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Očkování proti covidu-19: Spolehlivá cesta k obvyklému životu
Vakcíny proti covidu-19 jsou léčiva, která brání
vzniku onemocnění způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 tím, že vyvolávají imunitní odpověď proti tomuto viru. covid-19 může způsobit
závažné onemocnění s možnými doposud neznámými dlouhodobými následky nebo i úmrtí u osob
jakéhokoliv věku, včetně jinak zdravých lidí.
Kdo se může registrovat
Od 15. ledna 2021 se mohou k očkování
přihlašovat obyvatelé České republiky, kteří
jsou starší 80 let. Od února se může registrovat
široká veřejnost.
Kde se můžete registrovat
Na webu Ministerstva zdravotnictví ČR https://
crs.uzis.cz/.
Na bezplatné lince 1221.
S registrací vám mohou pomoci rodinní
příslušníci, osoby blízké nebo praktičtí lékaři
v souvislosti s vaším zdravotním stavem.

Systém podle zadaných údajů (například věk,
zdravotní stav) určí prioritu a přidělí zájemci
termín očkování.
Do systému se může každý registrovat jen
jednou.
Potřebujete pomoc s registrací?
V případě, že se vám nepodařilo zaregistrovat
výše uvedenými způsoby, můžete se obrátit
o pomoc na Úřad městské části Praha 4, kde
vám od 18. ledna v pracovní době od 8.00 do
16.00 hodin poradí pracovníci úřadu na těchto
telefonních číslech: 800 194 237, 261 192 306,
261 192 257.
Co potřebujete k očkování
K samotnému očkování je třeba přinést občanský průkaz, průkaz zdravotního pojištění
a poslední zprávu od lékaře, která se týká zdravotních problémů, které zájemce do systému
ministerstva zdravotnictví zapsal. (red)

Český červený kříž pomáhá
zvládnout pandemii covid-19
Od začátku koronavirové pandemie zapojil
Český červený kříž v různých formách pomoci
několik tisíc dobrovolníků. Ti pomáhají ochránit
ty nejvíc zranitelné a od podzimu také ulevují přetíženému personálu ve zdravotnických
zařízeních či v domovech pro seniory. Pomůže
také při očkování Pražanů proti onemocnění
covid-19 tím, že poskytne svůj speciální vůz se
sociálním zázemím a mrazákem pro mobilní
očkovací tým a zajistí i jeho každodenní provoz.
Dobrovolníci jsou ale také připraveni pomoci při
organizaci a administrativě spojené s očkováním,
aby se zdravotnický personál mohl plně věnovat
samotné vakcinaci a očkování probíhalo co
nejefektivněji. Od podzimu školí Český červený
kříž takzvané laické pečovatele v kurzu Moderní
ošetřovatelství v praxi. V jednodenním kurzu se
zájemci seznamují s jednoduchými základy péče
o nemocného na lůžku – od obstarání osobní
hygieny přes podávání stravy až po komunikaci
s nemocným. Získané dovednosti osvědčují
absolventi kurzu nejen v covidových zónách nemocnic a pobytových sociálních službách. (red)

Zprávy z městské části Praha 4
Rada městské části Praha 4 na svém zasedání 9. prosince 2020:
VZALA NA VĚDOMÍ
- usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4 č. 11Z05/2020 ze dne 29. 9. 2020, kterým bylo
rozhodnuto prodat část pozemku parc.
č. 1052/163 označenou dle geometrického
plánu č. 3007-260/2019 jako pozemek parc.
č. 1052/396 o výměře 79 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, památkově chráněné
území v k. ú. Krč, za kupní cenu ve výši
480.320 Kč bez DPH, kupujícímu – společnosti
Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Praha 5,
Nárožní 1359/11, za podmínky zachování
prostupnosti pozemku;

SOUHLASILA
- se záměrem na dočasné užívání pozemků
společnosti Skanska Zeta Project Company
s.r.o. při ulici Sdružení k provozování placeného parkoviště společností 4-Majetková a.s.;
- s vydáním změny Z 3271/17 ÚP SÚ HMP –
transformace území bývalých Michelských
pekáren a požaduje řešit umístění funkce
sportu samostatnou plochou s rozdílným
způsobem využití SP dle návrhu územní

studie Michle a upravit výškovou regulaci
podkladové studie změny Z 3271/17 ÚP SÚ
HMP dle návrhu územní studie Michle;
- s bezúplatným převodem nepotřebného
majetku, předaného k hospodaření Základní škole, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140,
k hospodaření Základní škole, Praha 4,
Táborská 45;

ZÁSADNĚ NESOUHLASÍ
- s dvěma variantami bezbariérového řešení
zastávky Nuselská radnice směr z centra
a změn ulice Táborská, zaslanými ODO
MHMP, protože obě obsahují prvky, které
byly v rámci širokého projednání Rekonstrukce tramvajové trati Vladimírova - Táborská
- Na Pankráci - Na Veselí – Soudní odmítnuty,
zejména kvůli odporu místních obyvatel na
veřejných jednáních;

ULOŽILA
- odboru životního prostředí a dopravy MČ
Praha 4 do šesti měsíců po dokončení akce
Rekonstrukce tramvajové trati Vladimírova -

PŘEHLED ZASTUPITELSKÝCH KLUBŮ MČ PRAHA 4
Zastupitelský klub:

Předseda klubu:

E-mail:

Klub ANO 2011

Jan Hušbauer

jan.husbauer@praha4.cz

Klub ODS

Ing. Zdeněk Kovářík

zdenek.kovarik@praha4.cz

Klub Piráti a nezávislí

Mgr. Adam Jaroš

adam.jaros@praha4.cz

Klub Praha 4 sobě - Zelení a nezávislí

Mgr. Iva Kotvová

iva.kotvova@praha4.cz

Klub STAN/KDU-ČSL

Mgr. Tomáš Kaplan

tomas.kaplan@praha4.cz

Klub TOP 09

Filip Vácha

filip.vacha@praha4.cz
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Táborská - Na Pankráci - Na Veselí – Soudní
provést vyhodnocení provozu v ulici Táborská včetně plnění požadavků všech skupin
uživatelů komunikace, přilehlých budov
a prostor a prověřit v souvislosti s tím možné
úpravy;

ZAUJALA
- souhlasné stanovisko k pronájmu pozemku
parc. č 2314/1 o výměře 622 m2 v k. ú. Michle
ve vlastnictví hl. m. Prahy za účelem užívání
pozemku jako zahrady;
- souhlasné stanovisko k úplatnému převodu
části pozemku parc. č. 2711/6 o výměře cca
26 m2 v k. ú. Braník ve vlastnictví hl. m. Prahy za účelem využití pro parkování osobních
automobilů;

SCHVÁLILA
- darovací smlouvu mezi městskou částí Praha 4
a Římskokatolickou farností u kostela sv.
Václava Praha-Nusle, se sídlem Svatoslavova
771/7, 140 00 Praha 4 o poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč. (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 •

www.praha4.cz

slovo na úvod

Milé čtenářky, vážení čtenáři,
první měsíc nového roku je za
námi, ministerstvo zdravotnictví zahájilo očkování proti
nemoci covid-19, bohužel i s nedostatky, které tak velkou akci
obvykle provázejí. Centrální
rezervační systém ale funguje,
co očkování brzdí, je nedostatek
vakcín.
Chci dnes především zdůraznit,
že Praha 4 respektuje a bude
respektovat pravidla, která stát
nastavil, a pomáhá a bude
pomáhat těm, kteří naši pomoc
při registraci potřebují. Na
radnici dobře víme, že každý
senior nemá dost zkušeností
s počítači, chytrými mobilními
telefony a internetem – to vše je
k registraci a získání pořadí pro
očkování potřeba. V tomto vydání Tučňáku proto zveřejňujeme
čísla tří telefonních linek, na

kterých podporu a pomoc najdete, ale neodmítneme vás ani
v případě, že přijdete osobně.
V posledních dnech se nám
hlásí praktičtí lékaři, kteří
jsou připraveni naše seniory
80+ očkovat. Máme nabídku
mobilního očkovacího týmu,
který by mohl imobilní osoby
očkovat u nich doma. Bohužel
nikdo z nich zatím nemá k dispozici vakcínu. A v Praze 4
je zatím jediné očkovací místo
– Fakultní Thomayerova nemocnice. Věřím, že se situace
zlepší a vakcíny, které jsou
na cestě, dostanou i praktičtí
lékaři.
Vážení spoluobčané, očkování
je spolehlivá cesta k našemu
obvyklému životu, nedejte se
odradit dezinformacemi ani
aktuálními potížemi.
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Téma: Základní
informace nejen pro
seniory k očkování proti
covidu-19.
Zprávy z Prahy 4: MČ
Praha 4 bude hospodařit
s vyrovnaným rozpočtem, který zajistí základní
potřeby obyvatelům.
Lidé z Prahy 4: Válečné
hroby osob z Prahy 4
nenajdeme jen v naší
městské části, ale také
například na Olšanech.
Sociální informace:
O jaké dávky si můžete
požádat, pokud se ocitnete v hmotné nouzi?
Soutěž: Vyhrajte
zajímavou publikaci
nejen o správném
hubnutí.

Společnost

JA R N Í KONCERT Y
na Nuselské radnici

ZODPOVĚDNOST, OCHRANA RIZIKOVÝCH SKUPIN
pravidlo 3R
Ruce Roušky Rozestupy

chráníme sebe i ostatní,
jsme zodpovědní

mýdlo + teplá voda nebo
dezinfekce = čisté ruce

sekund

Náhradní termín

•

sociálních kontaktů

Tá b o r s k á 5 0 0 / 3 0 , P r a h a 4

18. února 2021, 17 hodin

TŘI MUZIKANTSKÉ GENERACE
Program: G. F. Händel, A. Dvořák, J. Suk
Pavel Hůla (housle), Lucie Sedláková-Hůlová (housle),
Martin Sedlák (violoncello),
Magdalena a Lukáš (housle a violoncello)

18. března 2021, 17 hodin

MANŽELSKÁ DUETA
Program: B. Smetana, A. Dvořák, P. I. Čajkovskij, F. Lehár
Josef Moravec, sólista ND v Praze (tenor),
Libuše Moravcová (soprán), Martin Levický (klavír)

roušky fungují,
pokud se nosí správně

diskrétní zónu virus
nepřeskočí

15. dubna 2021, 17 hodin

KVARTETO APOLLON
Program: L. Beethoven, A. Dvořák
Pavel Kudelásek a Radek Křížanovský (housle)
Pavel Ciprys (viola), Pavel Verner (violoncello)

2m

Náhradní termín

kde není osobní kontakt,
není přenos

20. května 2021, 17 hodin
DOKTOR DUŠÍ
Program: komorní recitál
Honza Jareš s kapelou

Mimořádná opatření a více informací na koronavirus.mzcr.cz
Vstupenky na koncerty v ceně 50,- Kč v prodeji
od 1. února 2021 na pobočce Czechpoint v budově Úřadu
MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4.

LINKA 1221

www.praha4.cz

KONCERTY
na Nuselské radnici
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 4
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Očkování nás vrátí k běžnému životu
I když se očkování, aktuálně především registrace zájemců, neobešlo bez komplikací, stále
zůstává jedinou účinnou zbraní v boji proti
covidu-19.

Pro koho bude očkování vhodné?
Vakcíny jsou vyvíjeny pro dospělé. Pro děti
nebo těhotné ženy alespoň zpočátku vhodné
nebudou. Abychom získali kolektivní imunitu,
je třeba proočkovat 65–70 % populace.

Covid-19 může způsobit závažné onemocnění
s možnými doposud neznámými dlouhodobými
následky nebo i úmrtí u osob jakéhokoliv věku,
včetně jinak zdravých lidí. Vakcinace je proto
nejefektivnější způsob, jak dlouhodobě zastavit
šíření epidemie u nás i ve světě.
Rezervační systém pro očkování se pro lidi starší
80 let spustil 15. ledna, pro všechny ostatní
bude fungovat od 1. února. Registrace probíhá
online. Systém se dotazuje na věk, zaměstnání či
choroby. Na základě vyplněných údajů následně
přidělí zájemci určitou prioritu. Přihlášení bude
možné také prostřednictvím praktických lékařů
či telefonicky. Očkování je dobrovolné a plně
hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

TOTO NENÍ PRAVDA

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY
Dostanou se k očkování všichni?
Ano. ČR má objednán dostatečný počet vakcín
pro všechny své obyvatele. V současné chvíli
jsou závazně objednány dávky pro cca 5,5 milionu obyvatel ČR, v záloze je možnost objednat
dávky pro dalších až 10,6 mil. osob. ČR má tedy
zajištěný dostatek vakcín pro všechny osoby.

Vakcína nebude účinná.
Virus SARS-CoV-2 je podobný virům SARS
a MERS. Týmy, které se věnovaly výzkumu
vakcín na tyto viry, tak mohly využít předchozí
znalosti a začít pracovat na vakcíně pro aktuální
virus. Vzhledem k tomu, že se jedná o celosvětovou pandemii, jsou farmaceutické firmy ochotné
věnovat do výzkumu mnohem více finančních
i lidských zdrojů než do jakéhokoliv jiného
výzkumu. Kritéria pro registraci vakcín jsou přísnější než pro léky, protože takový přípravek se
aplikuje zdravé populaci. Rozhodnutí o registraci
vakcín je podloženo všemi potřebnými údaji.
Vakcína způsobí nemoc samotnou.
Žádná z vakcín proti covidu-19 neobsahuje celý
virus, který by byl schopen se množit nebo
dostávat se do buněk, a tedy není schopen
infikovat člověka. Vakcíny obsahují jen součásti,
které budou stimulovat imunitní systém, aby
vytvořil protilátky. Vakcína není nebezpečná ani
nezpůsobí nemoc samotnou.
K vymizení viru stačí promořit populaci.

Odborníci se shodují, že k zastavení šíření
covid-19 je potřeba dosáhnout 60-70% imunizace
společnosti. Kolektivní imunity lze efektivně
a nejrychleji dosáhnout jedině prostřednictvím
očkování. Samovolné promoření by mělo za následek příliš velké množství obětí, ve hře by byla také
neustálá hrozba kolapsu zdravotního systému.
Očkování nemá smysl, protože virus stejně
zmutuje.
Z dosavadních výzkumů vyplývá, že chřipkový
virus mutuje desetkrát častěji než virus SARS-CoV-2. Naopak čím méně lidí bude očkovaných, tím více bude vir v populaci cirkulovat,
a tedy i mutovat. Pokud se naočkuje dostatečné
množství lidí, koloběh viru se zmírní.
Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/

PROČ DODRŽOVAT PREVENTIVNÍ
OPATŘENÍ PROTI COVID-19?

ROUŠKY V ČR

Z důvodu epidemické situace týkající se onemocnění COVID-19 na území ČR jsou
Ministerstvem zdravotnictví ČR vydávána mimořádná opatření a krizová opatření vlády ČR,
jejichž cílem je zamezit šíření tohoto přenosného onemocnění a minimalizovat socioekonomické dopady epidemie. Nezapomínejte na to, že dodržováním vydaných opatření
chráníme nejen sebe a své nejbližší, ale i ohrožené skupiny obyvatelstva. Chovejte se
zodpovědně a dle vydaných opatření, protože:

CHRÁNÍTE SAMI SEBE
 Nedodržováním opatření zvyšujete pravděpodobnost, že se sami nakazíte.
 Prokáže-li se u Vás onemocnění COVID-19, musíte nastoupit do izolace a vyhýbat se kon-

taktu s ostatními lidmi po dobu minimálně 10 dní od odběru na vyšetření.

