, Praha 4 – rekonstrukce hřiště pro dru-
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žinu“ na pozemcích parc. č. 1052/34 a parc.
č. 1052/68, k. ú. Krč. Dílo bude provedeno
v rozsahu projektové dokumentace a dle
cenové nabídky ze dne 15. 3. 2021 za cenu
2.595.839,21 Kč bez DPH a celkovou cenu
včetně 21% DPH 3.140.965,44 Kč;
- ukončit pachtovní smlouvu č. 2019/0808/
OOM/MST ze dne 11. 9. 2019 k pozemkům
parc. č. 2869/182 o výměře 2355 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, k. ú. Krč a parc.
č. 1047/2 o výměře 576 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, k. ú. Lhotka, uzavřenou
se společností Nella a Mates s.r.o., se sídlem
Kaprova 42/14, Praha 1, výpovědí dle čl. V.,
odst. 5.2., písm. a) a odst. 5.4. smlouvy;
- zveřejnit záměr pronájmu pozemků parc. č.
1899, 1900, 1902, 1903, 1905, 1907/1, 1909,
1911/3, 1912, 1913, 1914, 1917, 1918/1, 1918/2,
1919/1, 1919/4 a 1919/5 o celkové výměře
16027 m2, vše ostatní plocha, jiná plocha,
ochranné pásmo vodního zdroje, památkově
chráněné území, k. ú. Braník, pro společnost
MM Catering s.r.o., se sídlem Nad Cihelnou
1044/13a, Podolí, k provozování autokina
s bezkontaktním provozem na dobu určitou
od 1. 5. 2021 do 30. 11. 2021. (red)
Telefonické kontakty
na MČ Praha 4: 800 194 237 recepce - základní
informační linka bez možnosti přepojování!

Informační centra Úřadu
mč Praha 4: nám. Hrdinů 3/1634, tel.: 241 410 806
• Jílovská 1148/14, tel.: 261 192 694 • Hlavní 1402/141,
tel.: 272 651 962 • CzechPOINT, Antala Staška 2059/80b,
tel.: 261 192 358 •

Zprávy z hlavního města Prahy
Praha zahájila pravidelnou jarní deratizaci
Hlavní město Praha zajišťuje i letos cyklickou
deratizaci v kanalizační síti a v objektech a na
plochách, které vlastní a přímo spravuje, a to na
celém území hlavního města, včetně městské
části Praha 4. K deratizaci budou používány
výhradně přípravky registrované v České republice a vždy bude postupováno podle metodiky
Státního zdravotního ústavu a s garancí Hygienické stanice hl. m. Prahy. Zima 2020/2021 byla
relativně mírná a vytvořila ideální podmínky
pro množení hlodavců. Praha bude letos provádět mnoho výkopových prací v ulicích, proto
bude docházet k zvýšenému výskytu hlodavců
z důvodů narušení jejich životního prostředí.
Ke zvýšenému výskytu napomáhá i dostatek potravy u kontejnerů. Jarní deratizace už začala,
podzimní etapa navíc zahrne i zelené plochy,
ale vzhledem k tomu, že se hlodavci stahují do
domů, bude provedena zvýšená pokládka deratizačních nástrah také v domech. (red)
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Do pražských ulic brzy vyjedou
nové elektrobusy a trolejbusy
Vozový park Dopravního podniku hlavního
města Prahy už brzy rozšíří čtrnáct elektrobusů
a patnáct bateriových trolejbusů. Nákup za více
než půl miliardy korun představuje první krok
k plánovanému zásadnímu snížení emisí a hluku, které v Praze produkují městské autobusy
s dieselovými motory. Na celkové částce se
z 15 % podílí hlavní město, zbytek peněz jde
z fondů Evropské unie. První elektrobusy budou
nasazeny v prosinci převážně na lince číslo 154,
která obsluhuje jihovýchodní části Prahy a jejíž
trasa vede od stanice metra Strašnická přes Zahradní Město, Záběhlice, Hostivař, Horní Měcholupy, Petrovice, Háje a Chodov ke studentským
kolejím na Jižním Městě. Protože bývá vytížená
a vede členitým terénem, dosahuje spotřeba nafty u autobusu jedoucího na této trase zhruba
41,5 litru na 100 kilometrů. Kromě hluku tak linka do svého okolí produkuje i značné emise. (red)

Stoková síť je pod kontrolou
Pracovníci Pražských vodovodů a kanalizací
(PVK) v loňském roce v rámci preventivního
průzkumu prohlédli 139 kilometrů kanalizace
a zrevidovali 2 506 vstupních šachet a objektů na
stokové síti. Zjistili 30 havárií na stokové síti a vypracovali 129 návrhů na odstranění závad, které
byly zařazen do plánu oprav. V rámci průzkumu
stokové sítě se PVK zaměřily na kontrolu stok
ohrožených vysokými rychlostmi odváděných
vod. Průzkum se prováděl také v souvislosti
s opravami tramvajových tratí, povrchů komunikací, kvůli napojení splaškových vod do srážkové
kanalizace a kvůli snížení zatížení pobočných
čistíren odpadních vod a čerpacích stanic
balastními vodami. Na pražskou stokovou síť je
v současné době připojeno téměř 1,3 milionu
obyvatel a její délka včetně kanalizačních přípojek přesahuje 4 700 kilometrů. Čištění odpadních
vod zajišťuje Ústřední čistírna odpadních vod
v Bubenči a 20 pobočných čistíren. (red)
www.praha4.cz

slovo na úvod

Milé čtenářky, vážení čtenáři,
nejdůležitější zprávou tohoto
vydání Tučňáku je, že vyřešení havarijního stavu terasy
nad jižním vestibulem stanice
metra Budějovická a s tím
spojených omezení v průchodu mezi ulicemi Olbrachtova
a Antala Staška se blíží. Na
katastrofální stav v průchodu
upozorňuje městská část Praha 4 hlavní město už řadu let,
letos se konečně zablýskalo
na lepší časy. Rada hlavního
města Prahy schválila výběr
dodavatele veřejné zakázky
na opravu nosné konstrukce
nad vestibulem metra. Hotovo
by mělo být na podzim tohoto
roku.
Další dobrou zprávou je, že
obyvatelům naší městské části
i sousedních Kunratic zůstane
zachována autobusová linka

193, kterou chtělo hlavní město
po zprovoznění nové tramvajové
linky číslo 19 výrazně zkrátit.
Po dlouhých jednáních jsme
dospěli ke kompromisu: linka
193 zůstane zachována, změní
se pouze četnost spojů. Více
o tom si můžete přečíst v tomto
Tučňáku.
Všichni jistě víte, že se v celé České republice, a tedy i v Praze 4,
daří postupně snižovat rozšíření
nákazy novým typem koronaviru, i přesto budeme zřejmě
ještě nějakou dobu potřebovat
testovací centra. Nové testovací
centrum bylo pro vás otevřeno v obchodním domě DBK.
Provádí antigenní i PCR testy
a pracuje sedm dní v týdnu.
Vážení spoluobčané, přeji vám
vše dobré a těším se na setkání
na některé akci městské části.

Z obsahu
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Téma: Terasa nad
stanicí metra Budějovická bude konečně
opravena
Zprávy z Prahy 4:
Chytré osvětlení nám
svítí na cestu v parcích

Zprávy z Prahy 4:
Tramvajová trať Modřany–Libuš má pravomocné stavební povolení
Sociální informace:
Jak zajistit pomoc osobám omezeným
ve svéprávnosti?
Soutěž: Vyhrajte knihu
o alkoholu a střízlivosti

Společnost

výstava
české tiskové
kanceláře
25. 5. — 13. 7. 2021

Běháme na Čtyřce aneb utečte od
počítače do přírody…
Běžecká škola Prahy 4 Vás po uvolnění zve každý
čtvrtek od 18.00 hodin k rybníku Labuť v Krčském
lese. Není třeba se registrovat a ani nic platit.
Zapojit se můžete také do Běžecké ligy P4,
s aplikací naběhat min. 100 km a obdržet od nás
dárek.
Info na https://cs-cz.facebook.com/bezeckaskolaprahy4
www.praha4.cz

manipulace a cenzura ve fotožurnalistice

Park Na Pankráci
Praha 4
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téma

Dobrá zpráva: Praha opraví zchátralo
Rada hlavního města Prahy schválila koncem
března výběr dodavatele veřejné zakázky na
opravu nosné konstrukce nad vestibulem
stanice metra Budějovická. Ta je dlouhodobě
v havarijním stavu a musela být v minulosti
kvůli bezpečnosti dočasně uzavřena. Obnova
by měla skončit ještě letos na podzim.

Do výběrového řízení na rekonstrukci betonové
terasy na Budějovické, které bylo zahájeno loni
18. prosince, se přihlásilo sedm účastníků. Hodnoticí komise nakonec vybrala jako nejvýhodnější nabídku od společnosti BDS Benešov s.r.o.,
která provede stavební práce za 34 184 732 Kč
bez DPH. Předpokládaná hodnota zakázky byla
přitom bezmála o deset milionů korun vyšší.
„Mám velkou radost, že se nám podařilo vyřešit
letitou ostudu v rámci majetku hlavního města
Prahy, kterou je terasa na Budějovické. Jednalo
se o komplikovaný právní problém, který se
nám podařilo vyřešit vzájemnou dohodou se
sousedními vlastníky. Terasa totiž zasahuje
svojí konstrukcí i do tubusu metra a zároveň do
sousedních dvou budov, tedy do budovy České
spořitelny a DBK. Realizace zakázky by měla
trvat do podzimu tohoto roku,“ uvedl radní
hl. m. Prahy pro oblast správy majetku
Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu/TOP 09).
„Oprava Budějovické je pro naši městskou část
naprosto zásadní, protože jde o nápravu dlouhá
léta trvajícího ostudného stavu. Velký dík patří
radnímu Janu Chabrovi, že tuto nezbytnou
opravu dotáhl k realizaci,“ řekl Michal Hroza

(TOP 09), místostarosta městské části Praha 4
pro majetek.
Výběrová komise hodnotila nabídky podle
kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, a to
především na základě nejnižší nabídkové ceny
a lhůty plnění. Cílem hlavního města byla nejen
hospodárnost, ale i snaha, aby byl provoz metra
a užívání prostoru nad vestibulem co nejméně
narušen. Vybraná dodavatelská firma se v rámci
své nabídky zavázala provést veškeré práce za
180 dní, tedy zhruba během půl roku. Samotná
realizace by měla začít co nejdříve, ale přesné
datum zatím není stanoveno. (red)

Fakta
Pasáž u stanice metra C Budějovická je majetkem hlavního města Prahy.
Kolaudace podchodu u stanice metra Budějovická se uskutečnila v roce 1977. Od té doby
však stavbu nikdo neudržoval.
V havarijním stavu je pasáž minimálně od
roku 2010.
V roce 2015 schválily Rada i Zastupitelstvo
hlavního města Prahy rekonstrukci, práce ale
nikdy nezačaly.
Magistrát 22. ledna 2018 průchod pasáží
uzavřel.
Provizorně byl průchod pro chodce obnoven
18. prosince 2018.
Podle informací Regionálního organizátora
pražské integrované dopravy (ROPID) použije
stanici metra Budějovická v pracovních dnech
téměř 70 000 cestujících.

Tato terasa se konečně dočká dlouho odkládané opravy.

Do polikliniky? Vezměte
to přes obchoďák!

Podpěry jsou instalovány již několik let.
4 Tučňák • 5/2021

Pro cestující do stanice metra Budějovická
a pro místní obyvatele i politiky Prahy 4 byl
22. leden 2018 doslova šokem. Nečekané
magistrátní rozhodnutí o uzavření jižního
vestibulu zkomplikovalo nejen vstup a výstup
z metra a zrušilo důležitý přestupní uzel mezi
metrem a autobusy MHD, ale také průchod
k poliklinice a Úřadu MČ Praha 4 a vstup do
řady obchodů, které tak přišly o zákazníky.
Do stanice metra bylo možné se dostat pouze
přes severní vestibul, ve kterém ale nejsou
jezdící schody a který zejména ve špičce s potížemi zvládá nápor cestujících. Bezbariérový
přístup byl velmi omezen a hendikepovaní
lidé, senioři a matky s kočárky měli obrovské
problémy. Kdo se chtěl dostat od severního
vestibulu metra k poliklinice, musel projít
přes obchodní dům DBK nebo po rampě kolem DBK, což ale v obou případech znamenalo cestu po strmém pevném schodišti. O holi,
berlích nebo s kočárkem to vůbec nebylo
snadné a pro lidi na invalidním vozíku se cesta stala téměř nemožnou. Chodci také museli
procházet po velmi frekventovaném parkovišti u DKB a poté přes ulici Antala Staška
s intenzivním autobusovým a automobilovým
provozem. (red)
www.praha4.cz

téma

ou terasu na Budějovické

Terase hrozilo zbourání
Po nečekaném a neohlášeném uzavření pasáže
v lednu roku 2018 pražským magistrátem,
proti kterému ihned Praha 4 bezúspěšně
protestovala, začali o něco později magistrátní úředníci připravovat demolici terasy
nad jižním vestibulem metra. Proti tomu se
postavilo obchodní centrum DBK. „DBK je
stále připraveno po příslušném majetkovém
vypořádání převzít terasu do vlastní správy, na
vlastní náklad ji opravit a umožnit Pražanům
její využívání v souladu s původním záměrem
autorů projektu manželů Machoninových,“
uvedlo ve svém prohlášení. Na stranu DBK se
již tehdy přiklonil i radní Prahy pro majetek
Jan Chabr, který uvedl, že demolice by byla
špatným řešením a bourání by bylo těžko
proveditelné. „Staticky i konstrukčně se to
dá vyřešit a opravu provést,“ uvedl. Jak čas
ukázal, měl pravdu. (red)

DBK byl otevřen v roce 1981, kolaudace terasy
proběhla o čtyři roky dříve.

Nedávná minulost - uzavřený východ ze stanice Budějovická způsobil cestujícím velké komplikace.
www.praha4.cz

Na první pohled je zřejmé, že stavební zásah je
více než nutný.
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Zprávy z Prahy 4
Číslo měsíce

10

nových bytů postaví
Praha 4 v podkroví pěti
domů v Táborské ulici.
Projekt bude stát zhruba
20 milionů korun.

