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Důležité

Zprávy z městské části Praha 4
Rada městské části Praha 4 na svém zasedání 3. března:
ZAUJALA

NESOUHLASILA

- nesouhlasné stanovisko k úplatnému převodu
pozemku parc. č. 2102/5 o výměře 25 m2
v k. ú. Krč. Požadovaný pozemek je zastavěn
stavbou garáže ve vlastnictví žadatele, která
je součástí souboru čtyř řadových garáží na
pozemcích hl. m. Prahy. Při rozhodování o budoucím využití pozemků pod touto skupinou
řadových garáží by mělo být na tyto řadové
garáže nahlíženo jako na celek, nikoli jako na
jednotlivé garáže. Stávající jednotná majetková
struktura by proto neměla být narušena;
- souhlasné stanovisko k úplatnému převodu
části pozemku parc. č. 346/2 o výměře cca
4 m2 v k. ú. Braník ve vlastnictví hl. m. Prahy
za účelem zarovnání hranice pozemku,
který navazuje na pozemek ve vlastnictví
žadatele;
- nesouhlasné stanovisko k úplatnému převodu
části pozemku parc. č. 2869/1 o výměře cca
12,5 m2 v k. ú. Krč ve vlastnictví hl. m. Prahy
za účelem vybudování výtahu a zajištění
přístupu do sklepních prostor domu žadatele,
a to do doby předložení uvažovaného stavebního záměru přístavby venkovního výtahu
městské části Praha 4;

- s prodejem části pozemku parc. č. 773/26
v k. ú. Lhotka o výměře cca 10 m2 ve vlastnictví
hl. m. Prahy za účelem vybudování druhého
vjezdu na pozemek rodinného domu ve vlastnictví žadatele, který je již dopravně připojen na
komunikaci V Zahradní čtvrti. Zřízení nového
vjezdu z ul. Na Příčce by vyžadovalo snížení
stávající parkovací kapacity na této komunikaci;

ROZHODLA
- uzavřít smlouvu o dílo se společností Sodoma
Perfecta s.r.o. se sídlem K Vystrkovu 2186/1c,
143 00 Praha 4, na realizaci akce „Opatření proti
přehřívání učeben v PJZŠ Horáčkova 1100/14, Praha 4“. Dílo bude provedeno v rozsahu projektové
dokumentace zpracované společností R-Projekt
07 Praha, s.r.o., a dle cenové nabídky ze dne 17. 2.
2021 za cenu 4.628.437,44 Kč bez DPH a celkovou cenu včetně 21% DPH 5.600.409,30 Kč;
- uzavřít smlouvu o dílo se společností Sweco
Hydroprojekt a.s. se sídlem Táborská 31, 140 16,
Praha 4, na vypracování projektové dokumentace stavby včetně související inženýrské
činnosti akce „Revitalizace koupaliště Lhotka
– kalové a vodní hospodářství“. Dílo bude
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provedeno na základě zadání veřejné zakázky
malého rozsahu podle cenové nabídky ze dne
11. 2. 2021 za cenu 685.300,00 Kč bez DPH
a celkovou cenu včetně DPH 829.213,00 Kč a hodinovou sazbu 600,00 Kč bez DPH, 726,00 Kč
s DPH dle čl. 5.6. smlouvy o dílo;
- uzavřít nájemní smlouvu se spolkem Charita
dětem z.s., se sídlem Z. Kopala 1162, Litomyšl,
na pronájem nebytového prostoru č. 803
o celkové výměře 63,38 m² v přízemí domu
č. p. 1496, ul. Nuselská 66, k. ú. Nusle, Praha 4;
- uzavřít nájemní smlouvu se společností ČESKÉ KUCHYNĚ Z KVĚTNICE s.r.o., se sídlem
Nové náměstí 1370/11, Praha 10, na pronájem nebytové jednotky č. 513/802 o celkové
výměře 320,50 m2 v 1. nadzemním a v 1. podzemním podlaží domu č. p. 513, Nuselská 76,
katastrální území Michle, Praha 4;
- uzavřít smlouvu o výpůjčce části místních
komunikací o výměře 4520 m2 na pozemcích
parc. č. 3014 a 3012/1, katastrální území Nusle, na konání akce „Pietní akt k výročí Dne
vítězství“, která se uskuteční dne 10. 5. 2021
od 12 do 14 hodin u památníku tří odbojů na
nám. Gen. Kutlvašra, mezi městskou částí
Praha 4 a hlavním městem Prahou. (red)
Telefonické kontakty
na MČ Praha 4: 800 194 237 recepce - základní
informační linka bez možnosti přepojování!

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

Zprávy z hlavního města Prahy
Velkokapacitní očkovací místo
najdete v Kongresovém centru
V dubnu otevřelo hlavní město velkokapacitní
očkovací místo v Kongresovém centru s denní
kapacitou 200 až 1 000 naočkovaných lidí.
Tato kapacita může být v závislosti na aktuální
epidemické situaci a dodávkách očkovacích
látek navýšena díky rozšíření provozu na
sedm dní v týdnu a až dvanáct hodin denně.
Očkovací centrum bude sloužit pro širokou
veřejnost a budou zde očkováni lidé v souladu
se schválenou prioritizací ohrožených skupin
přihlášených do centrálního registračního
systému. Přístup do očkovacího centra bude
přímo z parkoviště u Kongresového centra Praha, přičemž zde budou zřízeny jak jednotlivé
čekárny a koridory, aby se potkalo v ideálním
případě co nejméně lidí, tak stanoviště s lékaři,
kteří budou kontrolovat zdravotní stav klientů,
a dále místa pro samotné očkování a archivaci
jednotlivých záznamů. (red)
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Na Vinohradech postaví nový most,
spojí ulice Wenzigova a U Zvonařky
Přímo nad Bělehradskou ulicí na Vinohradech
nechá Praha postavit novou lávku pro pěší
a cyklisty. Propojí ulice Wenzigova a U Zvonařky.
Projekt je ve fázi projednávání hotového konceptu dokumentace pro územní rozhodnutí. Pokud
vše půjde hladce, stavba by mohla začít ve druhé
polovině příštího roku a bude trvat přibližně rok.
Lávka bude dlouhá 45 metrů a široká čtyři metry
s volnou šířkou mezi zábradlími tři metry. Odhadovaná cena včetně opravy přilehlého schodiště
je 30 milionů Kč bez DPH. Oblouky lávky jsou
navržené z kvalitního ultra-vysokohodnotného
betonu s povrchem odpovídajícím lesklému
bílému mramoru. Využití ultra-vysokohodnotného betonu je současné inovativní architektonické
a konstrukční řešení a mezi jeho výhody se řadí
snadná údržba, vysoká pevnost a nepropustnost
vody. Výstavbu zajistí Technická správa komunikací hl. m. Prahy. (red)

Pražská plynárenská nabízí v době
pandemie mobilní kancelář
I když zákazníci Pražské plynárenské mohou
veškeré záležitosti spojené s dodávkou energií
řešit online a společnost toto řešení doporučuje, myslí i na ty, pro které je tato forma komunikace obtížně využitelná nebo složitá. Po
dobu, kdy budou z důvodu pandemie covid-19
uzavřeny obchodní kanceláře společnosti,
přijede mobilní kancelář Pražské plynárenské
a vyřídí u zákazníka neodkladné záležitosti
spojené s dodávkou energií. Služba je k dispozici na území Prahy, je určena zejména pro
zákazníky seniorského věku nebo handicapované zákazníky a je poskytována při dodržení
maximálních hygienických opatření a zabezpečení. Tuto službu je možné si objednat od
pondělí do pátku denně od 8.00 do 18.00 hodin
prostřednictvím bezplatné zákaznické linky
800 134 134. Při objednávce uveďte, že se jedná o službu „mobilní kancelář“. (red)
www.praha4.cz