Všechny vnitřní prostory
mimo bydliště

 I přesto, že onemocnění COVID-19 probíhá velmi často mírně či zcela bez příznaků, nelze

ani u Vás závažný průběh vyloučit. Závažný průběh nelze vyloučit ani u mladých a dosud
zcela zdravých osob.

 V případě závažného průběhu onemocnění můžete být hospitalizován/a a Vaše léčba se

může významně prodloužit.

Veřejná doprava

 U části lidí, která nákazu COVID-19 prodělala, přetrvává zhoršený zdravotní stav i několik

MHD, meziměstská doprava
(autobusy, vlaky), taxislužby.

 Přetrvávající zhoršený zdravotní stav může významně narušit Vaši běžnou i pracovní

ŠKOLA

Společné prostory škol
a školských zařízení
včetně vysokých škol

Povinnost se nevztahuje na:
●
●
●
●

Děti do dvou let
Děti a učitele v mateřských školách
Sportovce při tréninku nebo soutěži
Další výjimky, které jsou uvedeny v mimořádném opatření

Mimořádná opatření a více informací na koronavirus.mzcr.cz

týdnů po nákaze (např. námahová dušnost, neurologické obtíže). Týká se to i mladých lidí.
činnost (např. sportovní aktivity, fyzickou práci).

CHRÁNÍTE SVÉ OKOLÍ
 Jelikož nákazu COVID-19 můžete šířit i v případě, že (ještě) nemáte příznaky onemocnění,

můžete to být i Vy, kdo nevědomě nakazí Vaše blízké.

 I přesto, že u Vás onemocnění probíhá mírně či zcela bez příznaků, nemusí tomu tak být

u Vašich blízkých, které nakazíte, pokud nedodržujete stanovená opatření. U Vašich
blízkých osob vyššího věku a mají-li přidružené nemoci (např. cukrovka, obezita, vysoký
krevní tlak, poruchy imunity) může mít nákaza COVID-19 velmi vážný průběh s nutností
hospitalizace.

 Nedodržujete-li opatření, zvyšujete pravděpodobnost, že osoby ve Vašem okolí budou

muset v případě Vaši nákazy nastoupit do karantény, což může významně narušit jejich
plány.

 Při nedodržování preventivních opatření se nákaza šíří rychleji a narůstá počet nakažených

a s tím i počet osob, které vyžadují hospitalizaci. To může vést k zahlcení zdravotního
systému, zaplnění nemocnic a vyčerpání kapacit zdravotnického personálu. Pokud by
taková situace nastala, nebude možné poskytnout zdravotní péči všem potřebným,
tedy případně i Vám či Vašim blízkým.

 Nebude-li možné zajistit zdravotní péči všem potřebným, zvýší se počet osob se závaž-

ným průběhem onemocnění COVID-19 i počet osob, které onemocnění podlehnou.

LINKA 1221
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Praha 4 pomáhá seniorům zvládnout systém očkování
V Praze 4, která je nejlidnatější městskou částí
v hlavním městě, žije 8.612 seniorů starších
80 let. Podle statistik je Praha 4 i nejstarší městskou částí, podíl seniorů v populaci je nejvyšší
v celé Praze. Městská část před spuštěním očkování proti covidu-19, aktuálně právě u seniorů
nad 80 let, kontaktuje nejvíce ohrožené seniory
a poskytuje pomoc těm, kteří nemají blízké příbuzné nebo známé, kteří by jim při registraci do
pořadníku ministerstva zdravotnictví pomohli.
„Senioři i ostatní obyvatelé Prahy 4 jsou oslovováni a informováni prostřednictvím radničního
časopisu Tučňák, webu a facebooku městské
části, s pomocí letáků a také individuálně,“
uvedla starostka Irena Michalcová (ANO 2011).
„Ústav sociálních služeb v Praze 4 individuálně osloví 800 příjemců pečovatelské služby
a prostřednictvím klubů seniorů jsou oslovováni

i další senioři,“ dodala.
Už od jara má Úřad MČ Praha 4 vytipovány
osoby, které jsou nejzranitelnější, potřebují
dopomoc další osoby a mají příspěvek na péči.
V Praze 4 jich je přibližně 1.100 a buď přímo
oni, nebo osoby, které o ně pečují, jsou nebo
budou v nejbližších dnech kontaktovány telefonicky pracovníky sociálního odboru.

Praha pomůže seniorům s registrací a s dotazy týkajícími se očkování
Hlavní město provozuje již od jara 2020 společně s neziskovými organizacemi bezplatnou informační linku ke koronaviru na čísle 800 160 166. Nově tato linka od pátku 15. ledna slouží i pro
pomoc seniorům nad 80 let s registrací k očkování v Centrálním rezervačním systému a operátoři
zde budou také vyřizovat případné dotazy k očkování. Informace poskytnou ale také o pomoci,
kterou obyvatelům nabízejí městské části. V provozu bude linka denně od 8.00 do 16.00 hodin
a obsluhována bude operátory hlavního města a neziskové organizace Život 90.
Praha pomůže seniorům s registrací a případnými dotazy k očkování na lince 800 160 166

3 otázky pro
Čím můžeme – z hlediska imunity – nejvíce
přispět našemu zdraví?
Našemu zdraví přispějeme celoživotním zdravým životním stylem,
se všemi důležitými
složkami: zdravá strava,
soustavný pohyb a vyhýbání se zlozvykům, jako je kouření, přemíra
alkoholu apod. A z imunologického hlediska?
Nepodceňovat význam očkování proti různým
nákazám! Díky očkování vymizely mnohé smrtelné nákazy, jako třeba záškrt, pravé neštovice
nebo dětská obrna, která mrzačila děti do konce
života.
www.praha4.cz

Další informace najdete na Covid portálu
https://covid.gov.cz nebo Ministerstva zdravotnictví ČR https://www.mzcr.cz. Přihlásit
se lze prostřednictvím online formuláře na
stránce http://registrace.mzcr.cz, na kterou se
lze dostat také přes stránku http://crs.uzis.cz
kliknutím na políčko „registrace k očkování“.
Registrovat se lze také na bezplatné lince 1221.

imunologa MUDr. Ivo Milera, CSc.

Narodil jste se 12 let po vypuknutí španělské
chřipky. Čekal jste, že se dožijete podobné
pandemie?
Čekal, spíše jen teoreticky, a rozsah a původ
příští pandemie jsem neuměl odhadnout. Nutno
poznamenat, že devastující rozsah španělské
chřipky byl dán především tím, že zasáhla evropskou populaci vyčerpanou právě skončenou
válkou a zřejmě nedostatečnou kapacitou tehdejší medicíny. V době hospodářské prosperity
po 2. světové válce a s pokrokem medicínské
vědy se zdálo, že se nic podobného nemůže
stát. Jenže pak přišlo nepříjemné překvapení
v podobě smrtícího viru HIV-AIDS! Později
následovaly další, třeba ebola. Najednou bylo
jasné, že všudypřítomný svět mikrobů a virů má

potenciál se „aktivovat“. Současná pandemie,
byť není tak smrtící jako dřívější „morové rány“,
má obrovský dosah.
Mnoho lidí zatím váhá, zda se nechat očkovat
proti covidu-19. Jaký je váš pohled?
Říkám jednoznačně: očkovat, protože očkování
je největší nadějí pro porážku pandemie. Jsem
si vědom, že pro někoho není rozhodování
snadné, většina lidí nemůže mít imunologické
vzdělání a navíc je vystavena obrovskému tlaku
pseudovědecké propagandy proti očkování
a různým „fake news“. Já se opírám o články v seriózních vědeckých časopisech a dále
o názory kolegů, kteří jsou vysoce vzdělaní
v imunologii a vědí, o čem mluví. (md)
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Zprávy z Prahy 4
Krátce
Bytový dům získal zateplenou fasádu
Nájemníci bytového domu ve Štúrově ulici se
nemusí bát zimy – objekt prošel kompletním
zateplením fasády a spolu s dalšími opravami
zajistí větší úsporu energie. Celková cena všech
oprav bytového domu nepřesáhla dva miliony
korun. Kromě zateplení fasády došlo také k zateplení podlah a stropů lodžií, natření fasády
antigrafitti nátěrem a zajištění oken suterénu
bezpečnostními fóliemi. Kromě již zmíněných
oprav došlo také k výměně oplechování parapetů oken, výměně dosavadního zasklení lodžií
a hromosvodu. Jak uvedl radní pro investice
Filip Vácha (TOP 09), po provedení všech oprav
spadá budova nyní do druhé třídy energetické
náročnosti, tedy velmi úsporné kategorie. (red)

Nová mateřská škola bude u Brumlovky
Na rohu ulic Michelská a Hodonínská byla zahájena stavba bytového domu Oliva, který kromě
bytové funkce (72 bytů o dispozicích 1kk–4kk)
s podzemním parkováním (84 míst) přinese
služby a obchody v parteru. Součástí projektu je
i výstavba menšího objektu Olivka s mateřskou
školou a občanskou vybaveností (veřejné toalety, drobné občerstvení s venkovním posezením
a model s vláčky) určeného široké veřejnosti,
zejména pak návštěvníkům přilehlého parku
Brumlovka. Díky tomu dojde ke zvelebení okolního veřejného prostoru, přibyde městská zeleň
a zlepší se průchodnost lokalitou. (red)
Vysoká škola kreativní komunikace
má novou střechu
Vánoční dárek v podobě nové střechy dostala
škola v ulici Na Pankráci. Vysoká škola kreativní
komunikace, která sídlí v budově městské části
Praha 4, má od nového semestru nový střešní
plášť. Jak uvedl Filip Vácha (TOP 09), radní pro investice MČ Praha 4, ve střeše byly trhliny, a opravy
proto nebylo možné odkládat. Škola tak má nyní
kompletně nový střešní plášť a krytinu. (red)
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Praha 4 má na letošní rok
vyrovnaný rozpočet

Přijatý rozpočet samozřejmě nezapomněl na školství, kam každoročně proudí nejvíce finančních
prostředků.

Prosincové Zastupitelstvo městské části Praha 4
schválilo rozpočet na rok 2021. Praha 4 bude
podle něj letos hospodařit s rozpočtem přesahujícím 1 miliardu korun a její hospodaření
bude vyrovnané.
„Rozpočet Prahy 4 dokáže i ve zcela mimořádných
podmínkách pandemie zajistit plnou šíři potřeb každodenního života naší městské části,“ uvedl Zdeněk
Kovařík (ODS), první místostarosta pro finance,
dopravu a evropské fondy. „Investice jsou z větší
části kryty přesunem finančních prostředků z letošního roku do roku příštího. Míří zejména do školství,
sociální oblasti, sportu a životního prostředí,“ dodal.

Rozpočet městské části Praha 4 na rok 2021 je
stejně jako v loňském roce nastaven tak, aby
byl se zapojením vlastních zdrojů městské
části v závěrečném vyúčtování vyrovnaný.
Příjmy jsou navrženy konzervativně ve výši
791.888 tis. Kč a výdaje ve výši 1 miliardy
090.519. tis. Kč (běžné výdaje 768.116 tis. Kč,
kapitálové výdaje: 322.403 tis. Kč). Rozdíl tvoří vlastní prostředky městské části přesunuté
do roku 2021 z roku 2020.
„Rozpočet je z hlediska užití finančních prostředků vyrovnaný a pokračuje v zodpovědné
finanční politice Prahy 4,“ uzavřel místostarosta
Zdeněk Kovářík. (red)

Praha 4 zajistila péči o děti rodičů pracujících
ve vybraných profesích
Městská část Praha 4 zajistila v návaznosti na
prodloužení nouzového stavu a vládou přijatá
krizová opatření o omezení provozu škol a zajištění péče o děti provoz základní školy U Krčského lesa. Byla vybrána proto, že je v blízkosti
dvou velkých zdravotnických zařízení – Fakultní
Thomayerovy nemocnice a Institutu klinické
a experimentální medicíny (IKEM).
Usnesení vlády ČR z 23. prosince 2020 stanovuje profese, kterých se povinnost krajů
zajistit tuto péči týká, a primátorovi hl. m.
Prahy a hejtmanům umožňuje tento seznam
rozšířit. Pražský primátor o rozšířeném

seznamu rozhodl a určil školská zařízení,
která budou péči o děti ve věku od 3 do 10
let zajišťovat.
Vedle profesí stanovených vládním krizovým
opatřením se jedná se o profese, které jsou nezbytné k zajištění služeb občanům. Kromě integrovaného záchranného systému jsou to například zaměstnanci kurýrní či doručovací služby
nebo pracovníci zajišťující odvoz komunálního
odpadu či dodávky elektřiny, tepla a zemního
plynu, zaměstnanci zajišťující plynulost silniční
dopravy a systém Pražské integrované dopravy
(PID). (red)
www.praha4.cz

Zprávy z Prahy 4

Hledáme možnosti revitalizace okolí
Chodoveckého potoka

Studenti zpracovávají různé náměty a myšlenky, co v území zlepšit. Jedním z témat je například zpřístupnění vodních prvků, jak to navrhla Kateřina Lášková.

V listopadu proběhla na webu městské části Praha 4 informace o spolupráci s Katedrou zahradní a krajinné architektury České zemědělské
univerzity v Praze na zhodnocení možností revitalizace a rekreačního využití okolí Chodoveckého potoka. Jak spolupráce pokračuje a k jakým
směřuje závěrům?
Mezi hlavní problémy území patří především jeho
nedostatečná prostupnost a propojenost s okolím;
nedostatečný a neatraktivní mobiliář a značné
množství neudržovaných porostů. Chybějí zde
prostory pro setkávání, zastavení či volnočasové
aktivity návštěvníků. Výsledný dojem z krajinářsky hodnotného území je tak smíšený.