Krátce
Praha 4 podpoří projekt autokina v A-parku
Dvakrát týdně nabídne zhlédnutí filmového promítání z bezpečí vozu autokino v A-parku, jehož
záměr schválila Rada městské části Praha 4.
Promítat se začalo koncem dubna a projekce by
měly probíhat dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek
a v pátek (vyjma dnů, kdy se v A-parku budou
konat jiné akce). Více informací na straně 16. (red)
Praha 4 znovu poskytne slevy na nájmech
Městská část Praha 4 poskytne další slevy podnikatelům na svém území, tentokrát za měsíce
březen a duben. Návrh schválila Rada městské
části Praha 4. Jde již o čtvrtou vlnu odpouštění
části nájmů od začátku pandemie. Podniky,
které stále nemají možnost otevřít své provozovny, mohou požádat o padesátiprocentní slevu na
nájemném. Slevy se týkají nájemců nebytových
prostor a nebytových objektů ve svěřené správě
městské části, kteří nemohou v těchto měsících
podnikat. Odpuštění části nájmu je jedním
z mnoha opatření, která městská část zavedla od
začátku koronavirové krize. (red)
V Nuselské ulici bude prodejna
použitého oblečení a doplňků
Radní městské části schválili pronájem nebytových prostor v Nuselské ulici spolku Charita
dětem a podpořili ho tak v jeho charitativní
činnosti. Tyto prostory byly již dlouho prázdné
a nevyužité. Nezisková organizace se chystá
v pronajatých místnostech zřídit prodejnu
použitého oblečení a doplňků. Spolek Charita
dětem funguje již přes deset let. Svou činností podporuje talentované děti z dětských
domovů v rámci projektu Dejme šanci dětem,
děti s hendikepem, onkologicky nemocné děti
a jejich rodiny. (red)
„Anonymní migranti“ v Praze
Od dubna pokračuje druhým rokem integrační
projekt „Anonymní migranti“. Soustředí se na
psychologickou podporu imigrantů z Běloruska,
Kazachstánu, Ruska a Ukrajiny. Kurz se skládá
ze čtyř skupinových psychologických konzultací a je pro zájemce zdarma. Kurz má pomoci
ruskojazyčným imigrantům vyrovnat se se stresem, krizemi či depresí v jejich nové domovině.
Až do podzimu bude probíhat online a od září
se budou konat setkání s psychology v Nuselské
radnici. Finančně tuto iniciativu podpořilo Ministerstvo vnitra ČR a MČ Praha 4. Info na www.
anonymnimigranti.cz. (red)
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Družicová analýza vegetace,
zástavby a mikroklimatu Prahy 4
Podívejte se na Prahu 4 z vesmíru
Obyvatelé Prahy 4 většinou svoji městskou
část dobře znají, nyní se na ni mohou poprvé
podívat z vesmíru. Odborná studie, vypracovaná ve spolupráci se Vzdělávací kanceláří Evropské vesmírné agentury, se zabývá
využitelností metod tzv. dálkového průzkumu
Země pro potřeby Prahy 4. Současně je určena
jako vzdělávací materiál pro učitele i pro žáky
základních školy ve správě městské části.
„Zajímá vás, jak je okolí vašeho bydliště viditelné z družice? O čem vypovídá jeho analýza v infračervené části spektra? Jaké změny probíhají
v zástavbě, zeleni a v kvalitě ovzduší? Na tyto
otázky vám odpoví nová studie, kterou v rámci
místní Agendy 21 nechala zpracovat radnice
městské části,“ uvedl radní pro životní prostředí
a místní Agendu 21 Tomáš Hrdinka (ANO 2011)
a dodal: „Jejím cílem je nabídnout občanům
nezvyklý pohled na jejich bydliště a podnítit
tak další samostatné uvažování o stavu a budoucnosti území Prahy 4.“
V rámci pilotního projektu byla analyzována
data o dynamice vývoje zeleně a sucha na
území MČ Praha 4 z družic Sentinel 2, teplotní informace z družice Landsat 8 a rozvoj
zástavby z družic Landsat, Pléaides a QuickBird. „Vzhledem k tomu, že technologie není
dokonalá, nelze brát všechna zjištění této stu-

Družice Sentinel 5P sleduje regionální znečištění ovzduší včetně oxidů dusíku.

die jako absolutně platná a je třeba přihlížet
k dalším existujícím skutečnostem,“ uvedl
dále radní Tomáš Hrdinka. „Přesto studie
předkládá jasný důkaz o pestrosti území Prahy 4 a vývoji jednotlivých ukazatelů v čase,
což na rozdíl od objektivu družice nemusíme
z místa svého bydliště vnímat vždy zřetelně,“
uzavírá. Studii lze stáhnout ve formě PDF
z platformy PinCity. (red)

Sčítání 2021: jednoduše a bezpečně online

Sčítání lidu, domů a bytů začalo o půlnoci
z 26. na 27. března online sčítáním. Tato internetová forma měla podle původního záměru Českého statistického úřadu skončit 9. dubna, ovšem
z důvodu epidemické situace byla možnost sečíst
se pomocí počítače nebo mobilní aplikace prodloužena až do 11. května. Elektronický formulář
naleznete na www.scitani.cz nebo v mobilní
aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google
Play i App Store. Kdo se nesečte online, bude muset vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář,
protože povinnost účastnit se Sčítání lidu, domů
a bytů stanoví zákon.
Pro sečtení pomocí listinného formuláře je
stanovena lhůta od 14. dubna do 11. května.
Distribuci sčítacího formuláře zajišťují sčítací
komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty

nebo Českého statistického úřadu.
Vzhledem k současné epidemické situaci
upravil Český statistický úřad v součinnosti
s Českou poštou distribuci a sběr listinných
formulářů tak, že při nich dojde k výraznému
omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími
komisaři a obyvateli. Distribuce formuláře spolu
s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování
doporučených poštovních zásilek při dodržení
přísných hygienických pravidel.
Vyplněné formuláře bude možné odeslat zdarma v odpovědní obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních
místech sčítání. Na kontaktních místech je možné si formulář také vyzvednout. Více informací
na www.scitani.cz. (red)
www.praha4.cz

Zprávy z Prahy 4

Večer, ráno a při pohybu osob lampy září intenzivněji.

V hluboké noci jas lamp poklesne.

Večer a ráno je barva světla z důvodu bezpečnosti a podpory aktivit čistě bílá.

V hluboké noci se lampy v souladu se spánkovými biorytmy zbarví do žluta.

Chytré osvětlení nám svítí na cestu v parcích
V parcích Jezerka a Na Fidlovačce je ve
spolupráci MČ Praha 4 a Technologií HMP
právě testován systém nového, energeticky
úspornější veřejného LED osvětlení, který je
při zachování bezpečnostních standardů svou
spotřebou energie ohleduplnější k životnímu
prostředí a k nočnímu životu obyvatel.
U speciálně navržených stínítek lamp je rozptyl
světla do okolí, a tím i světelné znečištění minimalizováno, u světel lze v závislosti na noční době
nastavit i různou intenzitu osvětlení; v rané části

noci (cca do 23.00 hodin) a před ránem (cca od
5.00 hodin) lampy svítí v intenzitě 50 % nominálu,
v hluboké noci pak na 30 % nominálu. Při pohybu
osoby se v hlubokonočním režimu nejbližší lampy
pro zvýšení světelného komfortu plynule přisvěcují (ze 30 na 50 % nominálního výkonu). „Lampy
tak přizpůsobují intenzitu svícení nočnímu životu
obyvatel, v případě nouze či potřeby se však mohou v tzv. antipanickém režimu rozzářit i více než
dvojnásobně (na 100 % nominálu),“ uvedl radní
Prahy 4 Tomáš Hrdinka (ANO 2011).
V parku Na Fidlovačce lze měnit i barevnou

teplotu světla v souladu s přirozenými biorytmy
člověka od čistě bílé v podvečer a ráno (4000
kelvinů) až po oranžově žlutou v hluboké noci
(2000 kelvinů). V parku Jezerka je trvale nastavena hodnota na 3000 kelvinů, která se z hlediska úspory energie, bezpečnosti a barevného podání jeví jako optimálním standardem. Všechny
uvedené hodnoty intenzit, barevné teploty světla a časového plánu jejich spouštění je po dobu
testovacího režimu nutné chápat jako dočasné
a orientační. Podrobnější informace naleznete
na praha4.pincity.cz/projekty/63. (red)

Praha 4 rozšiřuje ekologický sběr oleje a tuků z domácností
Městská část Praha 4 bude pokračovat ve
sběru olejů a tuků od obyvatel městské části.
Rozhodla o tom Rada městské části Praha 4
na svém zasedání. Obyvatelé Prahy 4 tak
mohou i nadále odevzdávat použitý olej do
nádob na sběr použitého oleje, které jsou
umístěny na vybraných stanovištích tříděného odpadu.
Od 2. září 2019 funguje na území MČ Praha 4
provoz sběru použitého oleje a dalších
kuchyňských tuků na pěti stanovištích
tříděného odpadu: Nuselská 2/1, Podolská
116, Štúrova 25, Hlavní 114, Jílovská 424/31.
Za rok 2020 byla na těchto stanovištích
www.praha4.cz

nasbírána více než tuna oleje. „S ohledem
na množství předaného oleje a na pozitivní ohlas od našich obyvatel rozšíříme tuto
službu na další dvě místa tak, aby došlo ke
zlepšení dostupnosti odkládání olejů pro další obyvatele Prahy 4,“ uvedl radní pro životní
prostředí a místní Agendu 21 Tomáš Hrdinka
(ANO 2011).
Lidé budou moci odkládat použité oleje z domácností na dalších nových stanovištích:
• Stanoviště tříděného odpadu č. 147 – Bítovská
1228/11, Praha 4
• Stanoviště tříděného odpadu č. 38 – Jeremenkova 90/725, Praha 4

Samozřejmě i nadále je zachována možnost odevzdat použitý olej nebo další kuchyňské tuky do
sběrného dvora nebo v rámci mobilního sběru.
Pokud ho lidé chtějí odevzdat na některém
z blízkých stanovišť tříděného odpadu, stačí,
pokud použitý olej slijí do PET lahví a následně
vhodí uzavřenou PET láhev do nádoby na sběr
použitého oleje. Odevzdané kuchyňské oleje se
následně recyklují. Různými postupy je totiž
možné odpadní tuky recyklovat a použít například při výrobě metylesteru, který se přidává do
nafty jako biopalivo. Další využití těchto tuků je
v kosmetickém průmyslu, chemickém průmyslu
a gumárenství. (red)
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Názory zastupitelů
Pandemie rozvoj dětských Dialog a spolupráce
hřišť a sportovišť neovlivní nás posouvají vpřed
Jan Hušbauer (ANO
2011), radní MČ Praha 4

Patrik Opa (ODS),
radní MČ Praha 4

Mít zájem o své nejbližší
okolí je důležité

Více než rok naše životy
výrazně ovlivňuje bezprecedentní stav související se snahou eliminovat
negativní dopady nemoci
covid-19. S tím byla a doposud je spojena i řada
opatření, která se přímo
či nepřímo dotkla každého z nás. Složitá doba
pro občany, živnostníky, firmy a v neposlední
řadě i samosprávy měst a obcí. Jsem proto rád,
že i v tomto nelehkém období naplníme v oblasti rozvoje hřišť a sportovišť naše cíle stanovené
pro letošní rok.

Občan průběžně sledující
politické dění v Praze 4
musí být otráven z nekonečných koaličně-opozičních přestřelek
a zpochybňování práce
druhých, které často
mají málo společného
s plodnou kritikou. Jsem hluboce přesvědčen,
že jedině dialog a konstruktivní spolupráce mohou (nejen) naši městskou část posouvat vpřed.
Také je zřejmé, že Praha 4 není osamělý ostrov
v širém oceánu, a proto musí smysluplná spolupráce mnohdy přesahovat hranice městských
částí. Aby nezůstalo u planých frází, iniciovali
jsme několik projektů, na nichž spolupracují
sousední městské části, externí odborníci
a v neposlední řadě občané, v době covidové
formou online anket.

Zdá se, že situace kolem
pandemie koronaviru se
pomalými krůčky posouvá do stavu, který vnímáme jako alespoň trochu
podobný „normálu“ ze
začátku loňského roku.
Setkání s rodinou, přáteli
nebo sousedy nám v té době přišlo jako zcela
běžná, samozřejmá věc. Plány do budoucna, ať
už blízké, nebo vzdálené, se ze dne na den změnily ve velmi nekonkrétní obrys někde v dáli.
Obdobný pocit mohli mnozí z nás mít i ohledně
debat kolem rozvoje veřejného prostranství na
území Prahy 4. Avšak opak je pravdou.

Připravované projekty
realizujeme
Dobrou zprávou pro občany a návštěvníky
městské části Praha 4 je, že všechny projekty
financované z rozpočtu odboru životního prostředí a dopravy budou tento rok bez omezení
realizovány. Rekonstruována budou dětská
hřiště v ulici Rybářská a na Nedvědově náměstí.
Proměna čeká též hojně využívané multifunkční sportoviště v Krčské ulici. Pokračujeme ve
výrazné obměně oplocení areálů dětských hřišť
a nákupu nových herních prvků. Na základě
žádostí občanů chystáme rozšíření ploch vybraných stávajících hřišť. Například v Přímětické
ulici nebo v ulici Na Lysině, kde o této možnosti jednáme s vlastníkem okolních pozemků.
Výrazným přínosem pro sportovně založené
občany je vyčlenění finančních prostředků pro
vybudování populárních workoutových hřišť.

Nové hřiště v parku
na Pankráci
Nejvýraznějším počinem pro tento rok však
bude vypracování studie a projektové dokumentace nového hřiště v parku Na Pankráci. Absence atraktivní herní plochy pro děti a mládež je
zde více než citelná. Stávající dvě malá hřišťátka
zdaleka nepokryjí poptávku rodičů a jejich
dětí. Tento náš záměr vychází nejen z četných
podnětů, ale i z participačních schůzek a anket
zahrnujících téma rozvoje Pankrácké pláně.
Věřím, že v souladu s názory a podněty občanů
se nám podaří vybudovat reprezentativní herní
plochu, která rozšíří nabídku volnočasových
aktivit návštěvníků parku. Samotná realizace je
plánována na rok 2022 a naší prioritou je zajistit
financování projektu z dotačních prostředků.
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Chodovecký potok
Jako první z „přeshraničních“ témat jsme
otevřeli revitalizaci území kolem Chodoveckého potoka na pomezí Prahy 4, 10 a 11. Nejvíce
obyvatel v blízkém okolí žije na sídlišti Spořilov,
odkud je také nejvíce respondentů proběhlé
ankety. Velmi si vážím všech pozitivních reakcí
a povzbuzujících komentářů, které se v anketě
objevily. Chápu také občany, kteří vyjádřili
obavu, aby území revitalizací neztratilo svůj přírodě blízký charakter. Rád bych vás také touto
cestou ujistil, že zachování přírodních hodnot
tohoto biokoridoru otevírajícího se do Trojmezí
je jednou z priorit projektu, nikoliv vytvoření
upraveného městského parku.