slovo na úvod

Milé čtenářky, vážení čtenáři,
po studené polovině března
přišlo konečně jaro a s ním teplejší počasí a naděje, že přísná
opatření pominou a my všichni
se budeme moci vrátit k obvyklému životu bez nutnosti izolovat se od svých blízkých, přátel,
a dokonce i od rodiny.
V minulých měsících naši
zaměstnanci na informačních
linkách a v recepci úřadu odpovídali na mnoho dotazů, které
se týkaly očkování proti nemoci
covid-19. V tomto vydání najdete
další důležité informace. Věřím,
že vyšší dodávky vakcín konečně
umožní očkování u praktických
lékařů, které je pro mnohé seniory pohodlnější a jednodušší
než registrace v Centrálním
rezervačním systému.
Vážení spoluobčané, po celou
dobu nouzového stavu úřad

městské části pracoval a poskytoval občanům všechny důležité
služby. Chci dnes poděkovat
všem, kteří si své záležitosti
vyřizovali pomocí e-mailu či
telefonu bez osobní přítomnosti
na radnici, a pokud na radnici
přišli, respektovali všechna
pravidla, a pomohli nám tak
snížit co nejvíc nebezpečí šíření
koronaviru.
Důležitou zprávou je, že Tučňák
má nového distributora. Věřím,
že časopis Tučňák tak najdete
každý měsíc ve svých schránkách. V případně nedostatků
v distribuci čekáme na vaše
podněty a jsme spolu s distributorem připraveni je řešit.
Vaše podněty můžete zasílat na
e-mail: tucnak@praha4.cz.
Přeji vám hodně zdraví a optimismu do dalších dní.
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Společnost

Běháme na Čtyřce i v době pandemie
aneb utečte od počítače do přírody…
Naběhejte od 1.4. do 15.5. 100 kilometrů a školáci alespoň
20 kilometrů a získejte jako dárek čelenku Craft.
Zároveň ohodnotíme tři dospělé a tři děti s největším
množstvím naběhaných kilometrů tričky od Þrmy Craft.
Stačí se zaregistrovat na https://www.facebook.com/
bezeckaskolaprahy4/, nahrát si do mobilu aplikaci a začít
běhat.
www.praha4.cz
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téma

Historie vodárenství se neob

Bez vody není života. Tento jednoduchý
předpoklad existence si uvědomovali již naši
prapředci, kteří se zasloužili o rozvoj vodovodní sítě po celé Praze. Nebylo to ovšem vůbec
snadné a neobešlo se to bez politických půtek.

Abychom si uvědomili, jakou vymoženost nyní
máme v podobě tekoucí vody v každé pražské
domácnosti, musíme se vrátit na přelom 19. a 20.
století. Tehdy byla Praha obklopena samostatnými městy Žižkov a Vinohrady a řadou dalších
samostatných měst či předměstí. „Tyto subjekty
měly vlastní politické reprezentace, které se odmítaly spojit do jednoho administrativního celku
a podílet se na společných projektech, které by
byly prospěšné celé aglomeraci. Mezi ně patřily
i projekty vodárenských a kanalizačních staveb,“
přibližuje situaci Kryštof Drnek, archivář společnosti Pražské vodovody a kanalizace a spoluautor
knihy Vodovody předměstských obcí před vznikem Velké Prahy. „Nicméně začátkem 20. století,
kdy vrcholila neúspěšná snaha hlavního města
o dohodu s ostatními obcemi, se alespoň povedlo
realizovat dva zásadní projekty, mající přesah
až do současnosti – výstavbu Káranské vodárny
a stavbu Lindleyova kanalizačního systému,“
dodává historik Kryštof Drnek.
Jak je z výše napsaného patrné, každé město či
předměstí se snažilo poptávku po pitné vodě řešit
vlastními silami a nespoléhat se na Prahu. Někdo
v tom byl více, někdo méně úspěšný, takže pitná
voda zdaleka nebyla přístupná všem a hned. Na
lepší časy se v oblasti vodárenství, a tím i nemalému
počtu obyvatel kolem Prahy začalo blýskat až v lednu 1922. Tehdy vešel v platnost zákon o sloučení
obcí sousedících s Prahou a metropolitní politické
vedení se muselo zabývat dodávkami pitné vody do
dalších částí nyní Velké Prahy. Vyrostly desítky vodárenských věží, jímacích objektů a přečerpávacích
stanic a přibývaly i kilometry vodovodních potrubí.
Z této doby rozvoje vodárenství vzešla i jedna z dominant Prahy 4 – Podolská vodárna.

Is it a parliament?
Podolskou vodárnu si v podstatě vynutilo zmíněné nabobtnání Prahy. Ta se po spojení s okol-

ními obcemi rozrostla na 680 tisíc obyvatel
a očekával se růst až na jeden milion. A tomuto
tempu Káranská vodárna, uvedená do provozu
v roce 1914, nemohla už stačit.
V roce 1921 proto byla schválena stavba nové
vodárny v Podolí na místě původních dvou
vodáren z 80. let 19. století – Vinohradské
a Pražské. Nový komplex byl navržen architektem Antonínem Engelem jako moderní stavba,
která umožnila úpravu říční vody na pitnou
prostřednictvím mechanické pískové filtrace. Podolská vodárna byla dokončena v roce
1929 a ihned se zapojila do výroby vody pro
město, ačkoliv byla vybudována pouze jedna
její polovina. Zároveň se stavba okamžitě
zařadila mezi monumenty hlavního města,
kterou nelze přehlédnout. „Is it a parliament?“
byla otázka jednoho zahraničního hosta, když
vodárnu míjel a spatřil na fasádě sochy. Ty
ovšem reprezentují Vltavu a její přítoky, a nikoliv politické osobnosti a byly na podolskou
budovu umístěny až v roce 1965, sedm let po
úmrtí architekta Engela.

Znovu do provozu
Podolská vodárna prošla ještě v 50. a 60.
letech rekonstrukcí a dostavbou a sloužila až
do roku 2002, kdy byl její provoz po povodních ukončen. V roce 2019 až 2020 pak prošla
rekonstrukcí. V první etapě bylo provedeno
doplnění technologie filtrace vody přes granulované aktivní uhlí. Díky tomu bude voda
z Podolské vodárny splňovat přísné limity
dané vyhláškou na pitnou vodu a vodárna
bude plnohodnotně zapojena v dubnu až
květnu do distribuce vody v Praze. Oprava
navíc umožní navýšit produkci pitné vody na
500 litrů za sekundu a případně prodloužit
doby odstávky vody z dalších úpraven Želivka
a Káraný kvůli opravám štolového přivaděče
z Želivky nebo kvůli rekonstrukci káranských
řadů. Navíc Pražská vodohospodářská společnost připravuje propojení vodárny s vodojemy
na Flóře velkým vodovodním řadem dlouhým
přes tři kilometry, stavba by měla být zahájena v roce 2023. (md)

Takto se rodila dominanta Podolí. Foto: archiv Pražských vodovodů a kanalizací
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Z Muzea pražského vodárenství, které se také nachází v Po

V městské části Praha 4 najdeme i další zajímavé
vodárenské dominanty. Jednou z nich je vodárna
města Vršovic s vodojemem a vodárenskou věží
na Zelené lišce v Michli. Byla postavena v letech
1906/7 podle projektu architekta Jana Kotěry
a sloužila do roku 1975.