Vzniká 9 studentských návrhů
„Proto nyní prověřujeme možnosti, jak situaci
zlepšit, prostor citlivě oživit a zatraktivnit pro
návštěvníky,” vysvětluje pracovnice katedry
Jana Halamová. Nejdůležitějšími cíli návrhů
jsou zlepšení prostupnosti území, zpřístupnění
jeho atraktivních partií, propojení s důležitými
body v okolí (zastávky MHD, nedaleká škola),
ale také s lokalitou Trojmezí. Důležité je zatraktivnění území doplněním rekreační náplně,
funkčního mobiliáře a citlivá práce se zelení. To
vše s důrazem na sjednocení a identitu území.
„Katedra ještě v zimě představí devět různých

studentských návrhů pro otevření veřejné debaty,” doplňuje radní pro územní rozvoj a výstavbu Patrik Opa (ODS).
„Revitalizace celého území potoka a retenčních
nádrží může pomoci k udržení přírodního
charakteru území třeba tím, že vymezí plochy, ve
kterých se nechá přírodě volná ruka, ale současně
se citlivě rozvinou možnosti volnočasových aktivit. Naplnění potenciálu místa může významně
napomoci
Cíle řešeníi lepšímu sousedskému propojení všech
tří městských částí,“ vysvětluje Halamová.
BEZPEČNOST

NOVÉ CESTY

„Během několika let vznikne nedaleko na území
městské části Praha 10 bytový projekt Výhledy
Chodovec a území je na to třeba s předstihem
připravit. A to tak, aby příroda plošně netrpěla,
ale člověk si také našel to svoje,“ dodává její
kolega Jindřich Vaněk.
První výsledky z analýz studenti představili
před Vánoci a jsou ke stažení na platformě
praha4.pincity.cz .
Jana Halamová, Jindřich Vaněk, Katedra zahradní a krajinné architektury, ČZU v Praze.
MÍSTA PRO SETKÁVÁNÍ

PŘÍRODA

• ZPŘEHLEDNIT PARK

• PŘEHLEDNOST

• NOVÉ AKTIVITY + RELAXACE

• ZACHOVAT PŘÍRODNÍ VZHLED

• VYTVOŘENÍ OTEVŘENÉHO PROSTORU

• PŘÍRODNÍ POVRCHY CEST

• VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE

• PROPOJENÍ MĚSTA A PŘÍRODY

• NÁVRH NOVÉHO MOBILIÁŘE

• OBKLOPENÍ NÍZKOU ZELENÍ

• PROPOJENÍ TŘÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

• VYUŽITÍ TERÉNU

• POBYT V ZELENI

• ODPOČINEK A RELAXACE
• VENČENÍ PSŮ V PŘÍRODĚ

MOBILIÁŘ

www.praha4.cz

POVRCHY CEST

VYŽITÍ PRO MLÁDEŽ

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

MÍSTA PRO RELAXACI
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Názory zastupitelů
Domov Hudečkova jako
Nenechme si vzít radost ze Na vzdělání dětí nám záleží
Jitka Zykánová (TOP 09), zastupitelka MČ
první budován a spravován života a svobodu pohybu
Praha 4
Zdeněk Kovářík (ODS),
Bylo
to
v
říjnu
roku
2019,
MČ Praha 4
místostarosta
Josef Svoboda (Nez.),
místostarosta MČ Praha 4

Na webových stránkách
MČ Praha 4 (https://
www.praha4.cz/Vystava-projektu-seniorskeho-domu-Hudeckova) jsou
zveřejněny fotografie
zadávací studie společnosti PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o. výstavby objektu pro občany Prahy 4
„třetího věku“. Funkčně je objekt rozdělen do
tří samostatných domů s vlastním vertikálním
jádrem. K náměstíčku a k ulici Hudečkově je
přimknut objekt odlehčovací služby pro seniory.
Další dva domy jsou s chráněnými byty a jsou
více ponořeny do parku. V parteru jsou všechna
tři jádra propojena hlavní komunikací, na která
jsou navázány sdílené prostory jídelny, knihovny, dílny, cvičebny, kaple, ale lze i vstoupit do
ordinace, na masáže či do kadeřnictví.
První projekt na stavbu domova seniorů Hudečkova byl zpracován již v roce 1993. Avšak neodpovídá soudobým požadavkům, aby bylo možné
čerpat prostředky jak na výstavbu, tak i na
provoz. Platné formální parametry se dnes označují jako „transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče“.
To znamená, že nejde obsahově o monofunkční
objekt, ale o spolubytí osob ještě soběstačných
v chráněných bytech, dále odkázaných na denní
péči v stacionáři až po trvale upoutané na lůžko.
Záměrem je, aby objekt byl výhradně v působnosti MČ Praha 4, hospodařil s vyrovnaným
rozpočtem a obsahoval nejen potřebný komfort,
ale zachoval i okolní zeleň.

Hotovo za dva roky?
Dům bude disponovat moderními komunikačními technologiemi, a to nejen pro poskytovanou
péči. Ale využijí je také senioři, aby se necítili
odloučeni od své rodiny, přátel a veřejného života. Jde o možnost individuálního online připojení do rodinného prostředí nebo na bázi videokonference s kulturními scénami, sportovními
kluby či bohoslužebnými prostory. V současné
době je zadána zakázka na zhotovení projektu,
a to podle zadávací studie. Vlastní stavbu bude
třeba financovat z více zdrojů, hlavním by měly
být dotace z EU a národních zdrojů. Kdy bude
stavba postavena? To bude záviset na vzájemné
součinnosti zastupitelstva, orgánů samosprávy
a státní správy a donátorů. Bude-li kladná vůle
všech zainteresovaných, mohou být dva roky
reálným termínem. Ano, je to ambiciózní, zcela
nová kvalita. Avšak je důstojná pro naše občany
odkázané na blízkost pomocné ruky v kultivovaném prostředí, kdy každý zůstane člověkem
se svými vztahy k druhým, které mu budou
dávat smysl žít.
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MČ Praha 4
Vážené a milé obyvatelky, vážení a milí obyvatelé Prahy 4, jsem rád, že
vás mohu v jednadvacátém roce jednadvacátého
století všechny pozdravit
a popřát především pevné zdraví, potřebnou dávku štěstí a lásky a co
nejméně rušenou pohodu a radost. Karbaníci
samozřejmě použijí klasické: Jednadvacet, oko
bere!
Člověk je tvor společenský, proto mě stejně jako
vás velice rmoutí nekončící pandemie, která nás
všechny připravuje o to nejcennější, o svobodu
normálně se setkávat, komunikovat a bavit se.
Elektronické náhražky nepovažuji za plnohodnotnou a přijatelnou náhradu normálního
života. Ohled na nejvíce ohrožené spoluobčany
nás všechny samozřejmě vede a musí vést k trpělivosti. Nesmíme ale podlehnout pesimismu
a uzavřít se do sebe.
Městská část pomocí sociálního odboru a Ústavu sociálních služeb aktivně pomáhá starším
spoluobčanům proniknout elektronickými
nástrahami a přihlásit se k očkování. Nebojte se
prosím ozvat, pokud něčemu spojenému s pandemií a očkováním proti ní nerozumíte.

Rozpočet je vyrovnaný
Na nic nečekáme. Rozpočet, který jsme na
letošní rok schválili, plně zabezpečuje vše,
co můžeme podniknout pro boj s pandemií.
Rozpočet je postaven vyrovnaně a nezatěžuje
tak budoucnost. Chod všech našich aktivit, od
školství a sociální oblasti přes životní prostředí,
kulturu, sport, dopravu, bezpečnost a další oblasti až po samotný chod úřadu, je plně pokryt
tak, abychom mohli nadále poskytovat potřebné
služby obyvatelům naší krásné městské části.
Investice tradičně míří především do školství,
životního prostředí, hřišť, bezpečnosti pro obě
policie, do sociálních služeb a městem opomíjené dopravy i parkování. Vytvoříme novou
kuchyni v ZŠ Školní, několik škol a školek bude
mít nová opatření proti přehřívání prostor,
otevřeme novou sportovní halu v ZŠ Bítovská.
Zlepšování koupaliště Lhotka bude pokračovat,
v rámci obnovy hřišť je na řadě lokalita Krčská,
Rybářská i Na Chodovci a řada dalších potřebných i příjemných nových prostor.
Chci vás závěrem požádat: buďme k sobě
navzájem ohleduplní a laskaví. Nepodléhejme fámám ani depresím a nevzdávejme se ve
strachu svých svobod. Nenechme se utiskovat
křičícími menšinami vnucujícími nám své zaručeně nezbytné dobro. Žádnou svobodu, kterou
odevzdáme státu či jiné byrokracii, nám nikdo
dobrovolně nevrátí!

když jsme se na Komisi
pro školství a mládež
usnesli na zpracování
Strategie rozvoje školství
na území MČ Praha 4 pro
roky 2020 až 2025 a také
na časovém rozvrhu
jednotlivých kroků. Ale
jak se říká, když člověk
plánuje, pán Bůh se směje. Uplynulo sotva
pár měsíců a přišla doba covidová, která plány
neurychlila, nýbrž zpozdila, takže v konečné
verzi se strategie vztahuje k letům 2021 až 2026
a bude předložena na některém z nadcházejících jednání zastupitelstva.
Možná si říkáte, jestli vůbec nějakou strategii
školství potřebujeme. Nebude to jen další štos
papírů do skříně? Nemyslím si. Vždyť naše
městská část má v oblasti školství širokou agendu, která vyplývá ze školského zákona - musí
zabezpečovat chod všech svých 23 mateřských
škol a 21 základních škol, které celkem navštěvuje zhruba 15 000 dětí, vykonávat správu,
údržbu a obnovu zhruba 60 objektů, v nichž
školky a školy sídlí, financovat jejich provozní
výdaje, zajistit zdravé stravování a vytvářet
podmínky pro širokou nabídku kvalitní výuky,
a ta jak známo záleží především na dostatku
kvalifikovaných pedagogů, ale i nepedagogických pracovníků.

Nová vize našeho školství
Vzhledem k očekávanému územnímu rozvoji
kolem budoucích stanic metra D i v dalších
lokalitách bude potřeba rozšířit současné
kapacity stávajících školských zařízení tak, aby
byl dostatek míst pro všechny naše děti. Není
toho zkrátka málo. Je pochopitelné, že poslední
koncepční materiál, který byl zpracován pro
roky 2011 až 2014, je hlubokou minulostí a nazrál čas jej nahradit, neboť změny ve fungování
společnosti a z toho vyplývající nové požadavky
na vzdělávání jsou přímo hmatatelné. Strategie není ani nemůže být zcela vyčerpávající
dokument, avšak obsahuje základní představu,
chcete-li vizi, kudy se má školství v naší městské části ubírat, a zároveň konkrétní souhrn
opatření a úkolů, jimiž se má tato představa
postupně naplňovat. Rozsah tohoto sloupku mi
nedovoluje se o strategii podrobněji rozepsat,
ale pro všechny zájemce bude zveřejněna na
webu městské části.
Strategie nevznikala ve vzduchoprázdnu, ale na
základě několika zásadních dokumentů, především Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání, a spousty podnětů od ředitelů našich škol,
školských rad, členů a hostů Komise pro školství a mládež i široké veřejnosti, která byla hned
na počátku oslovena na webu Prahy 4. Největší
kus práce ležel na bedrech odboru školství,
prevence a rodinné politiky pod vedením Mgr.
Jany Ságlové. Všem, kteří se podíleli na vzniku
tohoto důležitého dokumentu, patří velký dík.
www.praha4.cz

Názory zastupitelů
Rychlejší a jednodušší
správa dotací MČ Praha 4

Josef Vlach (Piráti),
zastupitel MČ Praha 4

Blíží se nám doba, kdy
snad již budeme moci
prohlásit, že i v naší
městské části budou
jednotliví žadatelé své
žádosti o dotace podávat
prostřednictvím online
platformy. Těšíme se, že
správa dotačních titulů již nebude pro občany
ani úředníky noční můrou. Současný způsob
zpracovávání této agendy totiž neodpovídá
možnostem, jaké nám rok 2021 nabízí. Nutnost
doručit vyplněnou papírovou žádost na úřad,
ale i historie a správa dotací v již dávno překonaném počítačovém programu bez potřebné IT
podpory či nulová flexibilita. To vše komplikuje
a prodlužuje práci nejen subjektům žádajícím
o dotace, ale i samotným úředníkům.

Efektivní podání a správa
žádostí o dotace i v Praze 4?
Jistě se shodneme na tom, že digitalizace by
měla přinést zrychlení práce úřadů, omezení
byrokracie pro občany i úředníky a v neposlední
řadě snížení nákladů. Peníze takto ušetřené můžeme věnovat na jiné oblasti a projekty pro občany. Proto zastupitelský klub Piráti a nezávislí
ve spolupráci se spolkem Otevřená města, z. s.,
přišly s návrhem využít nový dotační software
také v Úřadu městské části Praha 4. Dotační
software je všem členům spolku k dispozici jako
služba zdarma a zahrnuje jak pořízení programu, tak podporu a drobný vývoj.
Nový dotační program nabídne žadatelům
možnost podání žádosti online, vlastní správu
profilu a jejich podaných žádostí, potřebnou
dokumentaci i přehled, v jaké fázi rozhodování se jeho žádosti nacházejí. I pro úředníky
bude celý proces správy a schvalování žádostí
přehlednější. Z dnešního pohledu se tedy bude
jednat o zcela nový přístup a zjednodušení
celého řízení.

Spolupráce vede
k výsledkům
Na změně dotačního programu pro Prahu 4
pracujeme od roku 2019, a to i navzdory tomu,
že naši snahu o nejlepší řešení s námi současní
členové rady městské části ne vždy sdíleli. Avšak
díky ochotě a zájmu odboru dotační politiky se
nám nyní za pomoci spolku Otevřená města podařilo implementovat testovací verzi programu.
Úředníci tak mají možnost se s novým programem již osobně seznámit a posoudit jeho přínos.
Přestože koalice vytrvale odmítá byť jen zařadit
na program zastupitelstva prakticky každý náš
návrh, doufám tentokrát v dobrý konec. Věřím,
že se ve spolupráci se všemi zúčastněnými podaří v tomto roce dotáhnout celou věc do zdárného
konce, bez ohledu na politickou příslušnost.
www.praha4.cz

Na hraně

Alžběta Rejchrtová (Praha 4 sobě/Zelení),
zastupitelka MČ Praha 4
V závěru roku jsem se
na této stránce pokusila
napsat něco o pocitu
bezpečí, které nám v této
nelehké době dává náš
domov. Posteskla jsem
si, že městská část nemá
příliš mnoho bytů, které
by mohla nabídnout
lidem, jimž skutečný domov chybí nebo jsou ztrátou domova ohroženi,
například nepřiměřenými cenami bytů a nájmů
na trhu s bydlením. Mrzelo mne, že ještě v listopadu měla Praha 4 kolem sto třiceti neobsazených prázdných bytů a komise sociálního
bydlení, kterou vedu, přitom evidovala padesát
sedm žádostí o sociální byt. Smyslem mého
příspěvku bylo apelovat na vedení Prahy 4,
aby neprodávalo další byty, více investovalo do
oprav a rekonstrukcí prázdných bytů a využilo
také možností, které městským částem nabízí
magistrát formou bezúročných půjček či dotací.
Tato forma pomoci byla vedením naší radnice
odmítnuta. Na můj článek briskně reagoval
v lednovém čísle radní odpovědný za majetek
Michal Hroza (TOP 09). Čtenáři se mohli dozvědět, že radnice ze svého bytového fondu dnes
uspokojí jak pracovníky potřebných profesí,
tak žadatele o sociální byt, bohužel od minulé
koalice zdědila 120 prázdných neopravených
bytů, avšak v minulém roce jich opravila tolik
jako žádná jiná koalice před nimi, rekordních
93. Takže podle nových údajů pana Hrozy zbylo
během dvou měsíců městské části pouhých 27
bytů prázdných a neopravených.

Spolupráce při řešení
bytové krize je nutná
Na prosincovém zastupitelstvu se problém
nedostatku obecních bytů opět otevřel. Další
dva byty se měly prodat a opozice nesouhlasila.
Radní Hroza argumentoval tím, že v minulém
volebním období se prodalo více bytů, než se
prodává nyní. Zapomněl se ale zmínit, že dobíhala privatizace nastavená v 90. letech. Slova,
která zazněla s despektem z úst dalšího člena
rady z ODS, se dotkla nejen mne, ale i dalších
zastupitelů. Pochopila jsem to, co mi bylo
v minulosti naznačováno. Vedení naší radnice
odmítá pomoc magistrátu, protože by nám jejich
radní pro bydlení poslal na Prahu 4 „své klienty“, zjevně problémové. Avšak hranice, na níž
se někteří lidé pohybují, je velmi tenká. Nemoc,
rozvod, ztráta zaměstnání, zvýšení nájemného
a jste na té druhé, špatné straně. Za poslední
dva měsíce se počet žádostí o sociální byt zvýšil
o dalších šest, takže jich je už 63. Praha 4 má
málo obecních bytů, ale každý byt poskytnutý
za dostupné nájemné dává naději na jeden či
více lepších životů. K novým pravidlům pronajímání obecních bytů by proto měli za jeden stůl
zasednout zástupci příslušných odborů a politických klubů. Je to lepší než žonglovat s čísly.