Tyršův vrch a Bohdalec
Dva zalesněné kopce na rozhraní Prahy 4
a Prahy 10, drasticky oddělené železničním
koridorem, mají být podle návrhu nového
územního plánu propojeny a má zde vzniknout
park metropolitního významu. Území, na němž
se nachází 16,5 ha lesů v majetku hl. m. Prahy,
k tomu skutečně vybízí. Aby tato myšlenka, se
kterou se ztotožňujeme, získala reálnější obrysy, oslovili jsme Prahu 10 a důležité soukromé
hráče v území - vlastníka lukostřeleckého areálu
na vrcholku Tyršova vrchu a Sokol Michle, aby
společně s námi a vybranými odborníky formulovali vizi, jak má tento park (či spíše lesopark)
v budoucnu vypadat a fungovat. Byl jsem velmi
potěšen vstřícným, otevřeným přístupem Sokola i lukostřelců. V době, kdy čtete tyto řádky, již
proběhla k tématu anketa pro veřejnost a brzy
budeme moci očekávat její výsledky. Proaktivně
tvořit vizi parku, na níž se podílejí v místě působící organizace a obyvatelé okolních čtvrtí, je
rozhodně lepší přístup k dlouhodobému rozvoji
městské části než vyčkávat, kdy a s čím přijde
hlavní město.

Petr Kučera (TOP 09),
zastupitel MČ Praha 4

Místní partnerství
Místní Agenda 21 má za cíl zlepšit kvalitu veřejné
správy, strategického řízení. Chce zapojit veřejnost a budovat tzv. místní partnerství, s cílem
podpořit cestu k udržitelnému rozvoji na místní
či regionální úrovni. Jsem proto velmi rád, že
se nám zapojení veřejnosti do rozhodovacího
procesu v Praze 4 v minulosti dařilo nejen při
osobních setkáváních, ale jak ukázaly i poslední
měsíce a týdny, daří se i pomocí internetu. Příležitost vyjádřit se ke svému nejbližšímu okolí mají
v posledních týdnech obyvatelé z různých koutů
Prahy 4, kdy jednoduché online ankety a dotazníky neváhala vyplnit více než tisícovka místních
obyvatel, a my jim za to velmi děkujeme.
Jedná se třeba o vyjádření obyvatel Nuslí a Michle prostřednictvím online dotazníků k plánované
revitalizaci parků Jezerka a Na Fidlovačce nebo
o názory k možným úpravám Tyršova vrchu
a Bohdalce. Zmiňme i zapojení obyvatel Spořilova do ankety o zkrášlení Chodoveckého potoka
a jeho okolí nebo o oživení areálu tzv. městských
sportů nedaleko ZŠ Na Chodovci. Je velká škoda,
že kvůli pandemii nebyla možná osobní účast
a diskuse o možných variantách přímo v lokalitách, o kterých se jednalo.
Co jsme díky anketám zjistili? U parku Jezerka
byla pro nás důležitá zpětná vazba na návrh
konceptu návrhu revitalizace parku. Drtivé
většině respondentů, kteří bydlí v jeho blízkém
okolí, se zamlouvala navrhovaná podoba jezírka
s potůčkem, mostem a pohodlným přístupem
k vodě. A právě revitalizace aktuálně neutěšené
podoby jezírka, včetně nejbližšího okolí, se zdá
jako nejbližší možná viditelná změna v parku.
Obyvatelé z blízkého okolí metra Pankrác zhodnotili potenciál veřejných prostranství sídliště
Pankrác I, II, parku Na Pankráci a „Pentagonu“.
Výsledkem anket a papírových dotazníků je
studie, která zhodnotila stav veřejných prostranství, spokojenost uživatelů a následně by měla
vytipovat projekty a dlouhodobé záměry, kterými by se měla prioritně městská část zabývat.
Věřím, že v blízké budoucnosti budeme mít
možnost všichni své názory, návrhy a přání
prodiskutovat osobně. Těším se na vás.
www.praha4.cz

Názory zastupitelů
Krize bydlení, symptom
rozdělené společnosti

Jan Hora (Piráti),
zastupitel MČ Praha 4

Pandemie covidu-19 dál
prohloubila nedostupnost bydlení, když nestabilita finančních trhů
zvýšila atraktivitu bytů
jako bezpečné investice.
Movití lidé byty nakupují
i za přemrštěné ceny
a vytlačují z trhu většinu těch, kteří potřebují
bydlet a chybí jim peníze.

Bydlení v Praze 4
ve vlastním?
V Praze 4 je nabídka bytů minimální. Zatímco
ceny za dva roky vzrostly o víc než 20 %, mzdy
rostly tempem méně než polovičním. V dubnu
2019 byla průměrná cena šedesátimetrového
bytu 4,8 milionu korun, nyní již atakuje hranici
6 milionů. Na vlastní bydlení nedosáhne ani rodina s mírně nadprůměrným příjmem. Nájemní
bydlení je dle mého záležitost nejistá – v ČR se,
naprosto správně, klade důraz na rovnováhu
práv pronajímatele a nájemce, což ale znamená,
že nájemníkům může kdykoliv přijít výpověď,
a tedy i nutnost hledat nové bydlení.

Chybí nám možnosti
Evropské metropole hospodaří s nepoměrně
větším množstvím městských bytů a starají se
o rozšiřování jejich počtu další výstavbou na
městských brownfieldech. Bytový fond Prahy 4 je
velmi malý a jeho rozprodávání stále pokračuje.
V roce 2019 měla Praha 4 v majetku pouze 1 850
bytů, z nichž 286 využívala pro sociálně slabé či
znevýhodněné obyvatele. Avšak ani kdybychom
takto využívali všechny byty, neuspokojili bychom
při velikosti naší městské části všechny potenciální
žadatele. Zároveň trpíme stavebním zákonem, který na jednu stranu umožňuje povolovat nesmyslné
nekoncepční stavby likvidující veřejný prostor,
na druhou stranu klade neúměrné překážky projektům v oblastech brownfieldů, kde je výstavba
žádoucí a ku prospěchu městské části.

Příští vláda musí konat
Mnoho lidí musí akceptovat nevyhovující
bydlení, protože na lepší nedosáhnou. Frustrace
roste. Část společnosti pod tíhou každodenních
problémů zapomíná, kam vede touha po silných
vůdcích, rychlých řešeních či potrestání úspěšnějších. A nacionalističtí populisté této poptávce
vycházejí vstříc. Stát zde dlouhodobě selhává
a politici, jejichž kariéra patří do doby minulé,
nezvládají modernizovat veřejnou správu ve flexibilní efektivní systém. Projevuje se to i na úrovni
obcí, včetně té naší. Nelze čekat zázraky ani od
koalice, která má hrůzu ze slova „digitalizace“.
Nadějí jsou nadcházející volby a příležitost ukončit chaos a stagnaci. Zvolit odvážnější politiky,
kteří se neleknou výzvy, jakou je rovnováha mezi
dostupností bydlení a volným realitním trhem.
www.praha4.cz

Komu slouží Tučňák?

Alžběta Rejchrtová (Praha 4 sobě/Zelení
a nez.), zastupitelka MČ Praha 4
Radniční noviny mají
prostě sloužit občanům.
Měly by je informovat
o dění v městské části
i v celé Praze, o místních zajímavostech, ale
i o současné práci radnice
a jejích budoucích rozhodnutích. Také by měly
poskytnout adekvátní
prostor pro názory opozice, jednotlivých občanů
i spolků. Místo toho však radnice dává naprosto
neuvěřitelný prostor developerovi Radimu Passerovi, staviteli areálu BB centra v Michli. Na zadní
straně obálky, na níž obvykle nacházíme reklamu
na výrobky, služby či činnost firem, vychází už
více než rok jeho pásmo úvah a vizí o rozvoji Prahy a celé České republiky. Zlatým hřebem seriálu
se v posledním čísle stal otevřený dopis adresovaný paní starostce a magistrátnímu radnímu
pro územní rozvoj arch. Hlaváčkovi. Stěžuje si na
hrstku aktivistů, co „z pološera sociálních sítí“
pomlouvají a agresivně napadají „sousedy, kteří
se rozhodli podpořit rozvoj naší čtvrti“. Tímto
„varovným poselstvím“ žádá oba adresáty dopisu
o schůzku. Jako opoziční zastupitelka a členka
redakční rady tohoto periodika musím bohužel
konstatovat, že nedostáváme k náhledu obsah
„inzerce“ na vnější straně obálky. Nicméně již
před rokem jsem protestovala, aby zde byly místo
inzerce zveřejňovány názorové články vlivného
podnikatele.

Občanský aktivismus
k demokracii patří
Rozhořčení pana Passera se týkalo diskuze na
facebooku nad navrhovanou změnou územního
plánu. V rámci této změny má být plocha sportu
- tenisových kurtů na rohu Vyskočilovy a Michelské - nahrazena funkcí smíšeného území. Na něm
má vyrůst desetipatrová administrativní budova
s přiléhajícím parkem, ale také s nejvyšším kódem
zastavěnosti. Lidé se pozastavovali nad tím, že
v době, kdy Praha trpí akutním nedostatkem bytů,
se má stavět další objemná administrativní budova
v těsné blízkosti sídlištní zástavby a přilehlé vilové
čtvrti. Navíc na místě, které je vlivem své polohy
u magistrály nadměrně zatížené dopravou. Ukázalo se, že záměr podporují předsedové společenství
vlastníků tří bytových domů, jejich obyvatelům
však nebyl vůbec představen a jejich souhlas pro
takové stanovisko nebyl získán. Územní plánování
je proces, v němž má hlavní slovo samospráva,
ta má být tvůrcem vize, podle níž se má město
rozvíjet, ta má hledat konsenzus mezi developery
a občany, kterým záleží na prostředí, v němž žijí.
Rozhodně nemá dávat developerovi prostor, aby
ze stránky inzerce namířil svou kanonádu na
„neslušné“ aktivisty z Michle. Takto se vedení naší
radnice stává naprosto unikátním vydavatelem
média hrazeného z veřejných prostředků. Vsadím
se, že nikde v České republice takovou „inzerci“
nenajdete.

Síla jednoho hlasu

Tomáš Kaplan (STAN/KDU-ČSL),
zastupitel MČ Praha 4
Jakým způsobem se
politická strana nebo
hnutí a její zástupci
stávají členy zastupitelstva? Obvyklá odpověď
zní: úspěšně si projde
volbami. V Praze 4 to
ovšem neplatí. Jako člen
zastupitelstva městské
části Praha 4 jsem až
z denního tisku zjistil, že v zastupitelstvu naší
městské části je již zastoupena také SPD – Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. Zastupitelka a bývalá členka ODS Klára Cingrošová
ukončila své členství v ODS a přestoupila do
SPD. Klára Cingrošová jako členka SPD zůstává
členkou zastupitelského klubu ODS.

Patová situace
Ke dni sepsání tohoto článku je tak koaliční
vláda ANO 2011+ODS+TOP 09, která má v zastupitelstvu většinu jednoho jediného hlasu,
závislá na SPD. Jinými slovy, co SPD aktuálně
neschválí, to v Praze 4 nebude. Složitost a neudržitelnost tohoto stavu se plně projevila na
Názor
bude předložen
nejpozposledním
březnovém
jednání zastupitelstva,
kdy nedošlo
ani ke radě.
schválení programu
ději nadokonce
redakční
a jednání zastupitelstva bylo po dvou hodinách
rozpuštěno bez toho, že by byl projednán jeden
jediný z navržených bodů. Jedna ze zastupitelek za TOP 09, paní Jitka Zykánová, odmítla
akceptovat stav plné závislosti koaliční vlády na
hlasu SPD. Všem těm, kteří o politice a politicích mluví jako o bezcharakterních, prospěchářských a pouze po moci toužících jedincích,
budiž postoj této dámy důkazem opaku. Stále
existují lidé, kteří ví, co je to principiální postoj,
mají své hranice a přesvědčení, které nepřekročí, jakkoli to pro ně může být velice nepříjemné
a nepřináší to vůbec žádný prospěch.
Výše uvedené však také znamená, že pokud nedojde v Praze 4 k politické změně, je chod městské části zablokován a zastupitelstvo nebude
schopno projednat žádný z navržených bodů.
V Praze 4 by tak nebylo možné například schválit rozpočet, prodat vlastníkům domu pozemek
pod jejich domem, poskytnout dotaci či finanční
výpomoc potřebným… Tuhle skutečnost by si
měli uvědomit všichni ti, kteří se budou podílet
na jejím řešení, postupovat věcně, rychle a zkusit alespoň na chvíli zapomenout na osobní
ambice, funkce a osobní politický prospěch.
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Zprávy z Prahy 4
Pozvánka
Přijďte si prohlédnout historické výstavy
Celkem tři výstavy z dílny Ústavu pro studium
totalitních režimů (ÚSTR) bude městská část
Praha 4 pořádat v atriu Úřadu MČ Praha 4
a polikliniky Budějovická. Půjde o historické
výstavy připomínající období druhé světové
války a invaze sovětských vojsk v roce 1968.
„I přes velmi omezené možnosti se snažíme
i nadále podporovat kulturu v naší městské části
a možnost zapůjčení historických výstav je pro
tuto situaci ideální. Slavnostní zahájení expozic
se pochopitelně konat nemůže, i přesto všechny
srdečně zvu za městskou část na prohlídku
těchto ojedinělých projektů, které ocenili lidé
nejen v České republice,“ řekl místostarosta pro
kulturu a majetek Michal Hroza (TOP 09).

Tramvajová trať Modřany–Libuš
má pravomocné stavební povolení

Plánované výstavy a data jejich konání:
„Židé v gulagu“ - od 9. 4. do 14. 5.
Výstava se věnuje osudům československých
Židů v sovětských pracovních táborech v období
druhé světové války.

Vizualizace trati Modřany–Libuš. Zdroj: Metroprojekt

„Za vaši a naši svobodu“ - od 13. 8. do 17. 9.
Víc než dvacet rozhovorů s lidmi, kteří protestovali
proti invazi vojsk své země do Československa
v roce 1968, nabízí tato expozice. Její součástí
jsou též osudy těchto lidí a vzpomínky společně
s dokumenty ze sovětských, polských, maďarských, německých, bulharských a českých archivů
bezpečnostních složek a osobních archivů.

Tramvajová síť v Praze se v blízké době prodlouží o další necelé dva kilometry. Dopravní
podnik hl. m. Prahy (DPP) totiž pro tramvajovou trať Modřany–Libuš získal pravomocné
stavební povolení. Současně v nejbližších týdnech DPP vypíše veřejnou zakázku na jejího
zhotovitele. Trať Modřany–Libuš bude 1,7 km
dlouhá a budou na ní čtyři páry zastávek. DPP
předpokládá zahájení výstavby letos v říjnu
a její dokončení na konci příštího roku.
Nová tramvajová trať Modřany–Libuš bude dvoukolejná, naváže na dosavadní obratiště Sídliště
Modřany, odkud dále povede podél ulice Generála
Šišky k Sídlišti Libuš a křižovatce s Novodvorskou ulicí, do které odbočí. Po Novodvorské ulici
pak povede k budoucí stanici metra D Libuš, do
úrovně současné autobusové zastávky Pavlíkova,
kde bude ukončena úvratí. Po dokončení stavby se
zastávka Pavlíkova přejmenuje na Libuš.