Nostalgické ohlédnutí za vodárenskou věží
v Michli. Foto: archiv Pražských vodovodů
a kanalizací.
www.praha4.cz

téma

bejde bez Podolí

odolské vodárně, je výhled do haly filtrů. Zdroj: Devadesát let Podolské vodárny slovem a obrazem

3 otázky pro
Dějiny vzniku pražského vodárenství jsou
poměrně zajímavé, nechybějí v nich politické
půtky, spory a soudy.
Co vás osobně nejvíce
při zkoumání vodárenské historie zaujalo?
K historii čištění pitné
i odpadní vody se váže celá řada zajímavých
faktů a vyzvednout jen jeden je obtížné.
Se čtvrtou pražskou částí je nicméně poměrně zajímavě spojena problematika pražských
potoků, a to konkrétně potokem Botič. Celkem
dlouhou dobu byl totiž jedním z nejšpinavějších
částí celého pražského území. Na jeho povodí se
nacházela celá řada lidských sídel, která potok
používala jako zdroj pitné vody a zároveň jako
recipient vody splaškové. Svým dílem k tomu
přispíval i vznikající nuselský průmysl, který
často do potoka odváděl svoje splašky. Když
začátkem 20. století vznikal moderní kanalizační systém podle projektu Williama Heerleina
Lindleye, byl Botič částečně zatrubněn, navzdory tomu, že se jednalo o mimopražské území.
V meziválečném období situace došla tak
daleko, že se pro potok plánovaly tři nezávislé
www.praha4.cz

čisticí stanice, které měly vyrovnávat masivní
nárůst využívání potoka množstvím nových
obyvatel, žijících v často nelegálních nouzových
koloniích. Situaci se povedlo definitivně vyřešit
až ve druhé polovině 20. století napojením celého území na čistírnu odpadních vod, spuštěnou
v roce 1965.
Podle pověstí existoval již ve 12. století
„čtyřkový vodovod“, kterým přitékala voda
z Jezerky přes Pankrác až na Vyšehrad. Je to
skutečnost, nebo jen báje?
Je i není. Vodovod na Vyšehrad skutečně existoval, protože máme doloženu jeho modernizaci v roce 1361, kdy došlo k obměně původního
dřevěného potrubí za nové. Ovšem to, jak
situace vypadala předtím, je stále předmětem
bádání. Prameny, které hovoří o zatrubnění
vodovodu v roce 1140 za vlády Vladislava II. či
o původním vodovodu v podobě otevřeného
koryta z počátku 12. století, který byl takto
postupně modernizován, jsou bohužel jednostranné a v současnosti je nelze nijak ověřit.
Takže vodovod skutečně existoval, ale jeho
původ, který se pověstmi váže k tzv. Libušině lázni na Jezerce nad obcí Michle, je stále
poněkud mlhavý.

Důležitá data
1882 spuštění Vinohradské vodárny v Podolí
1885 spuštění Pražské podolské vodárny
1913 ukončení činnosti Pražské podolské
vodárny a začátkem 20. století i Vinohradské
vodárny
5. 7. 1921 schválení stavby nové vodárny na
místě původních dvou vodáren
1922 začátek stavby nové Podolské vodárny
podle architektonického návrhu prof. Antonína Engela
1929 dokončení a spuštění Podolské vodárny
1931 rekonstrukce filtračního a strojního
vybavení
1940–1942 kompletní přestavba strojního
vybavení na rychlofiltraci
3. 4. 1952 rozhodnutí o dostavbě Podolské
vodárny
21. 4. 1960 spuštění nového provozu vodárny
1965 dokončení architektonické podoby druhé
budovy vodárny, opět dle návrhu Antonína
Engela
1992–2000 rekonstrukce celého areálu
Zdroj: PVK
Ponese park architektovo jméno?
Odbor kultury, sportu a dotační politiky Úřadu
MČ Praha 4 navrhl pojmenovat veřejné prostranství (parčík) v blízkosti vodárny po architektovi
A. Engelovi. Místopisná komise Magistrátu hl.
m. Prahy se však vinou covidu-19 v polovině
března nesešla, takže návrh zřejmě posoudí až
v dubnu. (md)

historika Kryštofa Drnka
Podolská vodárna se rekonstruuje a měla by
se opět stát součástí pražského systému zásobování vodou. Ale není v Praze 4 i jiný, kdysi
významný a nyní zapomenutý vodárenský
objekt?
Na území Prahy 4 se skutečně nalézá jeden příklad nyní zapomenutého vodárenského projektu.
Jedná se o vodovod, který fungoval přes 150 let
na území obce Krč a z kterého do dnešní doby
zůstal již jen zpustlý jímací objekt na jižní krčské
stráni. Jednalo se o vodovod, který byl založen
na jímání vody ze studánky s lokálním názvem
Habrovka. Pramen byl na konci
19. století i s několika jímacími studněmi dokonce zakreslen v indikační skice stabilního katastru. Jisté je, že ho jako zdroj vody využíval krčský
pivovar, fungující v letech 1841 až 1947. Voda
byla pravděpodobně také svedena i do kašny ve
škole v podzámčí, odkud si ji mohli místní občané nabírat. Pramen se využíval ještě v 50. a 60.
letech pro místní zahrádkářskou kolonii a podnik
Fruta na něj dokonce uplatnil nárok na ochranné
pásmo při stavbě nové místní hasičské zbrojnice.
Bohužel se o tomto zajímavém lokálním fenoménu nedochovaly prakticky žádné další informace
a dnes po něm zbyl jen zapomenutý a nepřístupný jímací objekt. (md)
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Zprávy z Prahy 4
Krátce
Mapy objízdných tras a náhradní autobusové
dopravy najdete v Nuselské radnici
Na konci března zahájil Dopravní podnik hlavního města Prahy další etapu rozsáhlé rekonstrukce tramvajové trati Vladimírova - Táborská - Na
Pankráci - Na Veselí – Soudní, která významně
omezuje provoz v této části Prahy 4. Stavební
práce pokračují po zimní přestávce na Pankráci
a v Nuslích, konkrétně v ulicích Na Pankráci
a v Táborské až po křižovatku s Vladimírovou.
Mapy, které informují o objízdných trasách
a trase náhradní minibusové dopravy, najdou
občané v přízemí Nuselské radnice (Táborská
500) a v Informačním centru MČ Praha 4 na
náměstí Hrdinů (u výstupu ze stanice metra
Pražského povstání). Předpoklad dokončení této
investiční akce je 4. červen 2021. (red)
Plastika Květ se dočká opravy
Opravou projde umělecké dílo umístěné mezi
ulicemi Pujmanové a Horáčkova v Krči – kamenná plastika Květ. Městská část Praha 4 plastiku
opraví za pomoci finančního daru od společnosti Lidl ve výši 55 tisíc korun. Shodli se na
tom radní městské části. Plastika je dílem z roku
1969. Jejím autorem je sochař Jaroslav Vacek.
Mezi jeho další díla patří převážně figurativní
sochy spíše abstraktního rázu. Příkladem může
být cínový reliéf na budově mateřské školy
v Kutné Hoře, nazván „S čepicí“. (red)

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Český statistický úřad (ČSÚ) zahájil letošní
sčítání lidu domů a bytů o půlnoci z 26. na
27. března, a to formou online. Pokud někdo
nevyužije internetovou formu sčítání, bude
muset do 11. května vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Povinnost zúčastnit se
sčítání vyplývá ze zákona.
Pro vyplnění a odevzdání listinného sčítacího
formuláře je stanovena doba od 17. dubna do
11. května 2021. Jeho distribuci mají na starosti
sčítací komisaři a síť kontaktních míst. Jejich
činnost bude v součinnosti ČSÚ a České pošty,
která z velké části zajišťuje tuto část sčítání,
upravena tak, aby došlo k výraznému omezení
fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři
a obyvateli. Sčítání bude zřejmě probíhat ve
složité epidemické situaci, bude proto nutné
dodržovat aktuálně vyhlášené hygienické
podmínky.
Sčítání podléhá:
• každá fyzická osoba, která má v rozhodný
okamžik na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů nebo
které byl na území ČR udělen azyl, doplňková
ochrana nebo dočasná ochrana,

Nová krmítka v plochách zeleně
Městská část Praha 4 instalovala v parcích
a ostatních plochách zeleně 80 krmítek pro
ptactvo. Postará se též o pravidelné doplňování
potravy. Krmítka obohatila například park Jezerku, park na Pankráci, Třešňovku Na Chodovci,
Branickou louku u Ledáren, park Na Fidlovačce
a další místa veřejné zeleně. A co do krmítek
vkládat? Ideální jsou olejnatá semínka, například slunečnice, kousky loje nebo proso. (red)
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• každá další fyzická osoba, která je na území
České republiky v rozhodný okamžik přítomna,
• každý dům (i neobydlený) a každý byt
(i neobydlený).
Sčítání 2021 na základě zákona řídí, koordinuje
a zabezpečuje ČSÚ. Významným partnerem je
Česká pošta, která zajišťuje především roznos
a sběr listinných sčítacích formulářů a provoz
více než 800 kontaktních míst Sčítání 2021.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, nařízením o evropské statistice, GDPR
a dalšími právními předpisy. Správcem poskytnutých osobních údajů je výhradně ČSÚ. Tyto
údaje zpracovává zabezpečeným způsobem na
základě a v rozsahu zákona o sčítání, v souladu
s platnými předpisy EU a národní právní úpravou na ochranu a zpracování osobních údajů.
První výsledky Sčítání 2021 budou všem bezplatně k dispozici na přelomu let 2021 a 2022.
Sčítání lidu proběhlo v Československu poprvé
v roce 1921. Od té doby se koná pravidelně každých
deset let. Více informací na www.scitani.cz. (red)