12 nezvěstných

Tomáš Kaplan (STAN/KDU-ČSL),
zastupitel MČ Praha 4
Naše radniční koalice
ANO 2011/ODS/TOP 09
s podporou přeběhlíka
Josefa Svobody má 23
hlasů z 45 hlasů všech
zastupitelů. Má tak
většinu jednoho hlasu. Ta
postačuje k prohlasování
čehokoli, co předloží
rada složená ze zástupců
stejných stran, i když příslušný návrh nepodpoří
nikdo z opozice, což se stává. Většina jednoho
hlasu znamená nejen to, že návrhy rady, aby
měly jistotu, že projdou, musí podpořit všech
23 koaličních zastupitelů (schvaluje se většinou
všech, nikoli jen většinou přítomných), ale také,
že na každém jednání musí být přítomno všech
23 koaličních zastupitelů. Doposud tomu tak
bylo.

Stačí vytáhnout kartičku…
Na prosincovém jednání zastupitelstva byla
projednávána a schválena druhá vlna slev na
nájemném pro podnikatele, kteří jsou v nájmu
v nebytových prostorách městské části a museli
kvůli koronavirové krizi zavřít nebo výrazně
omezit provoz. Tentokrát městská část poskytla
slevy zhruba ve výši 1,5 milionu. Při projednávání tohoto bodu jsem si vzpomněl, že náš úřad
sídlí na Budějovické také v nájmu a městská
část platí poměrně neuvěřitelných 50 milionů
korun ročně. Takže když městská část poskytuje slevy na nájemném, navrhl jsem usnesení:
„Zastupitelstvo ukládá radě, aby vstoupila do
jednání s vlastníkem prostor radnice a oslovila
jej s ohledem na současnou situaci s žádostí
o možnost projednání slevy na nájemném.“ Byl
jsem si jist, že tohle musí projít. Neprošlo. Byť
byli na jednání přítomni všichni zastupitelé ODS
a všichni zastupitelé ANO 2011, tak z celkového
počtu 18 (9 + 9) jich 12 vůbec nehlasovalo, ačkoli
na místě seděli. Jako by zmizeli.
Jak mi bylo následně vysvětleno, prý se to dělá
tak, že vytáhnete hlasovací kartičku a hlasování,
u kterého sedíte, prostě ignorujete a tváříte se,
že na místě nejste. To vše v situaci, kdy můžete
nehlasovat pro ani proti, ale svítí na vás tlačítko
ZDRŽEL SE. Bohužel jsou situace, kdy i ZDRŽEL
SE se špatně vysvětluje. A tohle je jedna z nich.
Není příliš dobrých vysvětlení, proč by se městská část neměla pokusit ušetřit pár milionů…
Abych byl spravedlivý, tak je třeba poděkovat
dvěma statečným z ODS, kteří můj návrh podpořili a hlasovali pro. Vlastně oceňuji i ty dva z ODS
a dva z ANO 2011, kteří se zdrželi. Sice nerozumím jejich důvodům, ale aspoň vyslovili názor.
Těch dvanácti nezvěstných, kteří na místě seděli,
ale vůbec nehlasovali, je třeba se ptát, proč tak
učinili. A napříště bych je poprosil i o názor, ať
už je jakýkoli…
Vážení občané Prahy 4, za náš klub a mé kolegy
mi dovolte popřát vám vše nejlepší do roku 2021,
pevné zdraví a nám všem společně změnu poměrů na radnici naší městské části!
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Zprávy z Prahy

Městská knihovna v Praze v roce 2021:
Udržitelně do další stotřicítky

Knihy jsou cennou studnicí vědomostí, což věděl i Jan Ámos Komenský: „Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však
znamená stávat se hlupákem.“

Městská knihovna v Praze byla založena roku
1891, v letošním roce to tedy bude přesně
130 let, co mohou lidé využívat její služby.
V mnohém zůstává její role stejná, v mnohém
se služby posunuly a proměnily.
Téma udržitelnosti, které ještě před rokem intenzivně probírala skoro všechna média, bylo odsunuto
stranou pandemií koronaviru. Ekologové a ekologičtí aktivisté byli sice v mediálním prostoru vystřídáni
virology a biochemiky, ale výzvy spojené se změnou
klimatu, nadměrným vytěžováním přírodních zdrojů nebo s odpady reálně nezmizely. Veřejné knihovny, organizace nabízející nejdéle fungující a velmi
efektivní sdílenou službu, si připomenutí toho, že
zájem o stav planety patří k lidským povinnostem,
zvolily jako téma roku 2021 pod společným heslem
„Cíle udržitelného rozvoje“.
Knihovny však již v dnešní době nejsou pouze
místem pro půjčování knih a dalších nosičů, ale
je to také prostor pro sdílení kreativních nápadů
v teoretické rovině (prostory Dílny v Ústřední
knihovně i komunitních místností v pobočkách
Malešice, Dittrichova, Břevnov, Zahradní Město,
Záhřebská) a nově i v rovině praktické.
Tři kreativní centra – DOK16 na smíchovské
náplavce, Jezerka v Nuslích a Suterén v Ústřední
knihovně – nabízejí prostor i vybavení pro uskutečnění nápadů v oblasti práce se dřevem, látkami, 3D
tisku i grafiky. Zároveň tyto dílny v rámci tématu
udržitelnosti budou nabízet praktické workshopy
„ze starého nové“, využití zdánlivě nevyužitelného
a chybět nebudou ani tolik oblíbené výměny.
Tématu udržitelnosti z různých úhlů a pohledů se
bude knihovna věnovat i v rámci přednáškových
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cyklů. Začala už v prosinci 2020, kdy proběhla
přednáška o stavu českých lesů, kterou vedl Jan
Bláha z Hnutí Duha a jejíž záznam je možné zhlédnout na YouTube profilu knihovny, v lednu to byla
další přednášku zabývající se kompostováním.

Co dalšího knihovna chystá?
Kulturní sezóna v sálech Ústřední knihovny by
mohla být zahájena v souladu s doporučením
Prahy pro divadla a velké sály na jaře. Do té
doby je možné sledovat kulturu v knihovně online. V lednu pozvala knihovna čtenáře Arthur
Conana Doylea na facebooku na narozeninovou
oslavu slovutného detektiva Sherlocka Holmese,
kde nechyběly přednášky ani tematické divadlo.
Rozvíjet se budou nadále služby e-knihovny.
Kromě rozšiřování nabídky titulů se městská
knihovna zaměří i na výzkum. Předmětem
zájmu je webový formát e-knih a jeho možnosti
využití v činnosti online čtenářských komunit.
Další projekt, který je připraven a čeká jen na
zlepšení pandemické situace, se věnuje přiblížení výhod čtení knih ve čtečce seniorům.
Pokračovat bude proměna služeb knihovny
v souvislosti s technologií RFID (bezkontaktní
výměna dat mezi transpondérem RFID a RFID
zapisovačkou/čtečkou). První zcela samoobslužná knihovna (půjčovna) bude otevřena
v polovině roku v Centru Černý Most. Samoobslužné vracení se ze tří pilotních poboček
(Dittrichova, Sedmička, Dejvice) v průběhu
roku rozšíří do celé sítě poboček.
Návštěvnice a návštěvníci Ústřední knihovny se
mohou těšit na novou úpravu prostoru s naučnou literaturou, který se změní v multifunkční

a příjemný prostor pro samostatné studium, práci
v malých skupinách i místo pro konání komorních
akcí, včetně technického vybavení. (red)
V době zhoršující se pandemické situace
nabízí knihovna během uzavření následující služby:
• E-knihy jsou dostupné na www.e-knihovna.cz,
tituly současné světové beletrie nabízí služba BOOKPORT (www.mlp.cz/bookport),
která je dostupná pouze registrovaným
čtenářům.
• Nemáte ještě čtenářský průkaz nebo ho už
máte propadlý? Nevadí, registrovat se do
knihovny i prodloužit platnost průkazu je
možné jednoduše online na www.mlp.cz.
• Studentům a badatelům je dostupný rozšířený přístup do Digitální knihovny Kramerius
i široká nabídka odborných informací,
které nabízejí tematické databáze – umění,
hudba, společenské vědy https://www.mlp.
cz/cz/o-knihovne/sluzby/e-zdroje/.
• Aktuální přednášky odborníků z Národního
ústavu duševního zdraví o duševním zdraví,
autorská čtení, povídání o knížkách i debaty
o filmu čekají ke zhlédnutí na YouTube (www.
youtube.com/user/KnihovnaPraha), přednášky oblíbených lektorů, jako je například
profesor Hilský, jsou dostupné na SoundCloud
(www.soundcloud.com/knihovna).
• V případě dotazů jsou pracovníci Městské
knihovny v Praze čtenářům k dispozici
na telefonu (222 113 555), e-mailu
(knihovna@mlp.cz) nebo na facebooku
(www.facebook.com/knihovna).
www.praha4.cz

obrazem z Prahy 4

Děti znovu myslely na nejmenší kamarády
Už desátý ročník sbírky nazvané Děti dětem shromáždil pro Dětské centrum při Thomayerově nemocnici potřebné věci, ale také hračky, které toto zařízení využije při péči o ohrožené děti a matky v krizové situaci. „Celkem se do letošní sbírky zapojily děti s rodiči z 34 našich školských zařízení, jedna
škola navíc poskytla finanční dar, druhá uspořádala sbírku ovoce. Všem jim samozřejmě moc děkujeme,“ uvedla starostka Prahy 4 Irena Michalcová
(ANO 2011), která výnos sbírky osobně Dětskému centru při Thomayerově nemocnici předala. Jednou ze zapojených škol byla například ZŠ Poláčkova. Epidemická situace a s ní spojené problémy, které zasáhly nejen školství, jí však nedovolily naplnit krédo této akce Děti dětem. Tedy že se školáci
v rámci třídních kolektivů a svých rodin aktivně zúčastní podpory jako v letech minulých. Přesto některé rodiny neváhaly a finančně přispěly. Stranou
nezůstali ani zaměstnanci školy, kteří se rozhodli darovat libovolnou částku. Během tří dnů se tak podařilo vybrat neuvěřitelných 10 300 Kč. Všechny
děti během sbírky za pomoci rodičů společně shromáždily nebo zakoupily mimo jiné hračky, dětskou kosmetiku, toaletní potřeby pro děti, ale třeba
také požadované baterie do hraček. Odhadovaná cena pomoci byla více než 200 tisíc korun, a to navzdory současné obtížné situaci. (red)
V Třešňovce byly vysázeny nové stromy
Klimatické podmínky i stáří stromů se v uplynulých letech negativně
podepsaly na stavu oblíbeného areálu Třešňovka podél ulice Na Chodovci.
Zásluhou projektu radnice Prahy 4 ale nyní Třešňovka získala čtyřicítku
nových ovocných stromů. Jak uvedl radní Prahy 4 pro životní prostředí
a místní Agendu 21 Tomáš Hrdinka (ANO 2011), sad se díky projektu
Prahy 4 podpořenému národním programem životní prostředí rozrostl
o 31 okrasných višní a 9 okrasných jabloní. Národní program životní
prostředí projekt výsadby ovocných stromů v historickém sadu Třešňovka podpořil částkou 200 500 korun, radnice pak přidala dalších 230 000
korun. (red)

Projekt mikroklima okolí školy pokračuje
Žáci sedmých tříd ZŠ Kavčí hory budou na jaře pokračovat v projektu
Ekocentra Koniklec s názvem Mikroklima okolí školy. Žáci v něm získají
obecné znalosti o životním prostředí a faktorech, které ho ovlivňují,
a poznají blíže prostředí, v němž žijí. Na základě dotazníkového šetření
sedmáci vybrali jako problematickou (doprava, hluk, stavba, odpadky)
lokalitu ulice Pujmanové. V terénu již zkoumali lišejníky. Nalezli terčovku
bublinatou, brázditou a lesklou a prášenku. Bohužel kvůli uzavření
škol museli s dalšími pokusy a pracovními listy pokračovat doma, kde
třeba prováděli pokus s odpařováním vody z listu rostliny nebo kreslili
termosnímek okolí. V rámci projektu a díky dotaci MČ Praha 4 žáci na jaře
provedou opatření, které povede k lepšímu zasakování dešťové vody, tím
k většímu výparu a ochlazování okolí a menší prašnosti vzduchu. (red)
www.praha4.cz

Cyklotrialisté se vyřádí na nových dráhách
Radnice Prahy 4 zrekonstruovala sportoviště v sousedství ulice Na Chodovci. Právě tam byla už v roce 2008 vybudována přírodní pumptracková
dráha se sousedícím skateparkem. Díky radničnímu projektu se nyní
výrazně zlepšila kvalita areálu a rozšířily se počet, délka i obtížnost tratí.
Původně jedna dráha se díky rekonstrukci rozšířila na tři dráhy různých
stupňů obtížnosti – od začátečníků po pokročilé. Celková délka tratí je
160 metrů a výška skoků od půl do tří metrů. Zkušeným cyklotrialistům
je rovněž k dispozici umělá šestimetrová rampa. V areálu je také nově
vyřešen svod vody do dvou vsakovacích jam a sportovci zde najdou i zcela
nové zázemí. (red)
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Válečný hrob nabízí výhodu,

Městská část Praha 4 spravuje na svém území
přes 190 pomníků a pamětních desek, které
uctívají především oběti I. a II. světové války.
Rovněž se stará o 140 válečných hrobů. Pokud
byste však hledali například některé naše
padlé bojovníky z Pražského povstání, musíte
se vydat na Olšanské hřbitovy.
Právě na Olšanských hřbitovech, na 2. obecním
hřbitově, tiše spí několik desítek mužů a žen,
kteří položili život či byli zavražděni v pohnutých květnových dnech roku 1945 v oblasti
Zelené lišky či Soudního náměstí. Někteří jsou
na pomnících uvedeni jmenovitě, ale najdeme
zde i slova „16 neznámých bojovníků“. „Není to
však zcela pravdivý nápis. Pět z těch bezejmenných byli Vlasovci, tedy příslušníci Ruské
osvobozenecké armády, a u dvou z nich známe
jejich jména,“ říká Adam Hájek, který se ve společnosti Správa pražských hřbitovů (SPH) stará
o administraci válečných hrobů. „Vzhledem
k politické situaci po roce 1948 byli na novém
náhrobku na Olšanských hřbitovech označeni
jako neznámí,“ dodává.

komunální politiky to stálo postup v kariéře…
Většinu válečných hrobů padlých v Praze 4 ale
skutečně najdeme na našem území, popřípadě
v katastru Kunratic. Celkem jich je 140, ovšem
je možné, že se do konce roku jejich počet
navýší. Stále totiž přibývají nově zaevidované,
a to nejen v naší městské části. „Teprve od roku
2004 platí v naší republice zákon o válečných
hrobech. První republika ho nestihla vydat a za
minulého režimu zákon neexistoval, takže se
péče o válečné hroby prováděla pouze podle
podepsaných mezinárodních smluv,“ vysvětluje
Adam Hájek a pokračuje: „Centrální evidence
se vede necelých 17 let a nebývá jednoduché
někdy dohledat všechny potřebné informace.
Říci definitivní součet všech válečných hrobů
v metropoli je proto zatím nemožné, každoročně se objevují nové.“ Někdy badatelům stěžují
práci stavbaři či majitelé nemovitostí, kteří
při rekonstrukcích dočasně sundají pamětní
desku či přesunou pomník jinam. V takových
případech je nutné o tom informovat příslušného pracovníka obecního úřadu, aby bylo jasné,
kde se památka nalézá a kdy bude vrácena na
původní místo!