„Ve znamení tří deklarací“ – od 1. 10. do 29. 10.
Výstavní projekt přibližuje postoje a postavení
šlechty v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následně okupace
českých zemí nacistickým Německem.
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Dopravní podnik na nové tramvajové trati
vybuduje čtyři dvojice zastávek: Modřanský
vodojem, Observatoř Libuš, Sídliště Libuš a již
zmiňovanou Libuš. Poslední dvě jmenované
umožní cestujícím přestup na místní autobusové linky. Nová tramvajová trať nabídne obyvatelům Sídliště Libuš a jeho okolí přímou dopravu
do Modřan, Braníka a dále do centra například
na Palackého náměstí nebo na stanici metra
Staroměstská bez nutnosti přestupovat. Odhadované náklady stavby jsou cca 350 mil. Kč,
85 % z nich pokryjí dotace Evropské unie
z operačního programu Doprava.
Původní projekt počítal s vybudováním tramvajové smyčky u stanice metra D Libuš, ve které
by trať Modřany–Libuš končila. Rada hl. m.
Prahy ale loni rozhodla o dalším prodloužení
tramvajové tratě o 1,8 km až k budoucí stanici
metra D Nové Dvory. U stanice metra D Libuš
proto vznikne pouze smyčka dočasná. (red)

Dobrovolnická pomoc pro obyvatele Prahy 4
Městská část Praha 4 navázala spolupráci s Centrem Carolina Univerzity Karlovy, které nabídlo pro obyvatele Prahy 4 svoji pomoc během
covidové pandemie v sociálních, zdravotnických a vzdělávacích institucích. Na univerzitě vznikla databáze dobrovolníků z řad studentů
a zaměstnanců univerzity, kteří nabízejí pomoc v oblasti sociální a pastorační péče, distribuci a rozvozu potravin. Jsou flexibilní i v jiných
oblastech podle skutečné potřeby, především se zaměřují na seniory.
Snahou Centra Carolina je hlavně nabídnout pomoc těm, kteří si pro
svou sociální situaci či nemocí covid-19 ovlivněnou situaci nemohou
pomoci sami. Dobrovolnická pomoc je po konzultaci s kontaktní osobou Centra Carolina směřována na konkrétní místa, kde se vyhodnotí, že opravdu existuje
potřeba. Kontaktní osobou je Mgr. Eliška Adamec, Centrum Carolina, kontakt: e-mail: eliska.adamec@ruk.cuni.cz, tel.: 604 145 561. (red)
www.praha4.cz

obrazem z Prahy 4

Zlatého Ámose Tomáše Pírka přijala na radnici starostka Irena Michalcová.

Zlatý Ámos Tomáš Pírek: Své žáky respektuji
Letošní nositel prestižního ocenění Zlatý Ámos
a Dětský Ámos Tomáš Pírek, který učí na
základní škole U Krčského lesa, navštívil radnici
Prahy 4, jež je zřizovatelem jeho školy. Tomáš
Pírek se stal vítězem 28. ročníku a také 17. mužem, který anketu od jejího založení vyhrál.
Jaký je jeho učitelský „recept“? „Dám na potřeby
žáků, respektuji je a snažím se jim věnovat,“
vysvětlil populární a velmi sympatický pedagog,
který kromě češtiny a dějepisu učí i občanskou
výchovu a už podle svých slov netrpělivě vyhlíží
konec distanční výuky. „Těším se, až děti uvidím,
těším se na jejich úsměvy i mračení,“ svěřil se
při setkání se starostkou MČ Praha 4 Irenou
Michalcovou (ANO 2011), která uvedla, že z jeho
ocenění má velkou radost a je na něj hrdá.
Letošní Zlatý Ámos začal učit na ZŠ U Krčského
lesa před necelými třemi lety a stal se třídním
učitelem žáků tehdy šesté třídy, ke kterým si
postupně vybudoval velmi přátelský vztah. (red)

O budoucnosti sochy diskutoval Miloš Vacek (vlevo) s místostarostou Prahy 4 Michalem Hrozou.

Darovací smlouva na opravu plastiky
Květ podepsána
MČ Praha 4 podepsala darovací smlouvu se
společností Lidl, která věnovala 55 tisíc korun na
opravu sochy nazvané Květ. Kamenná plastika,
která se nachází mezi ulicemi Pujmanové a Horáčkova v Krči, tak projde důkladnou opravou
kamene, čištěním a konzervací. Praha 4 konzultovala podobu oprav i se synem autora Milošem
Vackem, který pokračuje v otcově výtvarné cestě.
Nepracuje ale s kamenem, jako slévač se podílí na
tvorbě soch velkých uměleckých jmen, například
Jaroslava Róny. Jedno z jeho děl, které odléval,
je Červená žirafa – bronzová socha na Pankráci
a zároveň největší takové dílo v Praze. (red)

Autobus Uličník se vrátil
do ulic Prahy 4

Autobus Uličník před ZŠ Poláčkova.
www.praha4.cz

Interiér si vyzkoušela Lucie Michková (ODS),
zastupitelka a předsedkyně Výboru pro bezpečnost Zastupitelstva MČ Praha 4, která autobus
před lety objevila v jiné městské části.

Do ulic MČ Praha 4 opět vyrazil autobus Uličník.
Jedná se o nízkoprahový klub pro děti a dospívající,
který nabízí i v nouzovém stavu pomoc a poradenství všem, kteří o ně požádají, a to anonymně. Autobus se po povinné technické odstávce vrátil před ZŠ
Poláčkova, která byla i v době nouzového stavu otevřená pro děti rodičů integrovaného záchranného
systému a vybraných povolání. K rozšíření o další
stanoviště v ulici Jílovská dojde po uvolnění epidemických opatření a návratu žáků do škol. Počet dětí
využívajících Uličník bude upraven v návaznosti na
aktuální opatření. Klub v autobusu poprvé na území MČ Praha 4 zaparkoval loni v letních měsících.
Během podzimu čelil zatěžkávací zkoušce ve formě
přísných protiepidemických opatření. S omezeními
se ale pracovníci klubu poprali s hlavou zdviženou
a udrželi službu v provozu. „Během loňského roku
pomohl Uličník téměř pěti desítkám dětí s jejich
problémy a navázal kontakt i s některými rodiči,“
vyzdvihla smysl nízkoprahového klubu zastupitelka
Prahy 4 Lucie Michková (ODS). Provozovatelem autobusu je organizace R-mosty. Projekt byl podpořen
z grantu hlavního města Prahy v oblasti prevence
kriminality pro rok 2021. (red)
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lidé z Prahy 4

„Za vzácný Máchův Máj dostanete statisíce korun,“
říká podolský antikvář Václav Prošek

Majitel antikvariátu Václav Prošek má dvě lásky – historické knihy a Podolí. Foto: Martin Dudek

V suterénu jedné z podolských ulic je tak trochu skrytý před světem antikvariát. Mezi policemi s historickými tisky se téměř neslyšně
pohybuje majitel Václav Prošek, muž, který
v Praze 4 knížky prostřednictvím aukcí nejen
prodává, ale o naší městské části je i píše.
S Prahou 4, hlavně tedy s Podolím, je spjat již od
roku 1980, kdy opustil centrum metropole a nastěhoval se do malého podkrovního bytu. „Podolí
se mi vždy líbilo, mělo to tady zvláštní kouzlo,
zamiloval jsem se do něj na první pohled,“
vzpomíná a hned prozrazuje, že jeho nejmilejší
procházkou je cesta směrem na Vyšehrad, při
které se míjí bývalá katovna, kostelíček a další
historické budovy. „Touto cestou málokdo jde,
místní spěchají po Podolské na tramvaj, kousíček
doprava už nikdo nezabočí. Je tam klidné místo
pod hradbami a moc rád tam chodím.“
Láska k historii se také promítla do Václavova
povolání, starými knihami se zabývá již 50 let.

Původní běžný antikvariát ovšem postupem
času vyměnil za aukční činnost. „Aukce knih
je velice specifické řemeslo, příliš lidí se jí
nevěnuje. Tipl bych si, že jsme v této republice
maximálně tři,“ říká Václav Prošek. „Profiluji
se na prvotisky a knihy do první republiky. Ale
nevyhýbám se ani současným tiskům, pokud
jsou sběratelsky zajímavé.“

Kdo stojí milion korun?
Mezi filatelisty je legendou nejcennější poštovní
známka světa Modrý mauricius, ale existuje
něco podobného i ve světě knih? „Ano, Gutenbergova bible,“ směje se Václav Prošek a vida
můj nechápavý pohled doplňuje: „To je na trhu
neexistující kniha. Ale samozřejmě jsou sběratelské hity, z našich končin například Máchův
Máj. Velice vzácné je první vydání z roku 1836.
A protože šlo o populární sbírku veršů, která
vycházela ve všech režimech včetně německé
okupace, existují kuriózní a vzácná vydání, tře-

ba jen v 15 kusech. A sběratelé Májů se je snaží
zkompletovat, takže pokud je tato kniha k prodeji, je to pro ně zmíněný Modrý mauricius.“
Sběratelský hlad je po nízkonákladových tiscích
Máje z období avantgardy, kdy jeden ilustroval
Jindřich Štýrský a druhý Bohdan Lacina. Tyto
knížky však na trhu nejsou, a pokud se objeví,
je to velká senzace. „U nás jsou většinou knížky
laciné, už prodej za 10 000 korun je nadstandardní, ale tohle jsou publikace za stovky tisíc
korun. Takových je u nás ovšem minimum.
Nejdražší a velice populární, se kterými se
člověk ale jen těžko setká, jsou Váchalovy tisky.
U nich se může cena vyšplhat přes milion korun.“ Naopak třeba po knihách z 50. let je nízká
poptávka. „Tvrdím, že se musí nejprve mnoho
knížek vyhodit a zničit, aby potom byly vzácné
pro antikvariáty. Občas sice do aukce zařadím
něco z tohoto období jako kuriozitu, nedávno to
byla kniha s Gottwaldovým podpisem, ale zájem
byl minimální.“

V Podolí, tam to žilo…
Kdo ví, možná jednou budou ceněné knihy Václava Proška o Podolí. Na svém kontě má již dvě
a rozepsanou třetí. „Po přistěhování do Podolí
mne zaujala místní historie. Jsem společenský
člověk, s přáteli jsem chodil na procházky
a jednoho dne jsem se rozhodl to ‚hodit‘ na
papír. Napsat o třech vycházkových okruzích po
Podolí a zasadit je do historických souvislostí,
což byl základ mé první knihy. Druhou jsem
už psal odborněji, má také podtitul Podolskými
ulicemi včerejška a dneška krok za krokem.
A třetí má být o místních hospodách a o pestrém společenském životě,“ prozrazuje Václav
a dodává: „Překvapil mne tu třeba fenomén
sportu. V Podolí bylo za první republiky asi
10 veslařských klubů a po prokopání Vyšehradského tunelu se z něj stalo výletní místo. Každá
zdejší hospoda pořádala o víkendu společenskou akci, to mne až šokovalo. Kam se dneska
na to hrabeme…“ (md)

Na barikádě padl i lyrický básník
V květnu 1945
vyhasl život Ladislava Padiora (†22),
nuselského rodáka
a nadaného básníka,
jehož jediná sbírka
Rozloučení vyšla
krátce po jeho smrti.
Byl rovněž členem
Dismanova rozhlasového divadelního
Ladislav Padior má pomní- souboru, kde se
potkal například
ček v nuselské ulici
s pozdějším draNa Květnici.
matikem a spisovatelem Pavlem Kohoutem či novinářem Karlem
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Kynclem a všechny pojilo hluboké přátelství.
Osudného 5. května 1945 měl soubor v rozhlase natáčet hru Daidalos a Ikaros, ale místo
toho kluci stihli odšroubovat pár orientačních
cedulí s dvojjazyčnými německo-českými nápisy ze dveří kanceláří, aby se Němci nemohli
na chodbách vyznat, a hlasatelé Mančák a Kozák mohli česky odvysílat první výzvu k povstání. Ta během dvaceti minut přivolala do
rozhlasu jednotky SS. Došlo k zuřivému boji
o budovu, než byla dobyta českými policisty
s dobrovolníky. Mladý básník vyfasoval ukořistěnou pušku a zmizel. To bylo naposledy,
co jej přátelé viděli živého. Pravděpodobně
odešel na pankrácké barikády, kde se tehdy
tvrdě bojovalo.