Loňské plavenky lze využít až do konce letošního roku
Nevyčerpané vstupenky do plaveckého stadiónu
Podolí z loňského roku, takzvané plavenky,
zůstávají v platnosti až do 31. prosince. Umožňuje to dohoda mezi městskou částí Praha 4
a Českou unií sportu, provozovatelem stadionu,
kterou schválila Rada MČ Praha 4. Lidé tak
mohou loňské plavenky využít i po skončení
mimořádných opatření vlády.
Po přijetí vládních opatření k zamezení šíření pandemie covid-19 byla v minulém roce opakovaně
zamezena činnost plaveckým bazénům, a předplatitelé vstupenek je proto neměli možnost využít.
I v současné době usnesení vlády ČR zakazuje
provoz bazénů, což znemožňuje provozovateli
bazénu plnit jeho smluvní povinnosti z kupní
smlouvy č. SML/2020/0123/OŠ ze dne 13. 3.
2020. Na základě této smlouvy MČ Praha 4

nakoupila vstupenky do plaveckého stadionu
Podolí. Dodatkem k této smlouvě se doba použitelnosti vstupenek do bazénu prodlouží.
Vstupenky do areálu plaveckého stadionu
v Podolí poskytuje MČ Praha 4 osobám starším
63 let a držitelům ZTP průkazů s místem trvalého pobytu na území MČ Praha 4. (red)

www.praha4.cz

Zprávy z Prahy 4

Celkový pohled na revitalizovaný vnitroblok od východu.

Obnova vnitrobloku Halasova počítá s velkým množstvím volnočasových prvků i umělým potůčkem.

Projekt oživení vnitrobloku Halasova nezapadl
Městská část Praha 4 spolu s místními
obyvateli, spolkem Bieno a studenty České
zemědělské univerzity připravuje v rámci
pilotního projektu revitalizaci vnitrobloku
mezi ulicemi Halasova, Matěchova, Na Strži
a U Strže.
Studenti na základě dotazníkového šetření
mezi obyvateli, uspořádaného spolkem Bieno,
předložili k veřejné diskusi celkem 10 návrhů na
www.praha4.cz

kompletní obnovu tohoto velkorysého veřejného prostoru.
Veřejnost měla možnost seznámit se s návrhy v expozici umístěné přímo ve vnitrobloku. Na veřejném
setkání v Nuselské radnici se k nim mohli lidé
aktivně vyjádřit a hlasovat pro návrhy podle jejich
preferencí. Vítězný studentský návrh byl poté rozpracován do architektonické studie, která bude následně
předobrazem pro projektovou dokumentaci.
„Není tedy pravdou, že vnitrobloky pro radnici

nejsou téma, jak tvrdí někteří opoziční zastupitelé, naopak, propracované pohledy na revitalizovaný vnitroblok termín skutečné realizace
významně přiblížily,“ říká s nadějí ve slibnou
budoucnost radní pro životní prostředí a místní
Agendu 21 městské části Praha 4 Tomáš Hrdinka (ANO 2011). Více informací včetně fotografií
najdete na webu praha4.pincity.cz/projekty/.
Revitalizace vnitrobloku probíhá v participaci
s občany podle principů místní Agendy 21. (red)
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Názory zastupitelů
Za přívětivější
veřejná prostranství

Tomáš Hrdinka (ANO
2011), radní MČ Praha 4

Zima asi ještě nekončí,
ale už teď je patrné, že
velké mrazy, které přišly
v únoru, i doba covidová
mají vliv na enormní
znečištění veřejných
ploch psími exkrementy
a odpadky. Je to poznat
zejména těsně u vchodů do bytových domů, kdy
se majitelům psů na dlouhé vycházky v třeskutých mrazech moc nechtělo, a kolem kontejnerů
na tříděný odpad, kdy jejich zvýšené zatížení
obaly v souvislosti s e-shopy a čerstvým větrem
často zohyzdilo jejich okolí. O problému víme,
úklid po zimě se rozbíhá, u některých hnízd je
navyšována kapacita, buďte, prosím, trpěliví
a s monitoringem dlouhodobě přeplněných
kontejnerů nám pomozte (fotit stav je nutné
každý den po dobu 14 dnů). Rád bych ale zůstal
pozitivní, tedy informuji, že loni rozběhlé
akce, které získaly širokou podporu veřejnosti,
bychom letos rádi ještě posílili.

Revitalizace vnitrobloku
Halasova
Na webu PinCity si můžete prohlédnout
čerstvou architektonickou studii a 3D vizualizace plánované revitalizace vnitrobloku Halasova,
která byla připravena v participaci s tamními
občany; více se o tématu dozvíte v samostatném
příspěvku v tomto čísle Tučňáka. Můj předchůdce Růžička, který projekt revitalizace zahájil,
tedy nemluví pravdu, když říká, že projekt
zapadl – přesvědčit se ostatně můžete sami na
praha4.pincity.cz/projekty/21.

Nové květnaté louky
Nejen smysl a účel samotný, ale i desítky vašich
e-mailů a podnětů na webu PinCity nás přiměly
rozšířit plochy pro výsev květnatých luk. Bude
se jednat hlavně o tzv. vnitrokomunikační pásy
zeleně, podobně jako na Novodvorské, kruhové
objezdy, okolí nájezdových ramp a jeden
pozemek hned vedle radnice (lékárny) na ulici
Antala Staška. Už teď se těším na tu letní krásu,
a věřím, že i vy, občané naší městské části. Více
o tématu na praha4.pincity.cz/projekty/16.

Důstojnější kontejnery
Po velmi kladném přijetí občany Braníka (praha4.pincity.cz/projekty/41) jsme se rozhodli ve
spolupráci odboru životního prostředí, magistrátu a Pražských služeb vytipovat další místa,
kde by mohly současné barevné kontejnery na
tříděný odpad nahradit vizuálně decentnější
kontejnery šedé, které ještě podtrhnou charakter
nedávno revitalizovaných míst a ulic v Praze 4.
Vzhledem k tomu, že kontejnery jsou menší,
a musí jich tedy být více (součástí je i kontejner
na kov), se nevejdou na všechna místa. Ale i tak
to za to stojí. Hezké dny vám všem.
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Digitalizace – dobrý sluha, Dva roky na radnici
Michal Hroza (TOP 09),
ale zlý pán
místostarosta MČ Praha 4
Jaroslav Míth (ODS),
radní MČ Praha 4

Chápu občany, které
stále opakovaná slova
o potřebě digitalizace
státní správy štvou. Aby
ne! Poslední pořádný
krok v digitalizaci státu,
tedy základní registry
a datové schránky, jsou
už více než deset let staré. Občan je konfrontován s navzájem nekompatibilními systémy
šitými horkou jehlou. Výsledky jsou mnohdy až
neuvěřitelné, kdy například systém rezervace
na očkování nepočítal s tím, že lidé narození
před rokem 1961 mají rodné číslo jiného formátu než dnes. Tento příklad jen ilustruje zásadní
chybu, která se často opakuje. Digitalizace totiž
není cíl, ale prostředek, jak nám ulehčit život.
Výsledkem musí být uživatelsky příjemné prostředí, které ulehčuje daný úkon, ale zároveň se
přirozeně kombinuje a doplňuje s jinými tradičními cestami. Stejně jako si nákup mohu udělat
v kamenném obchodě (dnes dočasně ne) nebo
v online shopu. Tato cesta propojování různých
světů je ta správná cesta digitalizace. V úřadu
Prahy 4 jsme v tomto duchu v polovině února
spustili možnost si online rezervovat na webu
na konkrétní čas vyřízení parkovacího oprávnění nebo osobních dokladů. Když pak občan
přijde v daný čas na úřad a zadá své rezervační
číslo do vyvolávacího systému, je přednostně
vyzván k první volné přepážce.