Skandál kvůli hrobům

Kdo nemá nárok?

Možná někoho napadne otázka, proč jsou tělesné
pozůstatky obětí druhé světové války z Prahy 4
uloženy právě na Olšanských hřbitovech, a nikoliv na některém hřbitově v naší městské části.
Může za to výstavba sídliště Antala Staška,
přesněji řečeno čtyřproudé ulice. Hroby našich
občanů, ale i sovětských vojáků musely v 50. letech minulého století ustoupit silničářům a byly
přesunuty na zmíněné Olšany. Prý se to tehdy
neobešlo bez stranického skandálu a některé

Válečný hrob má navíc přesně definovanou
podstatu a ne každý zemřelý během války má
na něj nárok. Pouze místo, kde jsou pohřbeny
ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní
účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku
válečného zajetí, nebo ostatky osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské
operace v době války, může být prohlášeno za
válečný hrob. Z toho tedy plyne, že například
hroby zemřelých během jarního náletu na Prahu

Prostor je věnován bojovníkům padlých v Praze 4 během

Kde hledat naše bojovníky?
Některé čtyřkové oběti ze závěru druhé světové
války najdete na zmíněných Olšanských hřbitovech. Nejkratší cesta k nim je tramvají č. 10, 11,
16 a 26 do zastávky Mezi hřbitovy, poté se vydejte ulicí U nákladového nádraží podél hřbitovní
zdi k bočnímu vstupu. Můžete využít i automobil, placená parkovací smíšená zóna je poměrně
dlouhá. Po vstupu na hřbitov uvidíte po několika
metrech proti sobě náhrobky vzdávající hold
padlým a zavražděným z Prahy 4.

Praha 4 stále vzpomíná

Symbolický náhrobek zbudovaný pro zemřelého, který je nezvěstný nebo byl pohřben jinde, se
nazývá kenotaf. Tento najdete na Krčském hřbitově (hřbitov Nusle).
12 Tučňák • 2/2021

Oběti II. světové války bývají na území MČ
Praha 4 vzpomenuty v květnu položením
věnečku na pomníček nebo na pamětní desku
(cca 191 míst). Uctívány jsou také oběti I.
světové války, a to v Den vzniku samostatného
československého státu 28. října položením
menšího věnce k pomníku. Na území městské
části se jedná o tato místa: čestné pohřebiště
v ulici Baarova, pomník v ulici Na Pankráci,
v ulici Sulická a Jalodvorská a na hřbitově
v ulici Na Klaudiánce.
www.praha4.cz

ale i povinnosti

lidé z Prahy 4
Nové pamětní desky
připomínají hrdiny
Každoročně MČ Praha 4 vynakládá několik
desítek tisíc korun na údržbu a opravy pomníků
a pamětních desek, kterých je na našem území
přes 190. Většina z nich odkazuje na válečné
období a nejinak tomu je i u těch novějších,
které byly instalovány v posledních třech letech.
Připomeňme si některé z nich.
Josef Kafka
Umístění: Otakarova 219/9
Pamětní deska věnovaná nuselskému tiskaři, litografu a fotografovi Josefu Kafkovi, který byl za ilegální
činnost v Obraně národa v roce 1943 popraven.

Josef Mašín
Umístění: Čiklova 1238/19
Dramatické střetnutí československých odbojářů s gestapem v roce 1941 připomíná na domě
pamětní deska. Tehdy 13. května 1941 tu Josef
Mašín kryl únik svých spolubojovníků Václava
Morávka a Františka Peltána. Byl raněn, zajat
a po ročním věznění zastřelen v Kobylisích.

Pražského povstání.

v roce 1945 nemohou být považovány za válečné hroby, protože tito lidé aktivně nebojovali.
Totéž platí i o našich vojácích, účastnících se
novodobých misí například v Iráku či Afghánistánu, jelikož naše země není ve válečném
konfliktu.
„Válečné hroby se navíc dělí na dvě skupiny
– na hroby s ostatky a na pietní místa, která
mívají většinou podobu pamětních desek na
domech. Hrobů s ostatky bychom na Olšanech
našli hodně, jsou tu vojáci z obou světových
válek, z Pražského povstání, ale i z napoleonských válek a vojenských konfliktů 19. století,
které vedla rakousko-uherská monarchie,“
prozrazuje Adam Hájek. Olšanské hřbitovy jsou
tak co do počtu válečných hrobů zřejmě jedním
z největších vojenských pohřebišť na našem
území. Už v roce 1930 sem byly převezeny
ostatky více než 3100 vojáků, kteří za 1. světové
války zemřeli v pražských nemocnicích a do té
doby byli pohřbeni na různých hřbitovech na
území Prahy. A na 2. obecním hřbitově najdete
celou řadu dalších čestných a vojenských pohřebišť. Například na 400 náhrobků sovětských
vojáků, kteří osvobozovali Prahu. Evidenci
válečných hrobů provádějí úředníci obecních
www.praha4.cz

úřadů, kteří je zaznamenávají do centrální evidence ministerstva obrany. Pro zajímavost, ke
dni 10. 7. 2019 bylo na území České republiky
evidováno celkem 36 977 válečných hrobů,
z toho v Praze 5 725. A jak už bylo zmíněno,
práce je to zatím nekonečná. Například v rodinných hrobech se nacházejí lidé, mající nárok na
to, aby místo jejich posledního odpočinku bylo
prohlášeno za válečný hrob. Není to ke škodě,
nájemci hrobového místa z toho totiž plyne
velká výhoda - hrobová místa jsou osvobozena
od hrazení nájmu, nikoli však služeb s nájmem
spojených, což činí zhruba polovinu z celkové
částky za pronájem. Samozřejmě tam, kde jsou
výhody, musí být i povinnosti. Na náhrobku
musí být vždy uvedeno jméno padlého, rodina
se musí o hrob řádně starat, a pokud by se
do rodinného hrobu prohlášeného za válečný
měly uložit ostatky někdo dalšího, musí se
žádat o povolení ministerstvo obrany, jelikož
jde o změnu válečného hrobu. V této záležitosti
však poskytuje SPH plnou součinnost, a tak
se nejedná o nijak zdlouhavý proces. Pokud
se chcete dozvědět více, informace najdete na
www.vets.cz, www.valecnehroby.army.cz či na
facebooku Iniciativa A. (md)

Jaroslav Deršata a Stanislav
a Františka Albrechtovi
Umístění: Kvestorská 2
Jaroslav Deršata se s manželkou Alžbětou zapojili
do odboje. Jaroslav Deršata byl zatčen v roce 1941
a v roce 1942 umučen v koncentračním táboře
Mathausen. Alžběta pokračovala v odbojové činnosti
a u ní v bytě se na jaře 1942 ukrývali parašutisté Jozef
Gabčík a Jan Kubiš. I manželé Stanislav a Františka
Albrechtovi podporovali výsadkáře ze skupiny Anthropoid. Byli zatčeni v září 1942 a popraveni v Mathausenu v lednu 1943. Válku přežila jen Alžběta.
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„Snad teď moje obrazy trochu potěší,“
přeje si výtvarnice Emma Srncová
Nenápadné jubileum oslavila v minulém roce
čestná občanka MČ Praha 4, výtvarnice Emma
Srncová (78). Rovných 60 let se věnuje malování a rozhodně nehodlá pověsit paletu na věšák!
Na první obrázek si krčská patriotka vzpomíná
stále velmi dobře. „Byla na něm holka na kole,
podklad byl malovaný temperou, holka a kolo
tuží. Vlasy a dráty na kole byly nalepené nití,
tenkrát jsem neuměla štětcem namalovat tak
tenké čáry,“ říká s úsměvem. Za šest desetiletí namalovala stovky pohodových obrázků
a mnohé z nich si můžete prohlédnout na
facebookové stránce Emma Srncová Muzeum
úsměvů. „Hned na jaře, kdy jsme všichni začali
být ve stresu z covidu, jsem si řekla, že snad
moje obrazy trochu potěší pár lidí. Dala jsem je
na můj facebook s názvem virtuální výstava. Je
to asi 70 obrazů z různého období, i litografie,
včetně popisu výroby,“ říká a prozrazuje plány
na příští rok: „Občas sice nějaký obraz prodám,
ale ne ty, které vystavuji. Z každého období
si jich pár chci nechat, aby potom na výstavě,
kterou mám každých pět let, byl takový přehled
mého života. Příští rok mi bude 80 let a snad se
zase podaří uspořádat mou výroční výstavu.“
A hned přidává recept, jak zvládnout covidovou
pandemie s optimismem. „Posiluji si dobrou
náladu, když jdu dolů k vnučce Barunce, kde se
na mne směje pravnuk Alfík. A radost mi stále
dělá můj miláček fenka Pupina, která se ode
mne nehne. Hodně spím, děti mi nosí dobrůtky
a já mlsám. Také sleduji jenom filmy s dobrým
koncem. Mám novou televizi, kde jsem objevila
kanál Hobby. Prohlížím si třeba domy v Anglii,

Emma Srncová s milovanou fenkou jorkšíra
Pupinou. Foto: archiv ES

jak vypadají před rekonstrukcí a potom, krásné
krajiny a zahrady. Zajímá mne i pořad, kdy dva
kutilové chodí po skladištích starého harampádí
a předělávaji věci, které se jim zalíbí, na nové.
To by mne, kdybych byla mladá, moc bavilo.“

Krč bych za nic nevyměnila
Pokud v televizi neběží nic zajímavého, rozhodně nesedí s rukama v klíně. „Uklidila jsem
několik skříní, archiv s novinami a fotkami
jsem nacpala do průhledných krabic, očíslovala je, manžel od vnučky Barunky Sean je vytáhl
na půdu a v budoucnu to asi nějaký vnuk nebo
pravnuk vyhodí. Já jsem ale teď spokojená.

Ohlédnutí za Slavojem Černým

Triumf v memoriálu E. Cihláře v roce 1961. Foto:
archiv SČ
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V nedožitých 84 letech zemřel 31. 12. 2020
Slavoj Černý, československý reprezentant
v cyklistice a spoluzakladatel Spolku českých
olympioniků MČ Praha 4.
„Bylo mi jedno, jestli na závodech skončím první nebo druhý. Já měl hlavně radost, že sedím
na kole a jedu,“ prozradil svoje sportovní motto
Slavoj Černý, který v 60. letech patřil k nejlepším československým dráhovým stíhačům,
v nedávném rozhovoru v Tučňáku.
Naši vlast reprezentoval v letech 1956 až 1965
a celkem si za svou kariéru připsal více než
100 vítězství. Mezi nejcennější úspěchy řadil
5. místo ve stíhacím závodě na čtyři kilometry na
olympijských hrách 1960 v Římě. Ostatně, byla
to jeho parádní disciplína, ve které v rozmezí let
1960 až 1967 držel československý rekord.
Po skončení aktivní činnosti se věnoval trénování mládeže a v Praze 4 uspořádal několik
ročníků mládežnických cyklistických závodů.
„V Krči bydlím od roku 1969 a Praha 4 je pro
mne ideální místo pro život. Je tu kousek do

Také jsem si přehodila spaní, vstávám v deset,
chodím spát o půlnoci a odpoledne si také dám
alespoň hodinu. Maluji, poslouchám Český
rozhlas 2, hodně větrám a jím snad všechny vitamíny, co existují. A čekám na jaro, kdy zase
uteču na Šumavu.“ Ta je totiž velkou láskou
Emmy Srncové. „Moje děti už vyrostly, o rady
nestojí a já si užívám šumavské chalupy, kde
stále něco měním, přestavuji a přistavuji. Jsem
tam šťastná, dělám si, dokud mohu, co mne
baví. Rodina z toho sice není moc nadšená,
ale já doufám, že až tu nebudu, aspoň něco
ocení,“ doufá žena, jejímž domovem je již
50 let Krč. „Jsem tu spokojená a neměnila
bych. Žiji v domě, který jsem si sama vymyslela a namalovala. Zrealizovat mi ho pomohl
můj muž Pavel, který zemřel před osmi lety,
a já neskromně musím říct, že se nám povedl,
a snad bude i sloužit v budoucnu mojí rodině.
Mám kliku, že žiji v malém ostrůvku zeleně,
kde přežívá stará lipová alej, kterou jezdil
v minulém století prezident Masaryk navštěvovat svého přítele spisovatele Antala Staška.
Proto doufám, že tuto oázu budou respektovat
i v době, kdy tu kolem dokola vznikne betonová džungle metra.“
Jen jedna věc v poslední době potrápila „čtyřkovou“ výtvarníci. „Na Silvestra se kolem nás
střílelo stejně jako dřív, možná i víc. Já jsem
strávila celý večer střídavě na gauči a v posteli
s třesoucí se Pupinou pod dekou, s naplno puštěnou televizí. Ti lidé jsou pořád stejní magoři.
Chápu, kdyby bouchali kolem půlnoci, ale tady
to začíná už v poledne a končí až k ránu po
Novém roce.“ (md)
lesa a dole teče Vltava. Jsem zde spokojený a na
Prahu 4 jsem hrdý!“ vyznal se k lásce k naší
městské části Slavoj Černý, jehož odchodem
Praha 4 ztratila výraznou sportovní postavu.
Čest jeho památce! (md)