Několik dní po ukončení Pražského povstání přátelé Ladislava přece jen našli. Ležel v provizorní
márnici v církevních prostorách naproti Nuselské
radnici, padl zřejmě někde poblíž. Pavel Kohout
ve svých vzpomínkách uvedl, že Láďu identifikovala jeho maminka jen podle kenkarty (průkaz
totožnosti za nacistické okupace – pozn. red.)
v kapse kalhot, které navíc poznala podle svých
stehů. Lyrickou tvář urval granát…
Pohřeb obstarali kamarádi, zničená maminka
nebyla ničeho schopná. Jelikož bylo v tu dobu
víc mrtvých než volných hrobů, tak za pár
konzerv UNRY získali od hrobníka vhodný hrob
na Olšanských hřbitovech. Krumpáč, lopaty
a popruhy jim půjčil do oběda zadarmo...
Věra Padior-Koutecká, foto: Almanach DRDS 1998
www.praha4.cz

lidé z Prahy 4

S odbojářkou z Hodkoviček se život vůbec nemazlil
byla mnohem širší. Odbojářky, lidické ženy,
komunistky, cikánky, adventistky, všechny
sdružovala snaha o přežití. Pomáhalo i spojení
s domovem, zásluhu na tom měl esesák Miky
Hessler, který s rizikem trestu smrti přenášel
zprávy z lágru i do něj,“ říká Vladek Lacina
a ilustruje poměry v koncentráku: „Součástí
rodinných vzpomínek byla třeba historka, jak
se vězenkyně smály, když si před ranním nástupem, při němž probíhala takzvaná selekce,
babička Krotilová mazala vlasy krémem na
boty, aby mohla jít pracovat a neposlali ji jako
starou a nemohoucí na smrt… Těch příběhů
je samozřejmě mnohem více. Co však nevím,
je, proč byl z naší rodiny ušetřen perzekucí
můj děda. Jako jediný totiž vyvázl z celé akce
gestapa jen několika týdny na Pankráci.“

Režim ji nezlomil

Gestapo si vedlo evidenci zadržených a odsouzených… Foto: archiv VL

Květnové osvobození naší republiky od
německých okupantů by nebylo možné bez
stovek dnes již bohužel téměř zapomenutých hrdinů, kteří se od roku 1939 pokoušeli
zastavit hitlerovskou vojenskou mašinérii.
Jednou z obětavých a vlastní život riskujících
vlastenek byla také sokolka Božena Lacinová
– Klečková z Hodkoviček.
Její jméno je spojeno především s ilegální
radiostanicí Sparta 1, která z Hodkoviček
vysílala depeše do Londýna. Nebyl to sice její
nápad, ale v červenci 1939 se vdala za bývalého délesloužícího četaře Jindřicha Klečku,
který po rozpuštění armády přešel do odboje,
a tak se i ona stala součástí ilegální sítě. Proč
si vybrala tuto životu nebezpečnou cestu, to
se exkluzivně pro Tučňáka pokusil objasnit
její syn Ing. Vladek Lacina: „Největší vliv na
její rozhodnutí měla prvorepubliková výchova
k čestnosti a lásce k vlasti, masarykovské
a sokolské ideje. Jindřich Klečka byl voják
a zapojil se do odboje hned po 15. březnu.
Jeho činnost je často citována v souvislosti s Třemi králi, kteří pili krev pražskému
gestapu – s triem Balabán, Mašín a Morávek.
Automaticky se tak stali součástí odbojové
aktivity i moje máma a její rodiče Krotilovi.
Vysílačka Sparta 1 pracovala v Hodkovičkách
několik týdnů. Matka dělala šifrantku, předávala depeše a vykonávala další činnosti. Moje
babička přebírala zprávy, v okénku trafiky
to nebylo tak nápadné. Děda Krotil se staral
o proviant, Klečka po přechodu do ilegality
totiž neměl nárok na potravinové lístky, převážel techniku a organizoval schůzky.“
www.praha4.cz

Druhého manžela Svatopluka poznala Božena
v Sokole, svatbu měli v roce 1948. Foto: archiv VL

Smrt vlastní rukou
Z hodkovičského domku manželů Krotilových, u kterých novomanželé Klečkovi žili,
se první depeše odvysílaly v dubnu 1940.
Maskovaná anténa byla umístěna na dvorku,
vysílačka byla zpočátku dva měsíce v kůlně, pak byla přenesena do rohového pokoje
v přízemí obytného stavení. Jenže gestapo
nespalo. Z výslechů zadržených odbojářů
a z poznatků získaných zaměřovací službou
Funkabwehru se smyčka kolem radiotelegrafního páru začala nebezpečně utahovat, až se
7. května 1941 stáhla úplně. V 19.00 hodin
gestapo přepadlo dům na adrese Nad lesem
133/32. Božena Klečková právě blízko roztopených kamen přepisovala na stroji dešifrovanou depeši, kterou ještě stačila v kamnech
spálit. Gestapo uvěznilo každého člena rodiny
v jiné místnosti a vyčkávalo na příchod Jindřicha Klečky. Marně. Ten totiž na druhém konci
ulice v domku Marie Hercíkové připravoval na
večerní provoz náhradní radiostanici. Kolem
jedné hodiny ranní se mu podařilo z obsazené
ulice prokličkovat přes zahrady a přes řadu
kontaktů se dostal k jinonické ilegální skupině. Ta pokračovala ve vysílání až do října
1941, kdy byla rovněž přepadena gestapem,
a Jindřich Klečka si v bezvýchodné situaci
prostřelil hlavu.

Přežily díky solidaritě
Jeho manželka Božena měla štěstí v neštěstí.
Až do konce války byla společně s matkou
uvězněna v koncentračním táboře Ravensbrück, kde se také dočkaly osvobození.
„Pomáhaly si navzájem, ale ta solidarita

Božena Klečková se po návratu domů zapojila
opět do dění v Sokole a v něm si při sportu našla druhého manžela Svatopluka Lacinu. „Byla
to slavná svatba, sokolky z Hodkoviček, které
máma vedla, dělaly slavobránu,“ vzpomíná syn
Vladek. Jenže manželské štěstí Boženě znovu
dlouho nevydrželo. „Můj táta dostal po roce
1948 18 roků vězení, mimo jiné za spolupráci
a ukrývání agenta chodce Rambouska. Deset
let jako mukl strávil v Jáchymovských uranových dolech, část také v Leopoldově. Rambousek přinesl doporučující dopis od emigranta
- mého strýce Jiřího - z utečeneckého lágru
v Německu. Strýc se totiž zúčastnil studentských demonstrací po komunistickém puči
v roce 1948 na podporu prezidenta Beneše.
Údajně při pochodu studentů na Hrad dostal
od lidových milicionářů nafackováno a hned
druhý den se sebral a přes Čerchov utekl do
Německa.“
Božena Lacinová – Klečková opět zůstala sama,
navíc ji komunisté i s malým synem vystěhovali
z rodinného domku v Hodkovičkách. „Odešla
do vyhnanství do východočeských Hořic, kde
byla úřednicí v podniku Mileta, ale po několika letech musela být na příkaz StB přeřazena
do dělnické profese. Pracovala v tkalcovně,
měla rekord v počtu stavů, které obsluhovala.
Brala to sportovně, chtěla režimu ukázat, že ji
nezlomil,“ říká s obdivem v hlase Vladek Lacina
a dodává: „Otec po předčasném návratu z vězení pracoval manuálně jako pomocný dělník
při stavbě silnic. Padesátá léta v Dobré Vodě
jsme prožili v poměrech, které dobře ztvárnil
například film Všichni dobří rodáci.“
Celý příběh má alespoň v něčem dobrý konec.
Hodkovičský dům na adrese Nad lesem 133/32
opět patří potomkům manželů Lacinových a Božena Lacinová – Klečková v něm strávila svoje
poslední léta. „Zdejší bydlení je bezvadné, myslím, že se líbí i mojí rodině. Jsme trochu zdejší
patrioti. Moji prarodiče byli jedni z prvních, kteří tu stavěli domek, spolu s rodinou Milerových,
dalšími starousedlíky nebo známými osobnostmi, jako byli Cortésovi,“ uzavírá Vladek Lacina.
(md, Wikipedia)
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SERVIS
Průběh řízení ve věci
svéprávnosti a opatrovnictví
1. Řízení o svéprávnosti a opatrovnictví zahajuje příslušný soud na podnět nebo návrh
fyzické či právnické osoby.
2. Návrh se podává soudu 1. stupně příslušnému dle bydliště osoby, o jejíž způsobilosti
se jedná (dále jen posuzované).
3. Pro řízení je posuzované osobě soudem
jmenován opatrovník pro řízení. Soud
rovněž pro řízení o svéprávnosti jmenuje
znalce z oboru zdravotnictví – psychiatrie,
aby posoudil její zdravotní stav a ve stanovené lhůtě vypracoval znalecký posudek.
Účastníky řízení mohou být i další fyzické
či právní osoby, například státní zastupitelství, nezl. dítě posuzované osoby
či osoby, které mohou být jmenovány
opatrovníkem.
4. Po vypracování znaleckého posudku, jeho
doručení soudu a účastníkům řízení, nařídí
zpravidla soud ústní jednání, při kterém je
proveden výslech znalce ve věci zdravotního
stavu osoby posuzované. Při tomto jednání
je kromě omezení svéprávnosti řešeno
i opatrovnictví.
5. Po skončení dokazování a závěrečných
návrzích soud rozhodne - vynese rozsudek.
6. Rozsudkem soud rozhodne o svéprávnosti
a opatrovnictví.
7. V případě, že soud rozhodne o omezení svéprávnosti fyzické osoby, je konkrétní rozsah
omezení svéprávnosti uveden v rozsudku.
Soud rovněž rozhodnutím jmenuje osobě
omezené ve svéprávnosti opatrovníka.
8. Soud jmenuje opatrovníkem osobu, kterou
navrhl opatrovanec. Není-li to možné,
jmenuje soud opatrovníkem zpravidla
příbuzného nebo jinou osobu opatrovanci
blízkou, která osvědčí o opatrovance dlouhodobý a vážný zájem a schopnost projevovat jej i do budoucna. Není-li možné
ani to, jmenuje soud opatrovníkem jinou
osobu, která splňuje podmínky pro to, aby
se stala opatrovníkem, nebo veřejného
opatrovníka.
9. Způsobilost být veřejným opatrovníkem má
obec, kde má opatrovanec bydliště, anebo
právnická osoba zřízená touto obcí k plnění
úkolů tohoto druhu; jmenování veřejného
opatrovníka není vázáno na jeho souhlas.
10. Po nabytí právní moci rozhodnutí o omezení svéprávnosti započne soudem jmenovaná
osoba vykonávat funkci opatrovníka.
11. Doba řízení ve věci omezení svéprávnosti
a opatrovnictví do nabytí právní moci rozsudku se v jednotlivých případech liší. Řízení
může být pravomocně ukončeno např. do
devíti měsíců, ale v některých případech se
jedná o dobu podstatně delší, např. dva roky.
12. Jmenovaný opatrovník za osobu omezenou
ve svéprávnosti jedná pouze v rozsahu
jejího omezení. O výkonu opatrovnictví je
opatrovník povinen pravidelně 1x ročně
předkládat příslušnému soudu zprávu o výkonu opatrovnictví.
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Sociální informace
V/2021

Když člověk „ztrácí rozum“
Úřad městské části Praha 4, odbor sociální,
zajišťuje podporu a pomoc i osobám omezeným ve svéprávnosti. Konkrétně se o ně starají
pracovníci oddělení sociální intervence, které
naleznete na adrese Antala Staška 2059/80b,
Praha 4, ve druhém podlaží.
Zaměříme se na situace, se kterými se může setkat každý z vás ve svém nejbližším okolí, když
máte pocit, že se někdo z vaší rodiny nebo okolí
začíná chovat podivně, jako by „ztrácel rozum“,
aniž by on sám pojal podezření, že něco není
tak, jak má být. Můžete pozorovat, že zapomínají více než obvykle, chovají se jinak - zvyšuje
se agresivita, nebo naopak reagují apaticky mluví „z cesty“ nebo nerozumí sdělovanému,
neustále něco hledají, včetně peněz, a začínají
mít vážné problémy s hospodařením s nimi
a se zajištěním svých potřeb. Nestandardně přistupují i k řešení svých zdravotních problémů,
ve vyhrocenějších případech se může jednat
i o zrakové či sluchové halucinace nebo pocity
pronásledování a ztrácení pojmu o místě a čase.
Uvedené situace rozhodně nezahrnují celou
škálu projevů, které provázejí duševní poruchy.

slyšet křik, pláč hluk…), nebojte se zavolat
zdravotnickou záchrannou službu a Policii ČR.
5. Připadá vám, že se člověk svým jednáním
jakkoli ohrožuje (zadlužuje se, hrozí mu
ztráta bydlení, odmítá lékařskou péči)?
V takovém případě je možné obrátit se na
příslušný soud s podnětem či návrhem na
omezení svéprávnosti. Tento podnět může
podat kdokoliv (rodina, soused, lékař). Omezení svéprávnosti je nejtvrdším opatřením
v oblasti svéprávnosti člověka. K zajištění
potřeb a péče lze ve vhodných případech
využít instituty mírnější.
6. Pokud si nevíte rady nebo máte pocit, že by
váš zásah poškodil dosavadní vztahy, kontaktujte Odbor sociální Úřadu městské části
Praha 4.
O otázce omezení svéprávnosti je příslušný
rozhodnout pouze soud, přičemž musí vyvinout
takové úsilí, aby zjistil názor osoby, o jejíž svéprávnosti rozhoduje, a to způsobem dorozumívání, které je zvoleno osobou samotnou.
Kontakty: Martina Pecháčková, oddělení
sociální intervence OSOC, telefon: 261 192 484,
e-mail: martina.pechackova@praha4.cz

Jak se v takovém případě zachovat?
1. Zkuste nabídnout vaši pomoc (ne vždy bude
vaše snaha kladně přijata).
2. Pokud znáte příbuzné či známé takového
člověka, zkuste je zkontaktovat (rodina
může mít informace o ošetřujícím lékaři
a může jej kontaktovat).
3. Lze pomoci i tím, že zprostředkujete potřebné sociální služby (např. pečovatelská služba
či zdravotní péči - Home care)
4. V případě vyhrocené situace, jíž jste svědky
(člověk sebe nebo další osoby ohrožuje, je

S ohledem na skutečnost, že výkon opatrovnictví může zahrnovat veškeré oblasti života
člověka, jedná se o velmi obsáhlou agendu,
která vyžaduje znalosti z mnoha oborů a spolupráci se státními, komerčními i neziskovými
subjekty.
Například se jedná o soudy, policii, poskytovatele terénních i pobytových sociálních služeb,
poskytovatele zdravotních služeb, katastrální
úřady, finanční úřady, veřejného ochránce
práv, notářské úřady, distributory energií,
služeb a další.
www.praha4.cz

zprávy z Prahy 4

Rozšiřujeme kapacity pro testování veřejnosti

Nové testovací centrum na covid-19 otevřela
společnost Česká nemocniční ve spolupráci
s městskou částí Praha 4 v budově obchodního domu DBK v bývalých prostorách restaurace Potrefená Husa. Centrum zahájilo činnost
v pátek 9. dubna a testy PCR a antigenní testy
provádí sedm dní v týdnu.
Zaregistrovat se k odběrům je možné osobně
přímo v odběrovém místě nebo elektronicky
prostřednictvím rezervace na www.odberydbk.cz.
Antigenní i PCR testování zde provádějí i bez
předchozího objednání, k provedení testu je
nutný doklad totožnosti a průkazka zdravotní
pojišťovny. Na desetiminutový interval je možné
registrovat až pět klientů. Antigenní testy se
provádějí odběrem z kraje nosní dutiny nebo
ze slin, RT-PCR testy s odběrem neinvazivní
metodou z dutiny ústní a slin.
„Jsem rád, že se podařilo rozšířit testovací centra v naší městské části, a věřím, že nově zřízené
odběrové místo účinně přispěje k rozšíření
testovacích kapacit, a tím i ke zvládnutí epiNa očkování a zpět odveze seniory mikrobus
Hlavní město Praha schválilo rozšíření nabídky služeb tzv. mikrobusů na zavolání, které
vozí osoby s těžkým zdravotním postižením.
Díky částečnému uvolnění kapacit v souvislosti
s celkovým snížením mobility obyvatel v rámci
pandemických opatření bude možné využít
tyto mikrobusy i pro odvoz seniorů nad 70 let
(s omezenou pohyblivostí) a seniorů nad 80 let
(bez omezení) na očkování a zpět. Mikrobus je
nutné si v dostatečném předstihu telefonicky
nebo e-mailem objednat. Při převozu na očkování
do očkovacích center nebo nemocnic se zájemci
prokážou občanským průkazem, při cestě zpět
pak potvrzením o očkování. Kontaktní údaje pro
objednání mikrobusu: e-mail: dispecink@societa.cz,
www.praha4.cz

demie onemocnění covidem-19 nejen v Praze,
ale i v celé zemi,“ uvedl Josef Svoboda (nez.),
místostarosta Prahy 4 pro sociální politiku, podporu zdravotnictví a spolupráci s neziskovými
a náboženskými organizacemi.