Blýská se na lepší časy
Abychom i my mohli vám občanům začít zásadněji otevírat elektronický styk s úřadem, musí se
pohnout státem uznaná elektronická identifikace. A tady se již blýská na lepší časy. Hodně
si slibuji od spouštěné aktivity BankID, která
propojuje bankovní svět se světem základních
státních registrů. Dnes v podstatě každý z nás
má účet vedený u banky a ta jej musela náležitě
identifikovat a zajistit s ním i bezpečnou formu
vzájemné elektronické komunikace. A právě
tento zabezpečený elektronický způsob komunikace s bankou bude využíván pro komunikaci
s úřady, ale i s privátními subjekty. Nebude
tak nutné si zřizovat další samostatné přístupy
a hesla a certifikáty do všech možných systémů,
datové schránky apod., ale využít k přístupům
a identifikaci autorizaci přes BankID. Konečně
tak bude možné v masovém měřítku začít s občany komunikovat elektronicky bez předchozího fyzického kontaktu. Doufám, že se tímto krokem pohne digitalizace tím správným směrem,
tedy býti službou, a ne jen otravným sbíráním
dalších a dalších dat posílaných v terabytových
souborech. Cílem musí být úspora času a větší
pohodlí pro občany. Na politické reprezentaci
zůstane úkol zajistit, aby digitalizace zůstala
dobrým sluhou a nestala se zlým pánem.

Blíží se dvouleté výročí
našeho působení ve
vedení radnice a to je příležitost k drobné bilanci.
I přes pandemii čínské
chřipky se nám dařilo
investovat, opravovat
i otevírat místa v Praze 4.
Zároveň jsme se snažili
pomoci našim spoluobčanům, kteří se ocitli v těžké situaci.

Místa pro setkávání
Opravili jsme altán a svah v parku Jezerka, kde
se nyní mohou pořádat společenské akce a koncerty. S tím ještě budeme muset chvíli počkat,
ale tato oprava parku velmi prospěla. Otevřeli
jsme nový park Přátelskou zahradu, který
využívají i děti z přilehlé školy. Ve spolupráci
s Městskou knihovnou se podařilo otevřít zbrusu novou pobočku knihovny Jezerka v Nuslích,
která není jen půjčovnou knih, ale otevřeným
kulturním prostorem pro 21. století.
Daří se postupně opravovat naše divadla.
S Dobeškou jsme oslavili dvacet let od jejího
založení skvělým programem a kompletní
novou střechou. Také Fidlovačka se dočkala další fáze plánovaných oprav. Divadlo
na Jezerce čekají opravy v letošním roce.
Velkolepou show stihlo zahájit nově otevřené
Branické divadlo se svým novým nájemcem,
který svým projektem přesvědčivě zvítězil ve
vypsané soutěži.
Rekonstrukcí společenských prostor prošel také
denní stacionář branického domu s pečovatelskou službou. Vznikla studie nového seniorského domu v ulici Hudečkova. Pokračovaly i práce
na koupališti Lhotka, které se v létě představilo
s kompletně novými sprchami a šatnami, hřištěm pro nejmenší, chodníky a plotem.
Školáci budou moci využít novou tělocvičnu
v ZŠ Mendíků, sportovní halu v Bítovské a zbrusu novou kuchyni v Jitřní. Sociální zařízení prošla rekonstrukcí v ZŠ Ohradní a v MŠ 4pastelky,
nové dívčí toalety má i ZŠ Jeremenkova. Další
školy a školky mají opravené kotelny.

Pomoc v době pandemie
Podařilo se nám prosadit tři vlny odpouštění
nájmů, které dosahovaly až 70 % slev. Již podruhé jsme zrušili valorizaci, čímž jsme nezvýšili
nájmy v prostorech spravovaných městskou
částí. Vytvořili jsme seznam restaurací, které
stále nabízejí jídla alespoň přes výdejní okénka,
abychom je propojily se zákazníky.

Nezapomínáme
Ani v této době nezapomínáme na důležitá výročí. Odhalili jsme novou pamětní desku členu
Obrany národa Josefu Kafkovi v Otakarově ulici,
podpořili projekt Divadlo paměti národa a odhalili ve spolupráci s Židovskou obcí nové kameny
zmizelých, tzv. Stolpersteine.

www.praha4.cz

Názory zastupitelů
Příležitost pro
novou radu Prahy 4

Tibor Vansa (Piráti),
zastupitel MČ Praha 4

Díky odmítavému postoji
Jitky Zykánové (TOP
09) ke spolupráci s SPD
se otevírá příležitost ke
změně ve vedení Prahy 4.
Přináším proto náš
pohled na to, co by měla
nová rada stihnout do
voleb v oblasti IT.
Velkou část zbylého období stráví rada ještě
v covidovém období a bude se muset vyrovnat
nejen s finančními důsledky, ale i s omezenou
funkčností úřadu, neboť značná část zaměstnanců je na home office. Rozsáhlý průzkum
ukázal, že produktivita zaměstnanců je v tomto
prostředí až o třetinu nižší. Pokles efektivity má
však ryze technické důvody, k jejichž odstranění postačí nízké investice do vybavení nebo
příspěvky na uzpůsobení domácího prostředí.

Práce z domova jako výhoda
Nemalá část firem, které navzdory současné
situaci prosperují a rostou, to zvládá díky tomu,
že současný nucený home office pojala nikoliv
jako dočasné omezení, ale organizačně a finančně nákladné přizpůsobení využila k trvalému
zvýšení efektivity. Velká část zaměstnanců
radnice vykonává čistě kancelářskou práci, pro
kterou není práce z domova zásadní překážkou.
Naše radnice však bohužel zůstává uvězněna
v drahém třicetiletém pronájmu z divokých dob
ODS. Přitom na efektivnějším využití pronajaté plochy by mohla ušetřit nemalé částky.
Největší potíží však bývá prvotní úsilí nutné pro
provedení změny, to však máme za sebou. Část
zaměstnanců bude muset dál na úřad docházet
kvůli charakteru své agendy, pro mnohé však
přináší možnost práce z domova výhody v podobě úspor času stráveného cestováním.

Stačí nestát v cestě
Osobní setkání zůstává nadále velmi důležité
a i ajťák jako já se těší, až bude moci některé
věci řešit osobně. Je ale osobní setkání s úředníkem něco, bez čeho bychom se nedokázali
obejít? Ano, je, ale úřad nám v tom musí
jít naproti. Co tedy rada může udělat hned,
pouhým převzetím fungujících modelů z jiných
městských částí? Prakticky ihned by mohla potěšit školou povinné děti a spustit online zápisy
do škol. Zdarma je k mání také nový grantový
systém. Všichni občané Čtyřky by zajisté ocenili
napojení Prahy 4 na Portál Pražana, stejně jako
zavedení uživatelsky přívětivého rozklikávacího
rozpočtu městské části. Krokem vpřed by bylo
i zveřejnění passportu majetku městské části
a obnovení směrnice s otevřenými výběrovými
řízeními. Stačí nestát v cestě.

www.praha4.cz

Voliči chtějí radu
bez podpory SPD

Koalice přeběhlíků byla
nově posílena hlasem SPD

Současná koalice v Praze 4
se zmítá v krizi. A s ní bohužel celá městská část.
Zastupitelka Cingrošová
přeběhla z ODS k SPD,
přitom zůstává v jejich
klubu. ODS v Praze 4
vedená poslancem Markem Bendou se tváří, že
jim to nevadí. Nám i voličům to vadí. A hodně.
Nesystémová strana populisty Okamury nemá
v Praze 4 mandát, voliči ji do zastupitelstva nezvolili. Čím dřív si to ODS uvědomí, tím lépe.
Je to už druhý neodpustitelný přešlap ODS v tomto
volebním období. Před dvěma roky ODS v Praze 4
uzavřela koalici s ANO 2011 a TOP 09 za podpory
přeběhlíků Krajcové ze STANu a Svobody z KDU-ČSL s těsnou většinou 23:22. Společně pak zvolili
starostku z ANO 2011. V Parlamentu přitom vede
Marek Benda principiální rétoriku proti ANO 2011.
V Praze 4 starostku za ANO 2011 ODS podporuje,
navzdory volebním výsledkům. Mezi 45 zastupiteli
vyslali voliči ve svobodných volbách na první
místo starostu Petra Štěpánka. Získal 9066 hlasů.
Třetí byl pak kandidát Pirátů s 8354 hlasy. Kandidátka ANO 2011 získala 6522 hlasů a skončila mezi
zastupiteli na 29. místě. Její ANO 2011 skončilo
čtvrté. Není divu, že jsou voliči nespokojeni, jak se
v Praze 4 nakládá s jejich mandátem.