„Vicemistrem republiky jsem se stal několikrát,
ale nejvíce si považuji vítězství v zahraničních
závodech nebo na Šestidenní v Brně,“ prozradil
Slavoj Černý. Foto: MD
www.praha4.cz

servis

Sociální informace II/2021
Jak získat dávky pro pomoc v hmotné nouzi?
Osoby, které nemají dostatečné příjmy a celkové
sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na minimální úrovni a současně si příjmy nemohou objektivně zvýšit (uplatněním nároků a pohledávek,
prodejem nebo využitím majetku) a vyřešit tak
svou situaci sami, mohou požádat o dávky pro
pomoc v hmotné nouzi. Těmi jsou příspěvek
na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná
okamžitá pomoc.
Příspěvek na živobytí (PnŽ)
Je základní dávkou pomoci v hmotné nouzi,
která pomáhá osobě či rodině při nedostatečném příjmu. Nárok na PnŽ vzniká, pokud po
odečtení přiměřených nákladů na bydlení je
příjem osoby či rodiny nižší částky živobytí.
Částka živobytí je stanovena pro každou osobu
individuálně, a to na základě hodnocení její
snahy a možností. Hodnotí se možnost zvýšení
příjmu vlastní prací, řádným uplatněním nároků
a pohledávek, prodejem nebo jiným využitím
majetku. Pro stanovení živobytí rodiny se jednotlivé částky živobytí osob sčítají.
Životní minimum
Částky za měsíc
od 1. 4. 2020
Jednotlivec
3 860
První osoba v domácnosti
3 550
Druhá a další osoba v domácnosti,
která není nezaopatřeným dítětem
3 200
Dítě do 6 let
1 970
Dítě od 6 do 15 let
2 420
Dítě od 15 do 26 let
2 770
Existenční minimum
2 490
Doplatek na bydlení (DnB)
Druhá dávka pomoci v hmotné nouzi řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení
tam, kde nestačí vlastní příjmy ani příspěvek na
bydlení (systém státní sociální podpory). Dávka
je poskytována vlastníku nebo jiné osobě, která
užívá byt na základě smlouvy, rozhodnutí nebo
jiného právního titulu. Výše doplatku na bydlení je určena tak, aby po zaplacení nákladů bydlení (nájem služby poplatky) zbylo na živobytí.
Mimořádná okamžitá pomoc (MOP)
Je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které je nutno bezodkladně řešit.
Jedná se o šest takových situací:
Hrozí vážná újma na zdraví - ale není
nárok na opakované dávky (Pnž a Dnb).
Dávku lze poskytnout až do výše existenčního minima (u nezaopatřeného dítěte do
životního minima).
Vážná mimořádná událost - živelní pohroma,
větrná pohroma, ekologická havárie apod.
Dávku lze poskytnout až do výše 57 900 Kč.
Úhrada nutného jednorázového výdaje správní poplatek, lékařská prohlídka k práci
www.praha4.cz

Ilustrační foto: Pixabay

apod., dávku, lze poskytnout až do výše
tohoto jednorázového výdaje, pokud na to
chybí prostředky.
Nákup nebo oprava předmětů dlouhodobé
potřeby - dávku lze poskytnout až do výše
těchto výdajů, maximálně až do výše částky
38 600 Kč za kalendářní rok.
Uhrazení nezbytných odůvodněných nákladů - na vzdělání nebo zájmovou činnost
nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálněprávní
ochranou dětí. Dávku lze přiznat až do výše
těchto výdajů, maximálně až do výše částky
38 600 Kč za kalendářní rok.
Ohrožení osoby sociálním vyloučením
- osoby po výstupu z vězení, z dětského
domova a z pěstounské péče po dosažení
zletilosti nebo po ukončení léčby chorobných
závislostí. Dávku lze poskytnout až do výše
1000 Kč, a to i opakovaně, součet za kalendářní rok nejvýše však 15600 Kč.
Mimořádná okamžitá pomoc – vážná mimořádná událost v důsledku výskytu onemocnění covid-19 (MOP covid-19)
S ohledem na mimořádné události, které
vznikly z důvodu pandemie, lze požádat o MOP
covid-19, zejména když v souvislosti s pandemií
dojde k poklesu či ztrátě příjmu. Jedná se
o rychlé a krátkodobé řešení.
Nárok na MOP covid-19
- pro ty, kdo nemohou vydělávat či podnikat
kvůli uzavření provozovny, kvůli péči o dítě.
- pro ty, kdo mají legální pobyt (trvalé povolení
trvalého pobytu, víza) a skutečné bydliště.
- po dobu, než vznikne nárok na dávky státní
sociální podpory, tzn. po čtvrtrok.

- je jen jedna do rodiny.
MOP covid-19 se poskytuje na
- základní životní potřeby, tj. zejména na jídlo,
nájem a další náklady spojené s bydlením,
nezbytné ošacení, hygienické prostředky
a další nutné výdaje, jako je domácí internet,
poplatky za telefonní služby, hypotéka spojená s bydlením. Vyjma léků, dluhů, leasingu,
nákladů spojených s podnikáním (např.
nájem provozovny a další povinné splátky)
- na nájem a další služby spojené s bydlením,
je ale nutné znát výši skutečných nákladů
na bydlení, které je žadatel povinen uhradit
v měsíci podání žádosti (nájem, poplatky,
energie aj.)
MOP covid-19 a příjmy
- nepřihlíží se k majetku žadatele, kromě hotovosti (např. na bankovním účtu, v hotovosti).
- u hotovosti se nepřihlíží nejméně k výši dvojnásobku životního minima žadatele a osob
společně posuzovaných plus dvojnásobku
nákladů na bydlení.
- ke všem příjmům žadatele se přihlíží jen
z 50 %. Mezi tyto příjmy patří příjmy ze
závislé činnosti, přijaté výživné, nemocenské
dávky včetně ošetřovného, důchody, podpora
v nezaměstnanosti a další opakující se dávky
(např. rodičovský příspěvek, přídavek na
dítě).
- přihlíží se jen k příjmům vyplaceným v měsíci podání žádosti.
Info: www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc-vazna-mimoradna-udalost-spojena-s-covid-19
Call centrum Úřadu práce ČR - tel. 800 779 900
Kontaktní pracoviště Praha 4 - Novodvorská
803/82, Lhotka, tel. 950 178 433
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Suchej únor
Na Jezerce 1451
Praha 4 Nusle, 140 00
Tel.: 261 224 832
725 442 150
E-mail: vstupenky@hrusinsky.cz
www.divadlonajezerce.cz
1. po 19.00
2. út 19.00
3. st 19.00
4. čt 19.00
5. pá 19.00
7. ne 19.00
		
8. po 19.00
9. út 19.00
10. st 19.00
11. čt 19.00
12. pá 19.00
13. so 19.00
14. ne 19.00
15. po 19.00
16. út 19.00
18. čt 19.00
19. pá 19.00
21. ne 19.00
22. po 19.00
23. út 19.00
24. st 19.00
25. čt 19.00
26. pá 19.00
27. so 19.00
28. ne 19.00

Naprostí cizinci (Paolo Genovese)
Poslední aristokratka (Evžen Boček)
Mašíni (Jan Jirků)
Gin Game - (D. L. Coburn)
Gin Game - (D. L. Coburn)
Poslední aristokratka (Evžen Boček)
- ZADANÉ
Poslední aristokratka (Evžen Boček)
Práskni do bot (Owen McCafferty)
Charleyova teta (J. B. Thomas)
Naprostí cizinci (Paolo Genovese)
Pánský klub (Matěj Balcar)
Mašíni (Jan Jirků)
Pánský klub (Matěj Balcar)
Manželské vraždění (E. E. Schmitt)
Sláva strojů a měst (Jaromír Rašín)
Naprostí cizinci (Paolo Genovese)
Už je tady zas! (Timur Vermes)
Manželské vraždění (E. E. Schmitt)
Gin Game - (D. L. Coburn)
Gin Game - (D. L. Coburn)
Mašíni (Jan Jirků) - PREMIÉRA
Poslední aristokratka (Evžen Boček)
Pánský klub (Matěj Balcar)
Charleyova teta (J. B. Thomas)
Mašíni (Jan Jirků)

1921–2021
STO LET DIVADLA NA FIDLOVAČCE

Vážení diváci, děkujeme vám za
přízeň a podporu v této nelehké
době. Hned jak nařízení vlády
dovolí, začneme hrát. Sledujte naše
webové stránky. Těšíme se na vás!

Preventivně-osvětová kampaň pomáhá v boji s alkoholem
Tento měsíc proběhne již devátý ročník tradiční
kampaně, která pomáhá široké veřejnosti prověřit
její vztah k alkoholu a změnit zaběhlé návyky. Loňského ročníku se podle průzkumů zúčastnilo devět
procent dospělé populace.
Pro mnoho účastníků neznamená tato kampaň pouze
měsíční detoxikaci od alkoholu, ale celkovou očistu
spojenou se zdravým životním stylem a chutí udělat pro
sebe něco smysluplného, popřípadě možnost inspirovat
ostatní. Že lidem střízlivost zachutná, dokládá i 53 %
účastníků, kteří v dotazování po čtyřech měsících potvrzují dlouhodobé zvolnění v konzumaci alkoholu. Často
proto, že jim kampaň otevřela oči a pomohla (viz obr.).

Pozitivní kampaň ale reaguje na skutečný problém.
Alkohol je každodenním společníkem našich životů,
opojným nápojem i drogou, ve které se rozpustila
nejedna osobnost. A právě díky kampani Suchej únor
ve společnosti víc a víc rezonuje otázka: Proč vlastně
pijeme? Šest lidí z deseti má ve své blízkosti někoho,
kdo v souboji s alkoholem tahá za kratší konec.
Suchej únor každoročně reaguje na nelichotivé statistiky, podle kterých se přes 1 000 000 Čechů pohybuje za
hranou rizikového pití.
Ovládáme my alkohol, nebo alkohol ovládá nás?
Suchej únor neprosazuje prohibici ani nebojuje proti
alkoholu jako takovému. Je to osvětová kampaň
za zdravější a cílevědomější život, do kterého patří
i umírněná konzumace. Je založena na skutečném
problému, který v Česku máme, a tím je neúměrně
vysoká spotřeba alkoholu a s ní spojené negativní
důsledky, například:

• 6 % celkové úmrtnosti v Česku jde na vrub alkoholu
• Podle českých dat je u nás přes 1 milion lidí za
hranou rizikového pití
• Podle Světové zdravotnické organizace vypijeme
14,4 litru čistého lihu na osobu a rok – po odečtení
spotřeby turistů
• 56 miliard Kč jsou společenské náklady související
s nadměrnou spotřebou alkoholu
„Suchej únor nemá za cíl udělat ze všech lidí abstinenty, to bychom celé tři roky nesměli požít ani kapku
alkoholu. Ale víme, že je kolem nás spousta těch, kteří
problém s alkoholem reálně mají a že je prostě dobře

tato témata otevírat,“ uvádějí organizátoři kampaně. „V práci, doma, mezi kamarády, ve škole. Jsme
zároveň přesvědčeni, že pozitivní kampaň, která lidi
baví a motivuje, je účinnější než lecjaká regulace nebo
represe. A proto k zapojení do kampaně a šíření její
myšlenky vyzýváme i každého z vás.“
Alkohol se totiž nemusí týkat jen pijáka alkoholu, ale
také lidí kolem něj. Kvůli němu se z nich stávají něčím
podobným, jako jsou „pasivní kuřáci cigaret“, tedy
konzumenty alkoholových excesů. Říká se tomu SHD
– second-hand drinking – pití z druhé ruky. Když například pije jeden z rodičů, má to negativní dopad na
děti. Podobně když pije kamarád, kolega nebo zaměstnanec. Odborná partnerství akci tradičně poskytují
Národní ústav duševního zdraví, Klinika adiktologie
1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné
fakultní nemocnice. Kampaň realizuje Suchej únor,
zapsaný ústav. (www.suchejunor.cz)
Pokračování příště.

Naše tipy
Kamýk – MC Balónek Praha pořádá
v pátek 12. února Lesohrátky v kamýckem lese pro děti ve věku od 1,5
do 3 let. Účastníci půjdou společně
po značené cestě, během které
budou děti plnit úkoly. Na konci na
ně čeká odměna. Projít trasu trvá
cca hodinu a je sjízdná s kočárky.
Sraz na hřišti „u koziček“ 9.15–9.30
hod. Cena 100 Kč / dítě. Kapacita
omezená, registrace nutná na e-mailu: lesohratkybalonek@seznam.cz.
Aktuální info najdete na webu nebo
facebooku MC Balónek Praha. (red)
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Divadlo BRAVO! (bývalé Branické divadlo), Branická 411/63, 147 00 Praha-Braník,
www.divadlobravo.cz, info@divadlobravo.cz, +420 731 153 139

Po 1. 19.00 EGO/Losers Cirque Company (nový cirkus)
Út 2. 19.00 HEROES/Losers Cirque Company a Radim Vizváry (nový cirkus, pantomima)
Čt 4. 19.00 WALLS & HANDBAGS/Losers Cirque Company (nový cirkus,
		
rodinné představení)
Ne 7. 15.00 MiMJOVÉ/Losers Cirque Company a Radim Vizváry (nový cirkus,
		
rodinné představení)
Ne 14. 15.00 HNÍZDO NA NITKÁCH/FysioART (nový cirkus, rodinné představení)
St 17. 19.00 VZDUCHEM/Losers Cirque Company (nový cirkus, tanec)
Ne 21. 15.00 PEJPRBÓJ/Radim Vizváry (rodinné představení, pantomima)
Čt 25. 19.00 SÓLO Radim Vizváry (pantomima)
V případě zrušení představení v souladu s aktuálními nařízeními vlády poskytneme náhradní termíny. Další informace na www.divadlobravo.cz nebo na info@divadlobravo.
cz. Stále jsou v prodeji i dárkové poukazy s roční platností. Děkujeme za vaši podporu!

V Branickém divadle je připraveno představení plné
akrobatických prvků.
www.praha4.cz

SENIOŘI
Bavit se lze i z domova
Víte, že i v současnosti je možné být aktivní,
vzdělávat se a bavit se ve společnosti dalších
seniorů? Jde to v online prostředí, ve kterém
připravuje svůj program organizace Právě teď!
o.p.s. V rámci programu vás v únoru čekají
zajímavé přednášky z různých oblastí, například genealogie, podíváte se na výlet za Otzim,
můžete vyzkoušet trénování paměti s různými
trenéry, čeká vás češtinářská osvěžovna i zdravotní cvičení s fyzioterapeutkou. Veškerý program
je zdarma a probíhá online a naživo. V Právě teď!
o.p.s. vám rádi pomohou i s připojením se. Více
informací najdete na www.prave-ted-ops.cz. (red)

Centrum Elpida

Hledají se pamětníci začátků Dobešky
O staviteli Václavu Šindelářovi, který je autorem
řady vil a staveb v Braníku - Dobešce, navržených
a postavených ve dvacátých a třicátých letech minulého století, se připravuje monografie. Autoři by
publikaci rádi věnovali nejen samotné architektuře
domů, ale také osudům a příběhům jejich původních majitelů a rodin. Velice by je zajímalo, jak
dokázali tomuto místu vtisknout tak výraznou a pro
další generace inspirující tvář. Pokud znáte některý
z jejich rodinných, podnikatelských, uměleckých
nebo akademických příběhů, kontaktujte Ing. Karolinu Neuvirtovou na e-mailu sindelar.dobeska@
gmail.com nebo na adrese U háje 495/21. (red)

Program momentálně nabízíme prezenčně na pobočce i online přes počítač. Pokud nebude prezenční forma možná z důvodu vládních opatření, bude program pouze online formou.
St 10. 2. 13.30–15.00 hod. Renée Fleming – přednáška z cyklu Opera žije!
Pá 12. 2. 10.00–11.30 hod. Naše osobnost – přednáška z cyklu Psychologie hrou
Pá 19. 2. 10.45–12.15 hod. Rodinné právo, společné jmění – přednáška z cyklu Právní minimum
St 24. 2. 13.30–15.00 hod. Rusalka – přednáška z cyklu Opera žije!
Pá 26. 2. 10.00–11.30 hod. Symboly, sny, mytologie – přednáška z cyklu Jung
Pondělky 10.11–11.15 hod. Kondiční cvičení a zdravotní cvičení
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 Elpida nabízí
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.
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Čestná občanka MČ Praha 4 Ing.
Ludmila Třísková, CSc., oslavila
1. ledna 90. narozeniny. Vzhledem k vládním nařízením znemožňujícím osobní gratulace jí
alespoň touto cestou MČ Praha 4
i redakce časopisu Tučňák přejí především pevné zdraví a neutuchající životní optimismus.
Dne 2. února oslaví 90. narozeniny Ing. Jiří Fiala
z Podolí. Oslavenci, který si v loňském roce připomněl se ženou 60. výročí svatby, přejí hodně
zdraví a štěstí manželka, děti, vnuci i pravnuci.
Dne 17. února oslaví své významné jubileum naše milovaná
maminka, babička a prababička Zdenka Pečenková ze
Záběhlic. Máme velkou radost,
že můžeme společně oslavit její 95. narozeniny
a těšit se z její vitality a životního optimismu.
S velkou úctou a láskou rodina.