Testy zdarma
i pro samoplátce
Na základě žádanky od lékaře nebo z hygienické stanice může být proveden test RT-PCR
nebo antigenní test, vyšetření je v tomto případě
hrazeno ze zdravotního pojištění a je bezplatné.
Antigenní test hrazený z veřejného zdravotního
pojištění je možné provést jednou za tři dny.
RT-PCR test provádí testovací centrum i pro
samoplátce, hradit ho bude zájemce v hotovosti
přímo na místě a cena je 1500 Kč. Pro samoplátce je možné vystavit za poplatek 100 Kč
certifikát o negativním výsledku pro cestování
do zahraničí vícejazyčně.
Antigenní test je možné provést i pro samoplátce,
úhrada probíhá v hotovosti přímo v odběrovém
autodoprava.popelar@centrum.cz, telefon: 274
772 290, 778 007 858, 602 267 040. (red)
Velkokapacitní očkovací centrum
zahájilo očkování v Praze 4
K dosavadním očkovacím centrům v Praze 4 (Fakultní Thomayerova nemocnice a IKEM) přibylo
další. Velkokapacitní očkovací místo funguje
v Kongresovém centru Praha na Vyšehradě a je
koncipováno tak, aby mělo možnou denní kapacitu 200 až 1 000 naočkovaných Pražanů. Jeho
kapacita může být v závislosti na dodávkách vakcín rozšířena na sedm dní v týdnu a až dvanáct
hodin denně. Přístup do očkovacího centra je
hned u výstupu ze stanice metra Vyšehrad nebo
z parkoviště u Kongresového centra Praha. (red)

místě a jeho cena je 350 Kč. Potvrzení pro vycestování je vydáváno za příplatek 100 Kč. Pro samoplátce centrum nabízí možnost antigenního testu
ze slin, který je pohodlnější, za cenu 400 Kč.
O výsledku bude testovací centrum informovat
prostřednictvím SMS nebo e-mailem do 24
hodin od odběru, případně je možné informovat
se telefonicky na kontaktním čísle odběrového
místa (778 757 750).
Nové testovací centrum provádí také testování
pro firmy a OSVČ, které je hrazeno ze zdravotního pojištění. Klientům tak odpadá nutnost
nákupu testů, jejich vykazování a v neposlední
řadě centrum poskytuje garanci, že test je proveden správně a s prokazatelným výsledkem.
V případě potřeby lze zajistit i vyslání mobilního odběrového týmu do vzdáleného pracoviště
v Praze a blízkého okolí.
Provozní doba odběrového centra
Pracovní dny: 07.00–19.00 hod.
Sobota:
10.00–14.00 hod.
Neděle:
15.00–19.00 hod.
Kdo vydává lék bamlanivimab?
Fakultní Thomayerova nemocnice je centrálním místem pro výdej léku proti nemoci
covid-19 (tzv. bamlanivimab prodávaný jako
BAMLAN). Lék je určen pro pacienty s počínajícím stadiem covidu-19, kteří mají navíc
rizikové faktory pro rozvoj závažného onemocnění. Je vhodný zejména pro lidi s oslabenou
imunitou, ať už primárně, nebo z důvodu
přidružených nemocí či transplantace, kteří
nemají dostatek protilátek proti viru. Lék není
určen pro pacienty, kteří mají již rozvinutý
zápal plic a potřebují kyslík.
Bamlanivimab působí protikoronaviru tím, že
znemožňuje vstup viru do buněk, a zmenšuje
tak rozsah poškození plicní tkáně. (red)
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Pomáhejte hrou: Vyšehradem pro kolíček
Hra je připravena ve dvou verzích:
• pro rodiny s dětmi cca od 6 let a 1. stupeň
základních škol
• pro dospělé nebo firemní týmy, 2. stupeň
základních škol a střední školy

Účastníci hry se dozví mnoho zajímavostí o Vyšehradě.

Situace vyvolaná epidemií covidu-19 je náročná pro většinu z nás a negativně ovlivňuje
také nadace, které přicházejí o své dlouhodobé dárce a podporovatele. Ve stejné situaci je
i Nadace Jedličkova ústavu, která proto přišla
s novou charitativní aktivitou.
„Mrzelo nás, že kvůli epidemiologickým opatřením musíme rušit jednu charitativní akci za
druhou. Tak jsme v Nadaci Jedličkova ústavu
přemýšleli, jakou aktivitu na podporu dětí
s handicapem můžeme v současné době uspořá-

Za filmy do branického
autokina
Nové autokino a první pražské gastrokino promítá od konce dubna v areálu A-parku (bývalé
Ledárny) v Braníku, vždy ve čtvrtek a v pátek.
Program je zaměřený především na filmovou
klasiku a nestárnoucí hity. Najdete ho na webu
autokinoledarny.cz, kde můžete také koupit
vstupenky. Ty jsou k zakoupení rovněž na webu
Ticket Portal nebo přímo na místě. Vstupné se
pohybuje kolem 475 Kč – platí se za celé auto
(počet osob v autě se řídí dle aktuálních nařízení vlády v souvislosti s opatřeními proti šíření
koronaviru). První květnový týden se promítá
od 20.30 h., další týdny od 21.00 h. Kino slibuje
nejen kulturní, ale i gastronomické zážitky –
v menu najdete kromě burgerů třeba speciálně
připravené kalamáry a myslet se bude i na
vegetariány. Široká nabídka rozlévaných nápojů
zahrnuje kvalitní víno i koktejly. Po projekci mohou řidiči využít odvoz se službou Rychlá želva
za zvýhodněnou cenu. V místě jsou k dispozici
mobilní toalety a provoz celého autokina probíhá v souladu s hygienickými nařízeními. (red)
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dat, aby se mohla konat i v době, kdy je všechno
zavřené, a aniž by hrozilo, že ji budeme muset
zrušit,“ řekla výkonná ředitelka Nadace Jedličkova ústavu Irena Fodorová.
Tým Nadace Jedličkova ústavu proto připravil
venkovní stopovací hru Vyšehradem pro kolíček, kterou si může projít nezávisle na epidemiologických nařízeních kdokoliv a kdykoliv a zároveň tak nadaci podpořit finanční částkou. Hra
je určena pro všechny, které nebaví stereotypní
home office nebo jsou unaveni z online výuky
a rádi přispějí na dobrou věc.
Květnový program BRANICKÉHO AUTOKINA
Čt 6. 5. 20.30 h. Bonnie a Clyde
Pá 7. 5. 20.30 h. Vymítač ďábla (The Exorcist)
Čt 13. 5. 21.00 h. Poslední skaut
		
(The Last Boy Scout)
Pá 14. 5. 21.00 h. 12 opic (12 Monkeys)
Čt 20. 5. 21.00 h. Casablanca
Pá 21. 5. 21.00 h. Psycho
Čt 27. 5. 21.00 h. Superman
Pá 28. 5. 21.00 h. Prázdniny v Římě (Roman Holiday)

pořádá divadelní
příměstské tábory
1. turnus 12. až 16. 7.
2. turnus 19. až 23. 7.
3. turnus 26. až 30. 7.
pro děti od 6 do 14 let
Bližší info na: vesely@fidlovacka.cz
Těšíme se na vás. DNF

Průvodcem hrou je Ruda, žák školy Jedličkova
ústavu, který je na vozíku a potřebuje vyřešit
jeden velký problém. Provede hráče zajímavými místy Vyšehradu a ti si přitom užijí zábavu, čerstvý vyšehradský vzduch a načerpají
nové vědomosti. A protože je Vyšehrad více
než 100 let spojený s Jedličkovým ústavem, tak během hry hráči nakouknou i pod
pokličku života s handicapem. Hra je tak
vhodná i pro základní školy v rámci občanské
nauky, trvá v průměru necelé dvě hodiny a je
bezbariérová.
Za jedno stažení hry, kterou pak může absolvovat celá rodina, třída nebo skupinka přátel
(povolený počet dle aktuálního nařízení vlády),
hráči zaplatí přes portál „Daruj správně“ 777 Kč,
a přispějí tak Nadaci Jedličkova ústavu. Částka
bude v plné výši věnována na podporu dětí
a mladých lidí s handicapem. Soutěží se až do
podzimu.
„Ať se epidemiologická situace vyvíjí jakýmkoliv směrem, tak klienti Nadace Jedličkova
ústavu potřebují stále podporu v základních
každodenních činnostech, aby se mohli najíst
nebo obléknout, jiní potřebují nakoupit potraviny nebo opravit vozík. Žijeme a pomáháme dál,
a proto hledáme nové způsoby, jak se propojit
s novými dárci,“ uvedla výkonná ředitelka Nadace Jedličkova ústavu Irena Fodorová.
Více o hře najdete na: https://nadaceju.cz/
o-nadaci/vysehradem-pro-kolicek/

Na Jezerce 1451
Praha 4 Nusle, 140 00
Tel.: 261 224 832
725 442 150
E-mail: vstupenky@hrusinsky.cz
www.divadlonajezerce.cz
Ne 9.
Út 11.
St 12.
Ne 16.
Po 17.
Út 18.
St 19.
Čt 20.
Pá 21.
Ne 23.
Po 24.
Út 25.
St 26.
Čt 27.
Pá 28.
Ne 30.
Po 31.

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

Mašíni (Jan Jirků)
Poslední aristokratka (Evžen Boček)
Už je tady zas! (Timur Vermes)
Pánský klub (Matěj Balcar)
Charleyova teta (J. B. Thomas)
Saturnin (Zdeněk Jirotka)
Práskni do bot (Owen McCafferty)
Naprostí cizinci (Paolo Genovese)
Manželské vraždění (E. E. Schmitt)
Pánský klub (Matěj Balcar)
Už je tady zas! (Timur Vermes)
Takový žertík (Jean Dell, Gérard Sibleyras)
Naprostí cizinci (Paolo Genovese)
Charleyova teta (J. B. Thomas)
Mašíni (Jan Jirků)
Saturnin (Zdeněk Jirotka)
Poslední aristokratka (Evžen Boček)
www.praha4.cz

senioři
Bezplatné cvičení s prvky Tai-chi Na Pankráci se vrací
Pro všechny sportovní nadšence je letos, stejně
jako vloni, připraveno outdoorové Tai-chi
cvičení v parku Na Pankráci pod vedením MgA.
Vlasty Pechové. První lekce proběhne 17. května
od 18.00 hodin.
Jak jste již zvyklí z let minulých, cvičení se
odehrává v místě označeném vlaječkou TIME
outDOOR. Pondělní lekce (18.00–19.30 hod.)
jsou určeny pokročilým a zdatnějším. Pro fyzicky méně zdatné, začátečníky nebo seniory jsou
vhodnější úterní lekce, které probíhají v dopoledních hodinách (9.00–10.30 hod.).
Připraveno je 16 týdnů cvičení, tedy 32 „hodin“,
kdy můžete zdarma protáhnout tělo zlenivělé
měsíci v lockdownu. Pohyb na čerstvém vzduchu
jistě poslouží i k osvěžení mysli. Cvičení se nekoná
pouze během státních svátků (5. a 6. 7.) i 16. a 17. 8.
S sebou postačí si vzít sportovní oblečení a obuv,

dostatek tekutin a odhodlání. Jednotlivé lekce
proběhnou pouze za příznivých podmínek
a v rámci dodržení platných vládních nařízení.
Informace na www.praha4.cz (případné změny
apod.). Bližší info o akci na https://www.taijipodlupou.cz/

Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie.
Foto: taijipodlupou.cz
cviceni-zdarma/.
(red)

Manželé Chudomelovi mají za sebou platinovou svatbu
Dne 18. 3. oslavili manželé Věra a Miroslav Chudomelovi ze Spořilova 71. výročí svatby, které si
v době druhého lockdownu připomněli alespoň letos před obřadní síní Nuselské radnice. Oba celý
život prožili v Praze 4, v Nuslích a na Pankráci, od roku 1965 spolu bydlí na sídlišti Spořilov. Znají
se však už od začátku války z měšťanské školy, takže více než 80 let!
Naši milí oslavenci, přejeme stále takovou vitalitu a duševní čilost, jakou překypujete i v takto požehnaném věku. Závidíme! Syn s manželkou, Zdeněk a Miriam Chudomelovi z Krče.

Věra a Miroslav měli svatbu roku 1950 v Nuselské
radnici, na které byla tehdy ještě umístěna pamětní deska připomínající osvobození naší vlasti.

Centrum Elpida

I po více než 70 letech se mají stále hodně rádi.

- vzdělávací a kulturní centrum pro seniory

Program momentálně nabízíme prezenčně na pobočce i online přes počítač. Pokud nebude prezenční forma možná z důvodu vládních opatření, bude program pouze online
formou.
Program přes počítač:
St 19. 5. 9.00–10.30 h. Špitály a nemocnice - přednáška z cyklu Povídání o Praze
St 19. 5. 13.30–15.00 h. Anna Netrebko - přednáška z cyklu Opera žije!
Čt 20. 5. 15.30–17.00 h. Pohyb zábavně - seminář z cyklu Klub zdravého životního stylu
Pá 21. 5. 10.45–12.15 h. Krádež a sousedské spory - přednáška z cyklu Právní minimum
Čt 27. 5. 14.45–16.15 h. Divadlo D21 - přednáška z cyklu Divadelní klub
Každou středu 10.15–11.15 h. Pilates - cvičení. Také jsou přijímány přihlášky na letní týdenní pobyt s Elpidou!
Co budete potřebovat k propojení do online programu? Stolní počítač nebo notebook,
zapojený mikrofon a repráčky (u notebooků jsou většinou zabudované) a rychlé internetové
připojení. Dále jsou v nabídce online poradny (právní, psychologická nebo počítačová). Více
informací poskytne recepce.
Centrum Elpida, Na Strži 40, Praha 4 (hned u pošty).
Informace o kurzech: www.elpida.cz, tel.: 272 701 335.
www.praha4.cz

Společenská rubrika
Na apríla, tedy 1. dubna,
oslavil profesor Richard
Hindls, čestný občan
městské části Praha 4,
71. narozeniny.