Vládní koalice v Praze 4
ve složení ODS, ANO
2011, TOP 09 + přeběhlík
Josef Svoboda má novou
pomocnici při hlasování
pro rozprodávání nemovitostí Prahy 4. Novou pomocnicí této koalice je novopečená členka SPD,
která vyměnila stranickou knížku občanských
demokratů právě za legitimaci hnutí Svoboda
a přímá demokracie. Všichni jistě dobře víme, že
hnutí SPD je esenciálně populistickým subjektem
s prvky nacionálního extremismu. O to smutnější
se pozdává fakt, že dle veřejného prohlášení
pro Blesk.cz předsedy ODS Prahy 4 a poslance
Marka Bendy není spolupráce s členkou hnutí
SPD problém a tato členka SPD je stále členkou
klubu zastupitelů ODS.
Pokládám za velké štěstí, že TOP 09 má tuto
spolupráci dle svých vnitřních předpisů zakázanou. A proto jedna ze zastupitelek z řad této
strany díky koaliční spolupráci s SPD odmítla
svým hlasem schválit program zastupitelstva.

Petr Štěpánek (Praha 4
sobě/Zelení a nez.),
zastupitel MČ Praha 4

…a správu obce bez chaosu
Koalice závislá na přeběhlících a SPD navíc neumí
se získanou mocí vůbec zacházet. Zastupitelstva jsou svolávána jednou za tři měsíce podle
legislativního minima. Občanům byly loni kladeny
různé překážky v účasti v podobě pásek a pokusu
je vykázat do místnosti s obrazovkou. Na jednání
zastupitelstva si starostka povolává policii. Při
poslední schůzi si koalice nebyla schopna schválit
ani vlastní program. Návrhy opozice smetla ze
stolu. Za dva roky koalice stihla jen prodávat
byty a pozemky, v krizi to nejhorší, co lze udělat.
Lidé mají obavy o budoucnost, o zaměstnání, jak
budou bydlet. Byty bude městská část potřebovat
pro ty, na které krize dopadne nejhůře. Naše ulice
lemují vraky aut, všude je spousta smetí.
Pohled do ulic Prahy 4 je třeba v porovnání
s Prahou 6 nebo 7 tristní. Na Šestce v uklizených
trávnících kvetou první jarní květiny, na Čtyřce
kelímky z rychlého občerstvení a odhozené
roušky. Koalice se místo služby obyvatelům
zabývá sama sebou, než aby vládla ve prospěch
občanů. Naše Praha 4 Sobě – Zelení a nezávislí
je uskupením reprezentujícím sousedy a jejich
spolky, jen s nimi jsme slovy Václava Havla mocí
bezmocných proti zvůli developerů a mocných.
V komunální politice jde o kvalitu života, ne
o mocenský boj 23:22. I proto jsme kolegům
navrhli zastoupení v radě v souladu s mandátem
od voličů. Věříme, že dostanou rozum a začnou
pracovat ve prospěch občanů, jako to děláme my.
Obyvatelé Prahy 4 si to zaslouží.

Lukáš Zicha (STAN/
KDU-ČSL), zastupitel
MČ Praha 4

Jaké jsou naše priority?
Nyní se vyjednává o nové koalici. Priorita našeho klubu Společně pro Prahu 4 je pokračování
v koaliční smlouvě z roku 2018, která odráží
priority našeho hnutí.
Zmíněnými prioritami jsou:
Zahájení zpracování podrobných regulačních
plánů nebo územních studií z hlediska zeleně,
dopravy a možností budoucího stavebního
rozvoje na vytipované nejproblémovější lokality
MČ Praha 4. Z hlediska výstavby preferujeme
výstavbu bytů a potřebné občanské vybavenosti před stavbou dalších kancelářských budov
a megalomanských developerských projektů.
V odůvodněných případech chceme prosazovat
používání smluv o spolupráci a rozvoji městské
části a prosazování spolupodílení se developerů na výstavbě zařízení občanské vybavenosti
(zejména školek, veřejných parkovišť, veřejné
zeleně a jiného veřejného vybavení).
Koaliční strany zastoupené v Zastupitelstvu
hlavního města Prahy budou usilovat o svěření
pořizování regulačních plánů městským částem,
což podporujeme. Jsme zásadně proti prodeji
ploch izolační zeleně s výjimkou pouze výjimečných případů výstavby s jasnou přidanou hodnotou
pro občany naší městské části Praha 4. Propojovat
plochy zeleně, aby navazovaly v rámci celoměstského systému zeleně, biokoridorů a izolační
zeleně. Tím chceme eliminovat tepelné ostrovy.
Realizovat významné veřejné stavby na základě
architektonických soutěží.
Investovat též do obnovy bytového fondu
městské části Praha 4 a vybudovat nový dům
seniorů. To je pouze ukázka našich priorit. Držte nám v prosazování našeho programu palce,
Praha 4 si to zaslouží.
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Covid-19: Jak přesně probíhá očkov
Od 1. března se mohou k očkování vakcínou
proti nemoci covid-19 registrovat senioři od
sedmdesáti let výše. V tomto článku najdou
lidé, kterým se podařilo objednat konkrétní
termín pro očkování, informace Ministerstva
zdravotnictví ČR o průběhu očkování a postupu, který je v očkovacím centru čeká.
Očkování je aktuálně nejvhodnější možností, jak
současnou epidemii onemocnění covidem-19 zastavit a vrátit se k běžnému životu před pandemií bez
plošných opatření. Očkováním proti onemocnění
covidem-19 totiž ochráníte před nákazou nejen sebe
a svoji rodinu, ale i své okolí. Čím vyšší je procento
očkované populace, tím nižší je počet osob, které se
mohou nakazit a onemocnění šířit dál.
V každém očkovacím místě budete procházet
několika stanovišti.

Stanoviště 1 – registrace
Po vstupu klienta do očkovacího místa je provedeno ztotožnění. Klient předloží doklad totožnosti
– občanský průkaz nebo pas, a průkaz pojištěnce.
V čekárně klient od administrativního pracovníka
obdrží informační leták o očkování a výtisk dotazníku před očkováním proti onemocnění covidem-19,
který vyplní a podepíše. Pokud klient přijde v jiný
termín či čas, nemůže být očkován a očkovací místo
opouští. Pokud klient splňuje všechny požadavky
registrace, postupuje na stanoviště 2.
Čas: do 5 minut + čekání.

Stanoviště 2
– vyšetření lékařem
Po registraci na prvním stanovišti pokračuje
klient na stanoviště lékaře, které je oddělené od
ostatních prostor očkovacího místa. Klient lékaři
předá vyplněný a podepsaný dotazník, popřípadě jej vyplní s lékařem v průběhu odběru anamnézy před samotným očkováním. Lékař vám
položí pár otázek týkajících se vašeho zdravotního stavu a případných alergií. Je-li očkování
klienta lékařem schváleno, postupuje klient do
očkovací místnosti. Pokud lékař vyhodnotí, že
je očkování v daný moment nevhodné, opouští
klient očkovací místo.
Čas: do 7 minut + čekání.

Stanoviště 3
– aplikace očkovací látky
V očkovací místnosti se klient řídí pokyny očkujícího pracovníka. Vakcinační látka je aplikována do ramene nedominantní paže, pokud není
paže dostatečně osvalená, může být aplikována
do stehenního svalu. Po aplikaci očkování postupuje klient do čekárny.
Čas: do 3 minut + čekání.