- vzdělávací a kulturní centrum pro seniory

DOBROVOLNÉ TESTOVÁNÍ PRO VŠECHNY
POJIŠTĚNCE V ČR POMOCÍ ANTIGENNÍCH TESTŮ

Společenská rubrika

Ve druhé půli února oslaví
manželé Marie a Emanuel
Vacíkovi z Krče diamantové
výročí společné pouti životem. Mnoho krásných chvil
a především zdraví jim přeje
rodina i radnice Prahy 4.

DOBROVOLNÉ TESTOVÁNÍ PRO VŠECHNY
POJIŠTĚNCE V ČR POMOCÍ ANTIGENNÍCH TESTŮ

Je třeba vědět, že nakažené osoby jsou infekční již dva dny před tím, než se u nich projeví první
příznaky nemoci.

JAK TESTOVÁNÍ POMOCÍ AG TESTŮ PROBÍHÁ?

U některých nakažených osob se dokonce žádné příznaky neprojeví. To znamená, že infekční
můžete být i přesto, že se cítíte zdravě. Značná část osob šíří onemocnění COVID-19 zcela
nevědomě.

■

Cílem dobrovolného preventivního testování veřejnosti s využitím antigenních testů je včasné
odhalení infekčních osob a tím omezení dalšího šíření onemocnění COVID-19.
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Na webu MZ ČR naleznete seznam odběrových míst, testují i vybraní praktičtí lékaři.

koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/
■

Zvolíte si odběrové místo a na webu si zarezervujete datum a čas Vašeho testu.

■

PROČ SE NECHAT TESTOVAT?

Ve Vámi zvoleném termínu se dostavíte na odběrové místo, kde se budete řídit pokyny
personálu.

■

Mějte s sebou občanský průkaz/náhraní doklad a kartičku pojištěnce.

■

Ověříte si, zda proděláváte onemocnění COVID-19 či nikoli.

■

Po odběru počkáte ve vyhrazeném prostoru na výsledek testu.

■

Pomůžete zjistit, jaká je skutečná epidemiologická situace v ČR.

■

Výsledek testu se dozvíte nejpozději do 20 minut.

■

Zjistíte-li, že proděláváte onemocnění COVID-19, můžete včas přijmout preventivní opatření
a zabránit tak dalšímu šíření nákazy:

■

Dle výsledku testu obdržíte instrukce k dalšímu postupu.

■

Ochráníte své příbuzné a přátele.

■

Zabráníte zavlečení nákazy do pracovního kolektivu.

■

Ochráníte osoby v riziku ve Vašem nejbližším okolí (zejména starší a nemocné).

■

Omezením šíření onemocnění COVID-19 přispějete ke zlepšení epidemiologické situace
v ČR a návratu k normálnímu životu.

PROČ PRÁVĚ TEĎ?
Načasování preventivního plošného testování před vánočními svátky není náhodné. K přenosu
onemocnění COVID-19 dochází nejčastěji v rodinách, jelikož doma obvykle nelze dodržovat
přísná protiepidemická opatření.
Absolvování antigenního testu před návštěvou příbuzných během Vánoc je možností, jak můžete
své nejbližší před nákazou ochránit.
Nejdůležitější je chránit zejména starší osoby, u kterých je vyšší riziko závažného průběhu nákazy
COVID-19. Nikdo z nás si nepřeje být na Vánoce nemocný, v horším případě strávit vánoční svátky
v nemocnici.

KDO SE MŮŽE NECHAT OTESTOVAT?
■

Všichni pojištěnci v ČR, kteří se prokáží průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem.

■

Mohou se jít otestovat opakovaně, avšak nejvýše jedenkrát za 5 dní.

■

Nejedná se o jednorázovou akci jako v jiných zemích, ale pojištěnci se mohou testovat
opakovaně.

www.praha4.cz

KDE SE NECHAT OTESTOVAT?
Testování bude primárně probíhat v Síti antigenních odběrových center v provozované páteřní
síti odběrových míst v jednotlivých krajích.
Na tuto síť navazuje sekundární síť smluvních poskytovatelů zdravotních služeb (praktičtí
lékaři, ambulantní specialisté…). To znamená, že můžete kontaktovat svého praktického
lékaře, ambulantního specialistu např. svého zubního lékaře a sjednat si vyšetření
Ag testem. Zapojených lékařů je již přes 1 000 a dále se zapojují.

splcr.cz

lekaripomahajicesku.cz

K posílení odběrových center a odběrových míst jsou využity mobilní odběrové týmy
Armády České republiky a týmy Hasičského záchranného systému.
Pro řízení kapacit a usnadnění testování pro
občany je spouštěn Centrální rezervační systém

crs.uzis.cz/Antigen

Děkujeme, že dodržujete stanovená pravidla
a pomáháte tak chránit sebe i své okolí.
další informace naleznete na
koronavirus.mzcr.cz

V případě nejasností

volejte linku 1221
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SC-500051/01

SC-500019/01

inzerce

KOMFORTNÍ AREÁL
PRO SENIORY V ČR

BYDLENÍ A SLUŽBY POD JEDNOU STŘECHOU

OBSAZENO JIŽ Stepan-Mollay_44x30
70%, TAK NEVÁHEJTE
5.2.2014 11:

50+

www.resortstepanka.cz
SC-400763/03

+M
a Š

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

F i rm
SC-332421/02

MASÉRKA DO DOMU
regenerační masáže
odstraňující únavu
šetřím váš čas i peníze
Marcela Krejzová
603 440 480

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-500008/01

SC-400951/02

Ladislav Novák
– výškové práce

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-500022/06

Trápí vás počítač?

BALKAP, s.r.o.
25 let jsme tu s Vámi
Malířství
Lakýrnictví

SC-500035/01

Madla na zábradlí
Podlahy - Zednictví

V roce 2021 počítejte s námi!
Vzdálená pomoc
Servis
Čištění
Obnova dat
Výkup

Jílovská 426/27 Praha 4, Lhotka

www.balkap.cz

tel. 777 708 035, 777 708 034
SC-400926/02

Stěhování - Autodoprava
Balení - Vyklízení

Těšíme se na vás
+420 731 732 737

tym@itcan.cz

itcan.cz

SC-400952/02

❖OPRAVY❖

Dominik Císař

CHLADNIČEK a MRAZNIČEK
i soboty a neděle

Na Vrstvách 23, Praha 4

• PRODEJ nových • ODVOZ starých •

Mobil.: 724 104 991
www.stehovanicisar.cz
Stěhujeme doma i ve světě
SC-400141/04

Kontakt: 602 719 678
SC-400927/02

REKONSTRUKCE
KOUPELEN A KOMPLETNÍ
PŘESTAVBY BYTŮ.
KVALITNĚ A ZA
ROZUMNÉ CENY.
Osobní cenová kalkulace
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278
SC-400946/02

KONTAKT
NA INZERCI

SC-500026/01

Vážení klienti
UZÁVĚRKA INZERCE
DO březnového VYDÁNÍ

tučňáka
JE 15. 2. 2021.

Máte-li zájem o umístění inzerce, prosím
volejte nebo pište na uvedený kontakt.

Inzertní manažerka:
Renata Čížková
mobil: +420 777 114 473
e-mail: renata.cizkova@ceskydomov.cz
SC-500054/01

servis
Dálniční známku koupíte
i po internetu
Letošní novinkou jsou elektronické dálniční
známky. Jelikož mnoha řidičům končí platnost
papírových známek poslední lednový den, je potřeba si zakoupit novou, což lze i po internetu.
Známky stojí i nadále 1500 korun (vozidlo do 3,5
tuny na rok), 440 korun (vozidlo do 3,5 tuny na 30
dní) a 310 korun (vozidlo do 3,5 tuny na 10 dní).
Nově se zde však setkáte s kategorií eko automobilů, kde je cena elektronické dálniční známky
o polovinu levnější. Jedná se o vozidla s pohonem
na zemní plyn či biometan. Vozidla na naftu, plyn
a LPG budou platit nadále plnou částku.
Jak nakupovat po internetu? Na www.edalnice.cz
zvolíte příslušný typ známky a po zaplacení
a potvrzení platby e-mailem můžete ihned
vyrazit na cestu. V případě bankovního převodu
bude známka platná až po potvrzení platby,
což může i den trvat. Pokud známku koupíte
předem, začne platit ve stanovený den. Zatímco
dříve platila roční dálniční známka od ledna do
ledna, nyní začne platit ode dne jejího pořízení.
Platí také to, že do 15 minut od zaplacení můžete ještě případně změnit chybně zadané údaje.
Pokuta až 100 000 korun!
Jako vždy i zde se můžete setkat s výjimkou,
která vyčleňuje vozidla, která jsou od poplatku
za elektronickou dálniční známku osvobozena. Jedná se o: elektřinou poháněná vozidla
(s přidělenou speciální poznávací značkou,
jde také o plug-in hybridy), historická vozidla
(s přidělenou speciální poznávací značkou
a průkazem historického vozidla), vozidla
přepravující držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P
(držitel tohoto průkazu musí být při silniční
kontrole ve vozidle přítomen), vozidla sloužící
k přepravě nezaopatřených dětí, které jsou
léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem
nebo hemoblastózou (stačí předložit lékařskou
zprávu či jiné osvědčení od lékaře) a elektromobily bez zvláštní poznávací značky a vozidla,
která jsou provozována domovy pro osoby se
zdravotním postižením.
I platnost elektronických dálničních známek
bude kontrolována. A to jak Policií ČR, tak
i Celní správou ČR prostřednictvím hlídkových vozidel, která jsou vybavena kamerovým
systémem pro rozpoznávání SPZ, případně za
pomoci vzdáleného připojení ke kontrolním
branám. Pokuta za chybějící dálniční známku se
může vyšplhat do výše 20 tisíc korun, v případě,
kdy bude odhaleno oznámení o osvobození ze
zaplacení bez nároku na něj, můžete zaplatit až
100 tisíc korun. Zdroj: www.porovnej24.cz

Přistavování kontejnerů na objemný odpad – březen
Stanoviště

Zavezení:   den hodina

Stanoviště

Zavezení:   den hodina

Jivenská x Adamovská

01 16:00 - 20:00

Psohlavců x Věkova

Čestmírova x Mečislavova

01 16:00 - 20:00

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

Zálesí x Sulická

01 16:00 - 20:00

Na Líše x Na Novině

17 16:00 - 20:00

Vavřenova

01 16:00 - 20:00

Jihlavská (proti garážím)

17 16:00 - 20:00

Pod Terebkou - nad schody

02 16:00 - 20:00

Baarova x Telčská

18 16:00 - 20:00

Pekárenská x Prostřední

02 16:00 - 20:00

K Výzkumným ústavům

18 16:00 - 20:00

U Pernštejnských x Družstevní

02 16:00 - 20:00

Horáčkova x Bartákova

18 16:00 - 20:00

Nad Pískovnou x Přechodní

02 16:00 - 20:00

Lukešova x Bohrova

18 16:00 - 20:00

Pod Dálnicí č. 1

03 16:00 - 20:00

Bítovská

22 16:00 - 20:00

Družstevní ochoz x Zdařilá

03 16:00 - 20:00

Klánova x U Vodotoku

22 16:00 - 20:00

V Zálomu x Na Jezerce

04 16:00 - 20:00

Na Zlatnici x Na Podkovce

22 16:00 - 20:00

Valtínovská x Hornokrčská

04 16:00 - 20:00

Podolská x K Vysoké cestě

22 16:00 - 20:00

Mezivrší x Nad Šálkovnou

04 16:00 - 20:00

Plamínkové (u garáží)

23 16:00 - 20:00

Halasova x U Strže

08 16:00 - 20:00

Kamenitá

23 16:00 - 20:00

Jeremenkova x Sitteho

08 16:00 - 20:00

Branická x K Ryšánce

23 16:00 - 20:00

Pod lysinami 2 - u trafačky č. TS 5178

08 16:00 - 20:00

Jílovská (u Údolní)

23 16:00 - 20:00

Pod Děkankou x Nad Spádem

08 16:00 - 20:00

Na Veselí x V Občanském domově

24 16:00 - 20:00

Pod Višňovkou

09 16:00 - 20:00

Jiskrova x Na Mlejnku

24 16:00 - 20:00

Murgašova

09 16:00 - 20:00

Sinkulova x Na Klikovce

24 16:00 - 20:00

Zachova x Nad Svahem

09 16:00 - 20:00

V Hodkovičkách x Jitřní

24 16:00 - 20:00

Zelený pruh x Za pruhy (u parkoviště)

09 16:00 - 20:00

Pod Vršovickou vodárnou III.

25 16:00 - 20:00

Herálecká I. x Pacovská

10 16:00 - 20:00

Podolská x U Vápenné skály

25 16:00 - 20:00

Nad Lesním div. x Němčická

10 16:00 - 20:00

Pod Jalovým dvorem

25 16:00 - 20:00

Vrbova (u garáží)

10 16:00 - 20:00

Ružinovská x Kukučínova

25 16:00 - 20:00

Lopatecká x Doudova

10 16:00 - 20:00

Nad Havlem x U Krč. nádraží

29 16:00 - 20:00

Michelská x U Michelského mlýna

11 16:00 - 20:00

Sládkovičova

29 16:00 - 20:00

U Habrovky x U Krč. vodárny

11 16:00 - 20:00

Fillova x Rabasova

29 16:00 - 20:00

Na Vrstvách x Pod Pekařkou

11 16:00 - 20:00

Mirotická x Čimelická (u ul. Novodvorská) 29 16:00 - 20:00

Mikuláše z Husi

11 16:00 - 20:00

Jihozápadní V. x Jižní IX.

30 16:00 - 20:00

Žilinská

15 16:00 - 20:00

Na Chodovci (parkoviště proti škole)

30 16:00 - 20:00

Pod Krčským lesem x Ružinovská

15 16:00 - 20:00

Jižní XVI.

30 16:00 - 20:00

Vzdušná x Na Rovinách

15 16:00 - 20:00

Choceradská x Senohrabská

30 16:00 - 20:00

Korandova x Havlovického

15 16:00 - 20:00

Severovýchodní IV. x Severní IV.

31 16:00 - 20:00

Kotorská (u jeslí)

16 16:00 - 20:00

Viktorinova

31 16:00 - 20:00

Boleslavova x Božetěchova

16 16:00 - 20:00

Ohradní x Na Křivině

31 16:00 - 20:00

Zapadlá x Zelený pruh

16 16:00 - 20:00

Podolská x Pravá

31 16:00 - 20:00

16 16:00 - 20:00

Upozornění. Velkoobjemové kontejnery se v únoru nepřistavují!