Gratulace ke svým
86. narozeninám bude
7. května přijímat další
čestný občan MČ Praha 4,
a to předsedkyně Obvodního výboru Českého svazu
bojovníků za svobodu Praha 4 Jaroslava Křupalová.
Oběma oslavencům přejeme všechno nejlepší
a především pevné zdraví.
Dne 18. 3. 2021 nás ve věku
nedožitých 94 let opustila
maminka, babička a prababička Květa Šmerdová, dlouholetá obyvatelka Prahy 4
- Krč. Děkujeme všem, kdo
spolu s námi uctí její památku. Rodina.
Zemřel Vít Janoušek
V pondělí 12. dubna zemřel
Ing. Vít Janoušek, obyvatel
městské části Praha 4 a dlouholetý představitel spolku
SOIP Praha 4, který věnoval
velké úsilí boji za lepší Prahu,
lepší veřejný prostor a lepší
komunikaci veřejné správy
a developerů s veřejností.
„Pan Vít Janoušek nám byl často oponentem
při hodnocení některých záměrů a projektů,
ale současně i spolupracovníkem, který se živě
zajímal o problémy městské části a jejich řešení.
Velmi jsem si vážil jeho klidného a věcného
přístupu při společném jednání,“ uvedl radní
Prahy 4 pro územní rozvoj a výstavbu Patrik
Opa (ODS). „Bude nám chybět, dodal.“
Poslední rozloučení s Vítem Janouškem se uskutečnilo 20. dubna. Vzhledem k současné epidemické situaci bylo bez účasti veřejnosti. (red)
Co s plavenkami z loňského roku?
Nevyčerpané vstupenky do plaveckého stadiónu
Podolí z loňského roku, takzvané plavenky, zůstávají v platnosti až do 31. prosince 2021. Umožňuje
to dohoda mezi MČ Praha 4 a Českou unií sportu,
provozovatelem stadionu, kterou schválila Rada
MČ Praha 4. Lidé tak budou moci loňské plavenky
využít i po skončení mimořádných opatření vlády.
Vstupenky do areálu plaveckého stadionu v Podolí poskytuje městská část Praha 4 osobám starším
63 let a držitelům ZTP průkazů s místem trvalého
pobytu na území MČ Praha 4. Spolu s možností
využití plavenek z roku 2020 pokračuje dotovaný
prodej plavenek 2021. (red)
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FINANČNÍ POMOC PRO RODINY
S VÁŽNĚ NEMOCNÝM DÍTĚTEM
Více než 3 000 rodin z České republiky dostává pravidelnou
finanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá také
rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky
každoměsíčním příspěvkům dárců mohou všechny těžkosti
zvládat lépe alespoň po finanční stránce.
Komu nadace pomáhá? Typicky se jedná o onkologické onemocnění,
selhání orgánů, vážné metabolické poruchy, těžká kombinovaná
postižení, svalovou dystrofi i Duchenne, cystickou fi brózu, nemoc
motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je možné také pomoci
dětem, které se potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými
kombinovanými poruchy (mentálními, smyslovými, tělesnými). Kromě
dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl
rakovinou jeden z rodičů.
Máte ve svém okolí rodinu s vážně nemocným dítětem? Doporučte jí
pomoc nadace Dobrý anděl. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat
nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. Důležité je nebát
se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou.

NOVÉ BYDLENÍ
PRO SENIORY
OTEVŘENO OD 1. 1. 2021
Rezidence Jasmín je nově otevřený bytový
komplex, který přirozeně propojuje ubytování
a péči o seniory. Klientům je 24 hodin denně,
7 dní v týdnu k dispozici zdravotní a sociální
personál a také ordinace lékaře i fyzioterapeuta.
Rezidence Jasmín pro seniory rovněž připravuje
bohatý program volnočasových aktivit.
Rádi bychom Vás pozvali na prohlídku bytů.
Pro rezervaci času prohlídky nás prosím
kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.

Více informací na

www.rezidencejasmin.cz
Rezidence Jasmín
ulice Řešovská 852/10
181 00 Praha 8 – Bohnice

SC-500283/01

Je vám více než 60 let?
Řešte léčbu šedého zákalu včas
a užijte si jaro v jasných barvách.

SC-500270/01

LEX047_202104

+420 602 725 547
+420 602 369 789
info@rezidencejasmin.cz

U nás v LEXUM jste v bezpečí.
Dodržujeme přísná hygienická
opatření.
Šedý zákal vyřeší jen operace,
která trvá pouhých 15 minut.
Poskytujeme péči klientům
všech zdravotních pojišťoven.

Objednejte se na 800 22 66 55.
Těšíme se na vás na oční klinice LEXUM,
Budějovická 1670/80, Praha 4 – Krč.
www.lexum.cz
SC-500274/01

inzerce
IMPEDANČNÍ TERAPIE®

Výhody:

Léčime:
✓ prasklé, snížené nebo vyklenuté ploténky

✓ ploténky zregenerují

✓ bolesti krku a zad

✓ bez bolesti

✓ sníženou pohyblivost

✓ bez operace

Ověřená
metoda!

lecbaplotenek.cz
Klinika impedanční terapie
(prostory Polikliniky Budějovická)

tel.: 725 828 092
Stepan-Mollay_44x30 5.2.2014 11:
SC-500044/03

Osobní cenová kalkulace
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

+M
a Š

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

F i rm
SC-332421/02

REKONSTRUKCE
KOUPELEN A KOMPLETNÍ
PŘESTAVBY BYTŮ.
KVALITNĚ A ZA
ROZUMNÉ CENY.

Lakýrnické práce lze provést i v dílně.
Štukování stěn a pokládka podlah.
Rozpočty a konzultace zdarma!

www.malirlakyrnik-praha.cz
Tel./fax: 241 494 620 • mobil: 777 291 927
SC-400951/05

SC-400946/05

MASÉRKA DO DOMU
regenerační masáže
odstraňující únavu
šetřím váš čas i peníze
Marcela Krejzová
603 440 480
SC-500008/04

BALKAP, s.r.o.
Malířství
Lakýrnictví

Madla na zábradlí
Podlahy - Zednictví

Jílovská 426/27 Praha 4, Lhotka

www.balkap.cz

tel. 777 708 035, 777 708 034
SC-400926/05

- VÝKUP AUTOMOBILŮ,
MOTOCYKLŮ A VETERÁNŮ
VŠECH ZNAČEK
- ZÁSTAVY
VOZIDEL
- PENÍZE
IHNED

NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHY

Tel.: 604 868 055
SC-500153/13

Okapy, střechy, fasády, světlíky,
komíny, okna – čištění, opravy
a mytí; malování, zábrany proti
ptactvu. Horolezecky bez lešení.
Praxe 32 let, kvalitně a spolehlivě.

Tel.: 606 649 809
www.alpinist-cz.cz

SC-500255/04

MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
VČETNĚ ÚKLIDU

lakýrnické práce lze provést i v dílně

www.siml.cz

NAD LESNÍM DIVADLEM 1354, PRAHA 4

CHLADNIČEK a MRAZNIČEK
i soboty a neděle
• PRODEJ nových • ODVOZ starých •

Kontakt: 602 719 678

SC-500184/02

obrazy, nábytek,
hodiny, hodinky,
porcelán, bronz,
stříbro, šperky, šavle
a jiné zajímavosti

SC-500234/04

RETOS Praha s.r.o.
Modřanská 86
Praha 4, 147 00
www.egner-retos.cz
egner-retos@post.cz
728 761 039, 602 338 488

SC-500070/02

Sekáme trávu
Řežeme živé ploty
Čistíme pozemky
www.pvj-group.cz

SC-500135/03

za stArožitnosti

PRODEJ + SERVIS ZAHRADNÍ TECHNIKY

SC-400927/05

Tel.: 724 006 275

1 000 000 Kč

tel.: 603 505 686

241 493 633, 222 941 998, 603 501 166
SC-500027/03

Až

PorADÍM

ZEDNICKÉ
OBKLADAČSKÉ
PRÁCE

❖OPRAVY❖

25 let jsme tu s Vámi

Ladislav Novák
– výškové práce

Pro kalkulaci, objednávku
nebo rezervaci inzerce

kontaktujte inzertní oddělení:

Renáta Čížková,
tel.: 777 114 473

renata.cizkova@ceskydomov.cz
SC-500026/04

servis
Pomoc
Pro Dialog usmiřuje rodiče a děti
Nezisková organizace Pro Dialog z.s. se zaměřuje
na práci s rodinami, ve kterých děti zažily domácí
násilí, týrání, zneužívání, obtížné rozvodové situace nebo psychickou nemoc rodičů. Hlavním cílem
organizace je tedy život dětí bez násilí. Pracoviště
Pro Dialog nabízí bezplatně konzultace, intervence
a setkávání dětí s jejich rodiči za podpory odborných pracovníků, které vedou k obnovení dialogu
o potřebách dětí, k uzdravení vztahů mezi rodiči
a dětmi a k zajištění práva dětí na oba rodiče. A to
i nyní, v době pandemie covidu-19. Pracuje se
online formou video hovorů a podle dosavadních
poznatků jsou asistovaná distanční setkávání
rodičů s dítětem příjemná a velmi přínosná. Dialog
na dálku má totiž své výhody - rodič se může cítit
v klidu, bezpečí a pohodě v zázemí svého domova. Pro Dialog spolupracuje i s odborem SPOD
městské části Praha 4 a v současné době pomáhá
třinácti rodinám. Jelikož však jde o neziskovou
organizaci, závisí její fungování na podpoře dárců
a partnerů. Pokud byste jí chtěli přispět, můžete
prostřednictvím platformy DARUJME - https://
www.darujme.cz/organizace/1200236 nebo
příspěvkem na transparentní účet, který je uveden
na www.prodialogforum.cz. (red)
S péčí o blízké vám pomohou kurzy
Pečuj doma pořádá v květnu další sérii bezplatných online kurzů pro všechny zájemce, kteří
se v domácím prostředí starají o svoje blízké.
Přihlášky na www.pecujdoma.cz, kurzy probíhají prostřednictvím programu Microsoft Teams.
Případné dotazy zašlete na e-mail: renata.
dohnalova@pecujdoma.cz, tel. 734 682 249.
Nejbližší termíny:
4. 5. 17.00–19.00 hod. Jak se při pečování bez
výčitek věnovat sobě a svým zájmům (podpůrná
psychoterapeutická skupina)
5. 5. 10.00–11.00 hod. Trénování paměti s Ing.
Danou Steinovou (kurz)
11. 5. 9.30–11.30 hod. Strava a pohyb jako prevence onemocnění pro pečující (kurz)
12. 5. 17.00–19.00 hod. Co život dal a vzal aneb
co péče dává a bere (podpůrná psychoterapeutická skupina pro pečující)
18. 5. 17.00–19.00 hod. Zvládání negativních
emocí při pečování (kurz)

Přistavování kontejnerů na objemný odpad – květen
Stanoviště

Zavezení:   den hodina

Stanoviště

Zavezení:   den hodina

Jivenská x Adamovská

03 16:00 - 20:00

Psohlavců x Věkova

Čestmírova x Mečislavova

03 16:00 - 20:00

Na Květnici - u stanoviště tříd. odpadu 17 16:00 - 20:00

Zálesí x Sulická

03 16:00 - 20:00

Na Líše x Na Novině

17 16:00 - 20:00

Vavřenova

03 16:00 - 20:00

Jihlavská (proti garážím)

18 16:00 - 20:00

Pod Terebkou - nad schody

04 16:00 - 20:00

Baarova x Telčská

18 16:00 - 20:00

Pekárenská x Prostřední

04 16:00 - 20:00

K Výzkumným ústavům

18 16:00 - 20:00

U Pernštejnských x Družstevní

04 16:00 - 20:00

Horáčkova X Bartákova

18 16:00 - 20:00

Nad Pískovnou x Přechodní

04 16:00 - 20:00

Lukešova x Bohrova

19 16:00 - 20:00

Pod Dálnicí č. 1

05 16:00 - 20:00

Bítovská

19 16:00 - 20:00

Družstevní ochoz x Zdařilá

05 16:00 - 20:00

Klánova x U Vodotoku

19 16:00 - 20:00

V Zálomu x Na Jezerce

05 16:00 - 20:00

Na Zlatnici x Na Podkovce

19 16:00 - 20:00

Valtínovská x Hornokrčská

06 16:00 - 20:00

Podolská x K Vysoké cestě

20 16:00 - 20:00

Mezivrší x Nad Šálkovnou

06 16:00 - 20:00

Plamínkové (u garáží)

20 16:00 - 20:00

Halasova x U Strže

06 16:00 - 20:00

Kamenitá

20 16:00 - 20:00

Jeremenkova x Sitteho

07 16:00 - 20:00

Branická x K Ryšánce

21 16:00 - 20:00

Pod lysinami 2 - u trafačky č. TS 5178

07 16:00 - 20:00

Jílovská (u Údolní)

21 16:00 - 20:00

Pod Děkankou x Nad Spádem

07 16:00 - 20:00

Na Veselí x V Občanském domově

21 16:00 - 20:00

Pod Višňovkou

10 16:00 - 20:00

Jiskrova x Na Mlejnku

24 16:00 - 20:00

Murgašova

10 16:00 - 20:00

Sinkulova x Na Klikovce

24 16:00 - 20:00

Zachova x Nad Svahem

10 16:00 - 20:00

V Hodkovičkách x Jitřní

24 16:00 - 20:00

Zelený pruh x Za pruhy (u parkoviště)

10 16:00 - 20:00

Pod Vršovickou vodárnou III.

24 16:00 - 20:00

Herálecká I. x Pacovská

11 16:00 - 20:00

Podolská x U Vápenné skály

25 16:00 - 20:00

Nad Lesním div. x Němčická

11 16:00 - 20:00

Pod Jalovým dvorem

25 16:00 - 20:00

Vrbova (u garáží)

11 16:00 - 20:00

Ružinovská x Kukučínova

25 16:00 - 20:00

Lopatecká x Doudova

11 16:00 - 20:00

Nad Havlem x U Krč. nádraží

25 16:00 - 20:00

Michelská x U Michelského mlýna

12 16:00 - 20:00

Sládkovičova

26 16:00 - 20:00

U Habrovky x U Krč. vodárny

12 16:00 - 20:00

Fillova x Rabasova

26 16:00 - 20:00

Na Vrstvách x Pod Pekařkou

12 16:00 - 20:00

Mirotická x Čimelická (u ul. Novodvorská) 26 16:00 - 20:00

Mikuláše z Husi

12 16:00 - 20:00

Jihozápadní V. x Jižní IX.

26 16:00 - 20:00

Žilinská

13 16:00 - 20:00

Na Chodovci (parkoviště proti škole)

27 16:00 - 20:00

Pod Krčským lesem x Ružinovská

13 16:00 - 20:00

Jižní XVI.

27 16:00 - 20:00

Vzdušná x Na Rovinách

13 16:00 - 20:00

Choceradská x Senohrabská

27 16:00 - 20:00

Korandova x Havlovického

14 16:00 - 20:00

Severovýchodní IV. x Severní IV.