Stanoviště 4 – čekárna
V čekárně očkovaný klient vyčká 30 minut pod
dohledem pověřeného zdravotníka nebo administrativního pracovníka.
Čas: minimálně 30 minut.
Vydání certifikátu o očkování trvá přibližně
minutu.
Další informace a pokyny pro očkované:
• Dodržujte pokyny personálu.
• Po celou dobu pobytu na očkovacím místě mějte zakrytá ústa a nos (nanorouška, respirátor).
• Kdykoli je to možné, dezinfikujte si ruce.
• Při dotazování zdravotníka na váš zdravotní
stav odpovídejte pravdivě.
• Pokud se vám ještě na očkovacím místě udělá
nevolno, informujte okamžitě personál.
• V den očkování i následující den je vhodné
dodržovat klidový režim.
• Po první dávce ještě není vaše ochrana dostatečná a můžete se stále nakazit. Dodržujte
proto všechna opatření k zabránění vaší
nákazy (respirátory, rozestupy, pravidelné
mytí a dezinfekce rukou).
• Na druhou dávku očkování se dostavte v den
i přesný čas, který vám byl přidělen.
Nežádoucí reakce po očkování?
Po očkování se u vás může projevit bolest,
zarudnutí nebo otok v místě injekce, únava,
bolest hlavy, bolest svalů či kloubů a méně často
i zvětšení mízních uzlin, nevolnost, třesavka,
zvýšená teplota nebo zimnice. Příznaky obvykle
do několika dní samy odezní bez nutnosti léčby.
Tyto reakce jsou však zcela běžné a mohou se
vyskytovat i po jiných očkováních. Závažné
reakce po očkování jsou velmi vzácné.

Je důležité si uvědomit, že tyto dočasné reakce
sice mohou být nepříjemné, avšak samotná
nemoc covid-19 může vaše zdraví významně poškodit, a to nejenom případným závažným průběhem, ale i možnými dlouhodobými následky.
Pokud zmíněné příznaky přetrvávají déle než tři
dny, dochází k jejich zhoršení či se projeví jiné
příznaky, kontaktujte svého praktického lékaře
a informujte ho o své situaci. (red)
Očkování je jedním z nejúčinnějších prostředků
k omezení vzniku a šíření nákazy v populaci.
V minulosti se díky rozsáhlým očkovacím kampaním podařilo řadu infekčních onemocnění
významně potlačit nebo zcela zlikvidovat (např.
pravé neštovice, přenosná dětská obrna). To by
bylo možné i v případě onemocnění covidem-19.

Zapojení praktických lékařů do očkování
S prvním březnem odstartovalo také zapojení praktických lékařů do očkovací kampaně.
Praktici očkují ty zájemce, kteří dosud nebyli očkováni jinde a nejsou zaregistrováni
prostřednictvím Centrálního rezervačního
systému k očkování do některého z očkovacích míst. V této fázi očkování provádí
praktický lékař vakcinaci pouze u klientů,
které má ve své kartotéce. Jeho průběh
nakonec závisí na tom, kolik dávek vakcíny
látky AstraZeneca či jiné konkrétní praktičtí
lékaři dostanou.
10 Tučňák • 4/2021

Praktičtí lékaři ve svých ordinacích očkují:
• seniory 80+, kteří se nechtějí nechat očkovat
v očkovacím místě,
• imobilní pacienty,
• seniory 70+,
• chronicky nemocné pacienty podle přesně
stanovených prioritních diagnóz, kteří jsou
sice mladší než 70 let, ale je u nich riziko
těžkého průběhu covidu-19
Registrace zájemců o očkování
Praktický lékař vyhledá osobu, kterou chce

očkovat, v informačním systému ISIN-OČKO
a provede „záznam o registraci“. Provedení záznamu se automaticky projeví v Centrálním registračním systému (CRS). ISIN-OČKO zároveň
indikuje, pokud je daný pacient již registrován
v CRS, u takové osoby nemůže být očkování
provedeno v ordinaci praktického lékaře. Tímto
postupem vzniká u každého praktického lékaře
„fronta pacientů k očkování“, tj. jejich pořadí.
Praktický lékař poté zve pacienty k očkování
v konkrétním termínu v době, kdy bude mít
zajištěnu očkovací látku. (red)
www.praha4.cz
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vání v očkovacím místě

Krátce
17.000 respirátorů pro obyvatele Prahy 4
Městská část Praha 4 rozdělila v březnu tisíce
respirátorů FFP2 svým obyvatelům, kterým je
více než 50 let a mají trvalé bydliště v Praze 4.
Respirátory byly určeny především pro seniory
a sociálně potřebné, kteří nemají možnost si
respirátory obstarat jinak nebo jejich pořízení
je pro ně příliš nákladnou záležitostí. Obyvatelé s trvalým bydlištěm v Praze 4 si je mohli
vyzvednout na jednom ze tří distribučních
míst. (red)
Respirátory pro dospělé a roušky pro děti
byly distribuovány do pěstounských rodin
Prostřednictvím Potravinové banky získala
městská část Praha 4 respirátory určené pro
pěstouny a dále roušky pro děti, o které se tito
pěstouni starají. Městská část zajistila jejich
distribuci, a tak byly v první polovině března
dodány do 161 rodin k 153 dětem. Dalších nejméně 1.000 respirátorů rozdělil svým klientům
Odbor sociální Úřadu MČ Praha 4. (red)
Praha 4 pokračuje v distribuci respirátorů
Distribuce respirátorů třídy FFP2 pokračuje
v Ústavu sociálních služeb Prahy 4, který na
adrese Podolská 31, Praha 4 (nad zastávkou
autobusu č. 134) vydává respirátory už od
25. února, vždy ve čtvrtek od 13.00 do 15.30
hodin. Ústav sociálních služeb Prahy 4
rozdělil v uplynulých dnech více než 2.000
respirátorů. (red)

Klienti Ústavu sociálních služeb v Praze 4 jsou naočkováni
Ústav sociálních služeb v Praze 4 (dále jen ÚSS4)
se nadále přizpůsobuje novým potřebám vzniklých
v souvislosti s pandemií koronaviru. S přispěním
MČ Praha 4 a ve spolupráci s lékaři z Thomayerovy
nemocnice zajistil v únoru a březnu v domech
s pečovatelskou službou očkování seniorů proti
onemocnění covidem-19. Očkování probíhalo
v místě jejich bydliště, senioři tak nemuseli cestovat
k lékaři či do zdravotnického zařízení.

Zároveň Ústav sociálních služeb v Praze 4
pomohl celé řadě seniorů s registrací ohledně
očkování. Například lidí starších 80 let, kteří
využívají různých sociálních služeb ústavu,
je celkem 850. Seniorům, kteří mají zájem
o očkování a nemají je ještě zajištěné, je i nadále
k dispozici každý všední den od 9.00 do 15.00
hodin k dispozici informační linka ÚSS4 na čísle
telefonu 777 478 159.

4 otázky pro
Bylo právě
vaše působení
jako místopředsedkyně
vakcinologické
společnosti
motivací k očkování seniorů
navíc k vaší
každodenní
práci dětské
lékařky?
Ano, dá se to tak
říct. Očkování
se věnuji od
založení této
www.praha4.cz

„Často se lidé ptají, jak se dostanou na očkování, když nemají rodinu poblíž, nebo je zajímá,
když se nemůžou proklikat centrálním očkovacím registrem, jestli to můžeme udělat za ně.
To nelze, ale pokud je dotyčný sám a nevládne
technikou, vyrazí za ním kolega s notebookem
a u něj doma dotyčného registruje,“ uvedla Linda Obrtelová, ředitelka ÚSS4, a dodává: „Pomoc
zatím využily jednotky osob.“ (red)

MUDr. Hanu Cabrnochovou, MBA

společnosti. Dříve očkování bylo především doménou dětského lékaře, u dětí probíhá největší
množství očkování. V posledních letech se ale
také rozšířila nabídka očkování pro dospělé,
především pro osoby 65+ a chronicky nemocné,
a to i díky nově dostupným očkovacím látkám.
Onemocnění covid-19 přineslo velkou změnu ve
vnímání důležitosti očkování, a to jak z důvodu
ochrany jednotlivce, tak i pro zamezení šíření
této nemoci ve společnosti. Největší riziko
závažného průběhu této nemoci je právě pro
naše nejstarší spoluobčany a rizikové skupiny
občanů s chronickými onemocněními.
Jaký prvek kromě věkového rozdílu nejvíce
vnímáte v praxi se seniory?