HARMONOGRAM MOBILNÍHO SBĚRU
NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A JEDLÝCH OLEJŮ
Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 739 412 393, 731 686 777,
602 485 324.
Trasa A

Repro: edalnice.cz
20 Tučňák • 2/2021

20. 2. - so křižovatka ul. Čestmírova x Mečislavova
křižovatka ul. Jivenská x Adamovská
ul. Družstevní ochoz č. 1153/11
ul. Baarova č. 360/24 (u školy)
křižovatka ul. Na Záhonech č. 1167/3 x Mezipolí
Roztylské nám. č. 369/32
Jižní nám. č. 970/9
křižovatka ul. Hlavní x Na Chodovci č. 2880/59

so
8:00 - 8:20
8:30 - 8:50
9:00 - 9:20
9:40 - 10:00
10:10 - 10:30
10:40 - 11:00
11:10 - 11:30
11:40 - 12:00
www.praha4.cz
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Třídím, třídíš, třídíme…
Ale co a kam?
O smyslu separace odpadů už asi všichni
víme a třídit papír, plasty či sklo nám přijde
jako samozřejmost. Ale kam s dalšími odpady, jakou jsou například tužkové baterie nebo
vysloužilé boty? A kde hledat správné kontejnery? Na to vám odpoví následující řádky.

Již přes rok funguje v MČ Praha 4 zkušební
provoz sběru použitého potravinářského oleje
a dalších kuchyňských tuků. Obyvatelé je
mohou ukládat do černých sběrných nádob
o objemu 240 litrů, které jsou zatím umístěny
na pěti stanovištích. Do sběrných nádob lze
odevzdávat použitý olej či další kuchyňské
tuky v uzavřených PET lahvích na vybraných
stanovištích tříděného odpadu: stanoviště
tříděného odpadu č. 4 Nuselská 2/1 (náměstí
Bratří Synků), stanoviště tříděného odpadu
č. 30 Podolská 116, stanoviště tříděného
odpadu č. 62 Štúrova 25 (v ulici Hurbanova),
stanoviště tříděného odpadu č. 288 Hlavní
114 (v ulici Choratická) a stanoviště tříděného
odpadu č. 232 Jílovská 424/31. Dále je možné
použité oleje odevzdávat v rámci mobilního
sběru nebezpečných odpadů a jedlých olejů
od února do listopadu. Harmonogram jednotlivých tras mobilního svozu je uveřejněn
v Tučňáku a na https://www.praha4.cz/
file/6mu41/Harmonogram-mobilniho-sberu-nebezpecneho-odpadu-a-sberu-potravinarskych-oleju-z-domacnosti-rok-2021.pdf

Elektrozařízení a baterie
patří do kontejnerů
Po dohodě s Magistrátem hlavního města
Prahy bylo červenými kontejnery společnosti
Asekol a.s. osazeno osm stanovišť tříděného
odpadu na území městské části Prahy 4. Do
těchto kontejnerů je možné odkládat drobná

elektrozařízení, jako jsou například: kalkulačky,
rádia, drobné počítačové vybavení, discmany,
telefony a další. Do kontejnerů naopak nepatří
televizory, počítačové monitory, zářivky nebo
úsporné žárovky. Stacionární kontejnery jsou
také vybaveny boxem pro individuální sběr
baterií. Vývoz kontejnerů probíhá 1x měsíčně
a zajišťuje ho na náklady spol. ASEKOL smluvní
dopravce Pražské služby, a. s.
Stanoviště kontejnerů na drobná elektrozařízení a baterie najdete na těchto místech:
Hudečkova x Kubištova, Na Větrově 69/56,
Jihlavská x Bítovská, Mečislavova 3 (na
chodníku), Podolská 17 (Nedvědovo náměstí)
a Na Líše (parkoviště u školy). Drobná elektrozařízení a baterie lze také odevzdávat do
e-boxů, které jsou umístěny v budově Úřadu
městské části Praha 4 a ve všech informačních
centrech úřadu.

Dejte oblečení další šanci
Vysloužilý textil nemusí nutně skončit ve směsném odpadu či rozstříhaný na hadry. Kalhoty,
šaty, sukně, halenky, svetry, boty a další konfekci lze vhodit v pytlích či taškách do kontejnerů
charitativní organizace Diakonie Broumov.
Jedná se o občanské sdružení, jehož posláním
je poskytování sociálních služeb lidem, kteří
se ocitli v krizové životní situaci, například
dlouhodobě nezaměstnaní, mentálně postižení
občané, propuštění vězni a podobně.
Stanoviště kontejnerů na použitý textil: 2x
ul. Jankovská, ul. Durychova (areál sběrného
dvora), 2x ul. Chodovská (u Kauflandu), 2x
Antala Staška (poblíž prodejny Albert), Jílovská
x Novodvorská (u ZŠ), ul. Branická u č. 161 –
171, V Štíhlách x Štúrova, Roztylské náměstí
– parkoviště u Tesca, 2x Kotorská x Hvězdova,
Branická x Mezivrší, Podolská x Pravá, Na Líše –
u školy, Pod Lysinami x Na Lysinách, Durychova – u pošty, 2x Hlavní x Choratická a Na Veselí
x Soudní.

Pomoc
Akademie Bezpečí naučí
obranu proti násilníkům
Zapsaný spolek Krav Maga z.s. spustil zábavně
vzdělávací projekt Akademie Bezpečí, který
propojil online formu výuky bezpečného chování
s praktickými nácviky. Jde o projekt, který může
podat pomocnou ruku při řešení konfliktů všem
věkovým kategoriím občanů Prahy. Pomoci může
také například pracovníkům terénních sociálních
služeb, nízkoprahových zařízení nebo obětem
domácího násilí. „Zároveň občanům pomáhá připravit se na situaci, kterou předvídá řada expertů
z oblasti ekonomie, a to že nás pravděpodobně
čeká jedna z nejhorších ekonomických krizí od
poloviny minulého století a s tím spojený nárůst
kriminality. Z těchto důvodů jsme se rozhodli
projekt podporovat,“ uvedl Tomáš Klinecký, ředitel
odboru sociálních věcí Magistrátu hl. m. Prahy.
Cílem není učit diváky konkrétní sebeobranné
techniky, ale ukázat jim způsoby řešení krizové
situace na různých úrovních. První úroveň je učí se
problémům vyhýbat (prevence), druhá deeskalovat
situaci, když se konfliktu nelze vyhnout, a třetí,
jak se co nejúčinněji bránit, když dojde k fyzické
konfrontaci. Veškeré ukázky jsou zakončeny tím,
že nejlepším řešením je takzvaně utéct. Diváci by
měli pochopit, že nejlepším řešením je problému
se vyhnout… A kde Akademii Bezpečí hledat? PORTÁL: https://www.akademiebezpeci.cz, YOUTUBE:
https://www.youtube.com/channel/UCW9DpKjWjU3dhEAU78R9Quw a FACEBOOK: https://
www.facebook.com/Akademiebezpeci. (red)

Nenašli jste fotoaparát?
Na redakci Tučňáku se s prosbou o pomoc
obrátil pan Vrábel. „Při nakládání zavazadel
do vozidla v Malovické ulici mi 20. listopadu
vypadl fotoaparát Olympus SP560-UZ. Nemá už
velkou cenu, ale jde mi o fotografie uložené na
2 SD kartách. Odměna nálezci je samozřejmá,“
uvedl. Kontakt: 603 242 170. (md)

Kam s nimi? Už víme!

Do těchto kontejnerů nepatří počítačové monitory, zářivky nebo úsporné žárovky!
www.praha4.cz

Každoročně také skončí v odpadu tisíce tun
zboží a výrobků, které jsou ještě funkční,
ale nahradily je novější modely. Zkuste
zvážit, zda by ještě nemohly jiným posloužit. Nepotřebné oblečení, ale i sportovní
vybavení, drobné spotřebiče, nářadí a další
věci lze odevzdat v re-use centrech či re-use
pointech, charitativních obchodech nebo
například sběrných místech kol a brýlí pro
Afriku. Můžete jim také prostřednictvím
www.KAMsNIM.cz dát šanci na druhý život!
Pomůžete potřebným, snížíte produkci zbytečného odpadu a tím i vaši uhlíkovou stopu.
A nezapomínejte, že nespotřebované léky je
nutné vrátit pouze do lékárny. Všech 2701
adres, včetně otevíracích dob, najdete rovněž
na www.KAMsNIM.cz. (red)

Hledá se tento typ fotoaparátu. Foto: archiv

Když se blíží jubilejní svatba…
Pokud se chystáte oslavit zlatou svatbu (či delší
společnou cestu životem), radnice Prahy 4 vám
ráda popřeje či pomůže výročí připomenout. Bohužel nemá zákonné možnosti, jak se o jubilejní
svatbě dozvědět, proto je třeba iniciativa z vaší
strany. Obraťte se v této souvislosti na Ing. Víta
Drbala (e-mail: vit.drbal@praha4.cz ), který vám
poradí a pomůže. Další informace jsou na webu
Prahy 4 v sekci OBČAN – Potřebuji si vyřídit Jubilejní svatby a životní výročí. (red)
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na konec
Co připomíná spořilovského výtvarníka Ševčíka?

Igor Ševčík potěšil i malé diváky, a to spoluprací na
večerníčku Příběhy opičáka Maka. Foto: archiv IŠ

Ve čtvrtek 11. února by se dožil 70 let významný
obyvatel Spořilova, vynikající výtvarník, grafik
a animátor Igor Ševčík. Rodák ze slovenské obce
Trenčianske Mitice žil a pracoval v Praze od roku
1970 a šíře jeho výtvarných aktivit byla neuvěřitelná. Vytvářel grafiky, kresby, ilustroval knihy,
fotografoval a byl rovněž členem České unie
karikaturistů. Měl více než 30 samostatných výstav a zúčastnil se mnohých společných. Za své
animované filmy získal ve světě řadu ocenění.
Uplatnil se též v reklamě a plakátové tvorbě, vytvořil obal na desku legendární skupiny Pražský
výběr, navrhoval interiéry restaurací…
Pro obyvatele Spořilova je dodnes nejvýraznější
připomínkou jeho tvorby restaurace na konečné
tramvajových linek číslo 11 a 14 „První pivní
tramway“. Neútulnou odpočívárnu pro řidiče
tramvají dokázal přeměnit v originální hospůdku, která svým interiérem připomíná starou
tramvaj, a na každém kousku lze nalézt nějaké
originální výtvarné překvapení, včetně pánských toalet. Přijďte se někdy přesvědčit. (rj)

Jeden z jeho obrazů s názvem Stůl. Foto: archiv IŠ

Soutěž
Vyhrajte knihu
nejen o hubnutí!

Již desítky let se psycholožka PhDr. Iva
Málková věnuje problematice obezity,
veřejnosti je známa především jako
zakladatelka společnosti STOB (STop
OBezitě). Její bilanční kniha Váhy života
vám proto pomůže pochopit, že zdravý
životní styl není v rozporu s radostí z jídla,
ale že si například při takzvaném
„všímavém“ jedení užijete jídla daleko více
než dříve. V rozhovoru se svým bratrem
také vzpomíná na idylické dětství, první
pracovní zkušenosti i na to, jak se dostala
ke svému celoživotnímu tématu – léčbě
nadváhy.
Soutěžní otázka:
Kdy byla založena společnost STOB?
a) 1975, b) 1990, c) 2000

Igor Ševčík stojí za vznikem originálního interiéru restaurace na konečné tramvají na Spořilově.
Foto: www.prvnipivnitramway.cz
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a Jan Čurda. Gratulujeme!

Kontakty na redakci a inzerci
Šéfredaktor:
Martin Dudek,
tel.: 774 820 075
e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz
Inzertní manažer:
Renáta Čížková,
tel.: 777 114 473
e-mail: renata.cizkova@ceskydomov.cz
Písemné připomínky, názory a podněty: Tučňák,
Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 – Strašnice.
Podmínky inzerce a termíny vydání:
www.ceskydomov.cz
Uzávěrka březnového čísla je 10. 2. 2021.
www.praha4.cz

inzerce

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.

MUZIK ÁLOVÉ LÉTO
kál
oˇ Amuzi
Retr
ˇ ZELENKY
ZDENKA
FILIPA RENCE

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.
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DÁLNICE, ŽELEZNICE, METRO VS. COVID
V současné době, kdy je hlavním tématem a zároveň jmenovatelem všech ekonomických a společenských pohledů, řešení a rozhodování COVID, dovolím si
trochu jiný pohled. Sice také s použitím ekonomického „Covid parametru“, nicméně s určitým odstupem, a především velice potřebným pohledem do budoucnosti. V minulém roce jsme uvedli klíčová témata pro budoucí prosperitu České republiky, kterými je rozvoj dopravní infrastruktury, zejména v oblasti
Dálniční sítě, Vysokorychlostních železničních tratí (VRT) a Metra hl.m. Prahy (podrobněji naleznete v říjnovém a listopadovém Tučňáku z roku 2020).
Vysvětlili jsme důvody a cíle, proč a jakým způsobem rozvinout současnou
nedostatečnou Dálniční síť, abychom podpořili rozvoj regionů, vytvořili
aglomerační okruh okolo Prahy a hlavnímu městu odlehčili, ale i zlepšili
přeshraniční vazby do sousedních států;
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u Vysokorychlostních tratí (VRT) potřebu podpořit mobilitu pracovní
síly, což opět pomáhá jak rozvoji regionů, tak ekologii díky odlehčení
automobilové dopravě a současně vytváří provázanost v rámci evropské
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u Metra v Praze potřebu pokrýt dynamický rozvoj metropole, ale i naplnění vize města krátkých vzdáleností, díky rozšířené schopnosti nabídnout opravdu
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Proč ale toto vše zmiňujeme v souvislosti s COVIDem? Investiční náklady na tyto projekty se zdají astronomické, např. navržený rozvoj Dálniční
sítě vyjde na 830 mld. Kč; rozvoj VRT na 1 000 mld. Kč a rozvoj Metra na
252 mld. Kč. V porovnání s tím ale současné odhadované ztráty veřejných
rozpočtů kvůli COVIDu jen za roky 2020 a 2021 činí řádově 750 až 1 000 mld.
Kč. Jsou to samozřejmě prostředky nutné k zachování stability společnosti
a celého ekonomického sektoru, nicméně je evidentní, že náš stát má v mimořádných situacích ekonomickou sílu a schopnost si v podstatě „obratem“
opatřit potřebné finanční zdroje i v těchto řádech. Chceme proto zdůraznit,
že stejně jako na zachování stability je důležité nahlížet i na klíčové infra-

D1
strukturní projekty, které na rozdíl od přímé spotřeby přinášejí dlouhodobý
ekonomický rozvoj, tedy prosperitu společnosti. Není na místě polemizovat,
jestli vůbec, či zda na to máme, ale naopak s vědomím této ekonomické síly
v zájmu potřebné budoucí prosperity okamžitě začít investovat stejné řády
stamiliard Kč do rozvoje naší země. I když věřím, že pandemii dostaneme
jednou pod kontrolu, o to víc již nyní potřebujeme silné ekonomické impulzy,
pro které je také nutné vytvářet silnou společenskou poptávku. Na podzim
nás čekají parlamentní volby, a máme tak ideální příležitost svobodnou demokratickou volbou napomoci k vyhlídkám udržitelné prosperity pro obyvatele naší země.
Radim Passer, zakladatel Passerinvest Group a.s.
info@passerinvest.cz
SC-400566/02