28 16:00 - 20:00

Kotorská (u jeslí)

14 16:00 - 20:00

Viktorinova

28 16:00 - 20:00

Boleslavova x Božetěchova

14 16:00 - 20:00

Ohradní x Na Křivině

28 16:00 - 20:00

Zapadlá x Zelený pruh

17 16:00 - 20:00

Podolská x Pravá

28 16:00 - 20:00

17 16:00 - 20:00

UPOZORNĚNÍ! V červnu, červenci a srpnu nebudou velkoobjemové kontejnery přistavovány!

Umělecký omyl, který se otci dvou synů hodně prodraží…
V Podolské ulici si hlídka městské policie
během kontrolní činnosti všimla muže se
dvěma dětmi, které vytvářely barevnými spreji
obrazce na zeď vedle plaveckého stadionu.
Pětačtyřicetiletý otec dětí strážníkům jejich
počínání vysvětlil tím, že se jeho 12letý syn
zajímá o graffiti a výtvarné umění. Na webovém
portále legálních ploch v Praze 4 se dočetl o „zdi
v kopci v ulici Podolská“, a protože v této ulici
zná pouze zeď vedle stadionu, domníval se, že
našli tu správnou. Netušil, že legální plochy pro
graffiti jsou označeny. Zeď uvedená na webu se
nachází až u čp. 16. Jeho synové (10 a 12 let)
vytvořili na nesprávnou zeď cca 20 pestrobarev20 Tučňák • 5/2021

ných obrazců o velikosti od 20 cm x 20 cm až
po 1,5 m x 1,5 m. Na místo byla přivolána státní
policie. Zdroj: MP Praha

Pamatujte, že trestného činu se dopustí osoba,
která poškodí cizí věc tím, že ji znečistí, postříká
nebo pomaluje barvou ve spreji. Foto: MP Praha

Kde jsou v Praze 4 GRAFFITI WALL
Na označených plochách – „GRAFITTI
WALL“ – může komunita sprejerů volně tvořit
a nehrozí jim za to žádný trest: přemostění
nad ulicí Sulická v Krči, železniční přemostění
v ulici Vídeňská, železniční přemostění v ulici
Modřanská, ve dvou případech se pak jedná
o přemostění nad cyklostezkami v Braníku,
zeď v kopci v ulici Podolská, podchod Pobřežní cesta a podchod Přístaviště.
www.praha4.cz

servis
HARMONOGRAM MOBILNÍHO SBĚRU NEBEZPEČNÝCH
ODPADŮ A JEDLÝCH OLEJŮ V ROCE 2021
Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 739 412 393, 731 686 777, 602 485 324.
Trasa C
12. 5. - st

křižovatka ul. Za Skalkou č. 1593/3 x Kovriginova
ul. Zelený pruh č. 1221/28
ul. Ke Krči č. 517/32 (u Dominikánského dvora - Penny Market)
křižovatka ul. Na Zemance č. 1706/5 x Na Usedlosti
křižovatka ul. Dolnokrčská č. 1966/54 x Na Staré vinici
křižovatka ul. Krčská x Tilschové č. 1082/2
křižovatka ul. U Krčské vodárny x U Habrovky
křižovatka ul. Hornokrčská x Rodvinovská

st
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 D
13. 5. - čt ul. Jitřní č. 185/6 (u školy)
křižovatka ul. Havlovického x Vítovcova č. 268/28 (u garáží)
křižovatka ul. Skaláků x Mikuleckého
ul. Novodvorská č. 418/145
křižovatka ul. Na Větrově x U Lesa
křižovatka ul. Višňová x Nad Havlem
křižovatka ul. Štúrova x V Štíhlách (v blízkosti křižovatky)
křižovatka ul. Pasteurova x Trnková

čt
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 E
12. 5. - st Roztylské nám. u č. 369/32
ul. Baarova č. 360/24 (u školy)
křižovatka ul. Na Vrstvách x V Rovinách
křižovatka ul. Krčská x Tilschové č. 1082/2
křižovatka ul. Znojemská x Přímětická
křižovatka ul. Štúrova x V Štíhlách (v blízkosti křižovatky)
ul. Jitřní č. 185/6 (u školy)

st
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

Seňorina pomáhá klientům s poruchami mozku
Centrum
Seňorina
funguje
jako středisko podpory pro
klienty
s kognitivními
poruchami mozku
a se sníženou soběstačností
z důvodu
neurodegenerativních onemocnění mozku,
například s Alzheimerovou chorobou nebo
jinými typy demence v raném stadiu. Seňorina
podporuje také rodiny a přátele nemocných,
kteří se rozhodli o svého blízkého pečovat
doma. A to prostřednictvím odlehčovací služby,
ať už formou péče v rámci krátkodobého pobytu, či návštěvou ambulantní odlehčovací služby
na denní bázi.
„Péči stavíme na metodě Montessori, která podporuje klienty v tom, co ještě zvládnou a o co
mají zájem. Připravujeme pro ně aktivizační
program, aby se mohli uplatnit, cítit se užiteční
a součástí ´komunity´. Jedná se například
www.praha4.cz

o vaření, pečení, společné čtení, přípravu stolování a další každodenní činnosti, do kterých se
klienti chtějí zapojovat a rodina jim to z pochopitelných obav už nechce dovolit,“ vysvětluje
Jarka Švarcbachová, ředitelka Centra Seňorina
a zakladatelka NF Seňorina.
V době pandemie covidu-19 začalo centrum
již na jaře loňského roku s podporou klientů
pomocí technologií pro komunikaci a online
aktivizace. „Propojovali jsme je s rodinami přes
skype a pro ty, kteří naopak zůstávali doma,
jsme za podpory Nadačního fondu Seňorina
natočili několik online aktivizací a sdíleli je
zdarma na youtube kanálu Centrum Seňorina,“
pokračuje Jarka Švarcbachová.
Součástí práce centra je rovněž podpora rodinných pečujících, kromě odlehčení v péči také
především telefonickým poradenstvím. „Vydali
jsme i brožuru Aktivizace a její význam u seniorů s Alzheimerovou nemocí, která je
v prodeji. Seňorina poskytuje také vzdělání rodinným i profesionálním pečujícím v akreditovaném kurzu u ministerstva práce a sociálních
věcí ČR Montessori v péči o seniory,“ uzavírá
Jarka Švarcbachová. Kontakt: Centrum Seňorina, Na Poříčí 36, Praha 1, telefony: 604 708
111 nebo 245 008 409. Kontakt na sociální
pracovnici: e-mail: socialni.pracovnice@centrum-senorina.cz. (red)

České a vietnamské děti se navzájem poznávají
Spolek INFO-DRÁČEK z.s. zahájil v roce 2018
spolupráci s MČ Praha 4 v rámci dotačních projektů integrace cizinců a národnostních menšin.
Prvním uskutečněným projektem byl „Barevné výlety“ pro české a vietnamské děti, o rok
později přibyl ještě „Veselý týden s Dráčkem“,
příměstský tábor pro české a vietnamské děti.
„Barevné výlety jsou zaměřeny hlavně na
návštěvy farem s možností pohybových aktivit
a soutěží, loni se akce účastnili i rodiče a pedagogičtí pracovníci,“ říká Zdenka Dubová, předsedkyně spolku INFO-DRÁČEK, a vysvětluje:
„Hlavním cílem výletů je omezit závislost dětí
na mobilních hrách a sociální síti Facebook. Příměstský tábor „Veselý týden s Dráčkem“ je pro
české a vietnamské děti ve věku 3-10 let a aktivity jsou cílené na smíšené skupinky. Pro lepší
pochopení dvou odlišných kultur je například
součástí čtení českých a vietnamských pohádek
před poledním klidem. „Loni jsme spolupráci
s Prahou 4 rozšířili o komentované procházky
v obchodním centru Sapa Praha-Libuš. Účastníci se seznámili s historií a zajímavými místy
v areálu, jako je buddhistická svatyně, bistra se
speciální nabídkou jídel, restaurace a obchody
s tradičními asijskými produkty se zeleninou,
ovocem a bylinkami,“ dodává Zdenka Dubová.
Letos, pokud bude již pandemie covidu-19 na
ústupu, proběhne již 6. ročník festivalu „Asie
vzdálená a blízká“, výsledek partnerské spolupráce MČ Praha 4 a spolku INFO-DRÁČEK z.s.
Festival je naplánován na pátek 3. 9. od 10.00 do
20.00 hod. v parku Na Pankráci. (red)
Semináře sociokulturní orientace
Ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců,
o. p. s, Praha 4 opět plánuje spustit semináře
sociokulturní orientace pro cizince. Jejich
cílem je seznámit cizince s mírně pokročilou
i pokročilou znalostí češtiny s českými reáliemi
a kulturními i sociálními zvyklostmi typickými
pro české prostředí. Obsah seminářů pokrývá
mimo jiné zkoušku z reálií pro získání českého
občanství. Kromě toho zkušená lektorka češtiny
jako cizího jazyka zábavnou formou seznamuje
cizince s českým prostředím. Semináře proběhnou prostřednictvím komunikační platformy
Zoom. Na akci je nutná registrace buď e-mailem: npk@cicops.cz, nebo telefonem 735 173
738. Zájemcům bude před seminářem zaslán
odkaz na online mítink. (red)
Farníci poděkovali zdravotníkům
Členové farního společenství u kostela
Narození Panny Marie v Michli uspořádali
děkovnou sbírku pro zdravotníky v Thomayerově nemocnici. Výsledkem velikonoční
sbírky bylo přes 820 balíčků a dárků, které
stihli zakoupit, zabalit a 31. března předat.
V každém balíčku byla kromě nejrůznějších
sladkostí nebo domácího cukroví, perníčků
a beránků také velikonoční přáníčka od dětí.
Celkem to bylo neuvěřitelných 780 originálních dětských kreseb. Na akci se podílely také
lhotecká a spořilovská farnost, studio Ypsilon
a firmy Ateliér Hromek a Mixit. (red)
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na konec

Číslo 193 žije!
Zatímco v loňském roce si Táborská ulice
z důvodu epidemie nemoci covid-19 nemohla
připomenout symbolickou barikádou 75leté
výročí hrdinného boje obyvatel dnešní Prahy 4
v Pražském povstání, v posledních letech stovky
obyvatel, zejména Dolních Nuslí, svedly úspěšně obtížný souboj o zachování živé prostupné
komunikace.
V dnešních dnech všichni v Nuslích vidíme velmi rychlé naplňování druhé etapy rekonstrukce
tramvajové trati Vladimírova - Táborská - Na
Pankráci - Na Veselí - Soudní. Stavbaři se skutečně činí a všichni místní projevují maximum
trpělivosti a ohleduplnosti.
Přes veškeré dlouhodobě uplatňované názory
městské části i místních občanů organizace
hlavního města Prahy ROPID oficiálně zaslala
návrh dopravního opatření, které mimo zavedení nové tramvajové linky číslo 19 obsahovalo
zkrácení linky 193!
Zkrácení autobusové linky 193 by ovšem
znamenalo zásadní omezení vzájemného
přímého spojení Dolních a Horních Nuslí
s pankráckou plání, Krčí a sousedy z Kunratic.
Výrazné omezení tohoto oblíbeného spojení
by nepříjemně ztížilo dostupnost desítky
škol městské části, škol jiných zřizovatelů,
nejvýznamnějších zdravotnických, sociálních,
církevních a volnočasových zařízení, lékáren,

Soutěž
Vyhrajte knihu
o alkoholu
a střízlivosti!

obchodů, hřbitovů a také vlastního Úřadu
městské části Praha 4.
Následující tvrdé a důsledné vyjednávání
přineslo nakonec kompromis. Tento kompromis
zachovává linku 193 v celé dosavadní délce!
Obyvatelům tak zůstane k dispozici oblíbené
a hojně využívané dopravní spojení. Kompromis
současně se zavedením tramvajové linky číslo
19 přinese snížení počtu spojů na lince 193 mezi
stanicemi Pražského povstání, Na Paloučku, Nuselská radnice, náměstí Bratří Synků a nádraží
Vršovice zhruba na polovinu současné četnosti.
Polovina spojů, které skončí na stanici Pražského povstání, zachová dnešní interval v nejvytíženější části trasy na Budějovickou a Pražského
povstání.
Číslo 193 žije, oblíbená linka bude i po rekonstrukci tramvajové trati Vladimírova - Táborská Na Pankráci - Na Veselí – Soudní dál poskytovat
přímé spojení všem dnešním uživatelům. (red)

Uličník Prahy 4
Rostislavova nese jméno panovníka

V roce 1994 byl kníže Rostislav kanonizován
pravoslavnou církví.

Název této nuselské ulice připomínal v letech
1892–1940 a znovu od roku 1945 velkomoravského knížete Rostislava, který během svého
panování (846–870) povolal na Moravu bratry
Konstantina a Metoděje. Ti pak u nás prosadili
staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk. Během německé okupace byla ulice pojmenovaná
po franckém králi Dagonova, který byl roku 632
poražen knížetem Sámem.
Zajímavost: Rostislavův konec byl krutý. Po
zradě synovce Svatopluka, který se spojil s nepřítelem, ho chtěl Rostislav nechat na hostině
zavraždit. Ten však z léčky unikl a při jeho
následném pronásledování Rostislav sám upadl
do Svatoplukova zajetí. Nakonec byl na rozkaz
franckého krále Ludvíka Němce oslepen a dožil
v klášterním vězení v Řezně. (md)
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Kniha Suchej únor byla letos
premiérovým průvodcem všem
únorovým abstinentům a navíc její
koupí lidé podpoří činnost
stejnojmenné neziskové organizace.
V 28 příjemně odlehčených kapitolách
publikace představujeme alkohol ve
všech jeho společenských rolích. Ať už
je to spánek, sex, sport, práce, výchova
dětí, zdraví, léčba, umění, nebo alkohol
za volantem. Celkem 416 stránek čtení
doplňují rozhovory s českými
osobnostmi, sportovci, zpěváky,
odborníky, psychology a terapeuty,
právě tak nechybí upřímné lidské
příběhy.
Soutěžní otázka
Kolik dospělých osob letos
deklarovalo účast v akci Suchý únor?
a) 700 000, b) 750 000, c) 800 000
Odpověď zašlete do 12. května 2021 na
e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz.
Tři výherci získají po knize. Výherci
budou informováni e-mailem.
Výherci z dubnového čísla (správná
odpověď b – od 5 let): Věra Holubová,
Hana Sánchezová a Jana Doskočilová.
Gratulujeme!
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KOMFORT MĚSTA I PŘÍRODA NA DOSAH
72 NOVÝCH BYTŮ U PARKU BRUMLOVKA, PRAHA 4
Byty 1+kk až 4+kk s lodžií
či terasou

Výjimečná architektura

Plocha od 32 do 119 m

Světlé a vzdušné interiéry
s francouzskými okny

Ke každému bytu parkovací
stání a prostorný sklep

Velkorysé atrium se zelení
a panoramatickými výtahy

Nebytové jednotky
v přízemí

Nadčasový design a vysoký
standard provedení
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