Vrací se nám potřeba mezigenerační sounáležitosti a pomoci v rodinách. Tak jako my známe,
že s dětmi chodí rodiče, je krásné sledovat,
jak své babičky a dědečky provází na očkování
vnoučata a děti.
Kterého nejstaršího člověka v Praze 4 jste
očkovala?
Nejstarším očkovaným byl uživatel z Domu
s pečovatelskou službou Braník, který se narodil
v roce 1917 a přišel sám bez invalidního vozíku.
Mají senioři obavy ohledně očkování?
S obavami se nesetkávám, ba právě naopak.
Všichni byli rádi, že mohou být očkováni co
nejdříve a ochránit se před nemocí. (red)
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Zahrada, která stvořila Mikeše a medvědy od Kolína

V místním studiu vznikl ve druhé polovině
60. let oblíbený seriál Potkali se u Kolína (Pojďte
pane, budeme si hrát). Foto: priroda.cz
Na každém kroku narazíte na zajímavé sochařské artefakty.

Zahrada se rozkládá na dohled Nuselského mostu.

Přesně na rozhraní Prahy 2 a Prahy 4, za
železniční tratí a pod Nuselským mostem, se
rozprostírá podivuhodná zahrada. Na ploše
dlouhé téměř 400 metrů je umístěno několik
desítek soch, váz, květinových záhonů
a mnoho dalších artefaktů. Tento mimořádně
zajímavý areál se ovšem pyšní nejen bohatou
historií sochařskou, ale i filmovou.
Původně zde byla umístěna kamenosochařská
dílna Karla Nováka, který se za první republiky
zabýval zvětšováním a zmenšováních soch
a dalšími sochařskými projekty. „Spojil se
s významnými pražskými architekty a například
veškeré sochy a štuky na pražském Obecním domě pocházejí z jeho dílny,“ vzpomíná
současný majitel zahrady Ing. Vojtěch Haluza
a pokračuje: „Pracovní náplň Karla Nováka byla
velice pestrá. Kromě sochařiny se věnoval také
štukaterské výrobě a tvorbě ozdobných kachlí,
šperků, náušnic a prstenů. Měl značného obchodního ducha a v době rozkvětu zaměstnával
až 20 vysoce odborných pracovníků, kteří spolupracovali s význačnými sochaři a architekty.“
Po válce, po nástupu komunistů k moci, musela
dílna provoz ukončit. Její činnost dodnes při12 Tučňák • 4/2021

pomínají v zahradě obklopující budovu ateliéru
četné pozůstatky sochařských a dekorativních
artefaktů. „Pamětníci s rozhořčením vzpomínají, že se na neutěšeném stavu areálu ponechaného vládě většiny podepsaly později nájezdy
tzv. vyšehradských jezdců, kteří zde s oblibou
pořádali svá plundrující setkání. Vše toto se dělo
s nadšením v duchu likvidace starých buržoazních pořádků s nastoupením nových lepších
zítřků,“ říká s trpkostí v hlase Vojtěch Haluza.

Šup se sochou
do Nuselského mostu!
Zdevastované zahradě svitla naděje na lepší
budoucnost v roce 1958, kdy se do areálu
nastěhovali filmaři z Krátkého filmu. Setrvali
tu přes 30 let a vzniklo tu mnoho zajímavých
snímků, například Pojďte pane, budeme si
hrát (medvědi od Kolína), Mikešovy příběhy,
Jabloňová panna, Zahrada, O zvířátkách pana
Krbce či Dášeňka čili život štěněte. Bohužel
ani přítomnost filmařských kumštýřů neochránila zbylé prvorepublikové památky. Nejvíce
to odnášely sochy, kterým byly z neznámého
důvodu vandaly usekávány hlavy. „Bezhlavá

torza se nám později podařilo vykopat ze sutin
z popelové skládky, a dokonce i po 50 letech
jsme našli některé usekané hlavy. Jiné sochy
zmizely nebo byly převezeny. Bohužel došlo
i k přemístění druhé sochy Radegasta sochaře
Albína Poláška do areálu zoo Praha. I když byla
socha samotným autorem věnována k trvalému
umístění v ateliéru sochaře Nováka, tedy v této
zahradě. Jejímu navrácení nebylo vyhověno, ale
došlo k jejímu velice zdařilému zrestaurování
ze strany vedení zoo Praha, kde je se souhlasem
potomků sochaře trvale umístěna,“ prozrazuje
Vojtěch Haluza. A některé ze soch podle pamětníků dokonce skončily v základech blízkého
Nuselského mostu, když byly prostory zahrady
zabrány pro zařízení staveniště…
Po listopadu 1989 zahrada opět osiřela a došlo
k její další devastaci. Po krátkém pronájmu
restituenty stavební firmě s využitím pro
stavební přípravy a s návozy demolic odkoupil
celý areál současný majitel. „Tehdy se tu také
objevil docent Kuča z lednické zahradní fakulty,
se kterým jsem krátce spolupracoval. Přemluvil
mne, ať zahradu neničíme, a připravil projekt,
kterému jsem naprosto propadl,“ vzpomíná
Vojtěch Haluza.

Prostor pro děti i exkurze
Do zahrady postupem let investoval Vojtěch
Haluza mnoho času a finančních prostředků
a ve spolupráci s restituenty do ní vrátil četné
památky, často se zajímavou historií. „Obnova
zahrady by nebyla možná bez účasti restaurátorů a sochařů i zahradnické firmy. Zahrada zatím
není veřejně přístupná, ale v budoucnu by
mohla být,“ říká Vojtěch Haluza a odkrývá svou
vizi: „Chtěl bych tu vybudovat lékařský dům,
pobytové zařízení pro starší aktivní osoby. Ale
zatím neprošla změna územního plánu. Nabídl
jsem proto bezplatně zahradní prostory střední
i základní škole. Školáci sem chodili kreslit
v rámci výtvarné výchovy a ti starší mohli obdivovat řemeslnou práci fachmanů. Tato nabídka
stále platí, a to i pro všechny školy Prahy 4,
právě tak, jako že zahradou zdarma provedu
vážné fandy umění.“ Více informací najdete na
www.umeleckazahrada.cz. (md)
www.praha4.cz
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Vraťte mi dítě do mého života!

Tomášek se narodil loni v srpnu a jeho maminka o něm na adresu Hnutí Pro život ČR napsala: „Je
strašně zlatý, v noci se budí jen jednou za noc. Je to brouček, mockrát Vám děkuji, bez Vás všech by
tu totiž nebyl!“ Foto: archiv Hnutí Pro život ČR

Jít na potrat, nebo si dítě nechat? Vyřešit tuto
velice citlivou otázku pomáhá Hnutí Pro život
ČR a jeho projekt Nesoudíme. Pomáháme,
který vede Jaroslava Trajerová a záštitou podporuje i MČ Praha 4. Hnutí oficiálně vzniklo
již v roce 1992 a navazuje na poloilegální aktivity mnoha lidí v době komunismu, kterým
vadilo, že tehdejší společnost vnímala umělý
potrat doslova jako vytržení zubu.
Kolika ženám a dívkám projekt Nesoudíme.
Pomáháme ročně podá pomocnou ruku?
Jen za loňský rok se na nás obrátilo s prosbou
o pomoc více než pět set žen. Projekt Nesoudíme. Pomáháme, který funguje od roku 2013, se
zaměřuje především na konkrétní pomoc ženám,
které jsou okolím nuceny k podstoupení potratu.
Podobají se v něčem příběhy těhotných žen
a dívek, které se na vás obracejí?
Do jisté míry mají nečekaně těhotné ženy
a dívky jedno společné, a to všeobjímající
strach z budoucnosti, tlak času a nepodporu
okolí. Kombinace těchto faktorů je krizový stav.
A pokud jsme v krizi, máme tunelovité vidění
a často jednáme zkratkovitě. Čtvrtina žen, které
se na nás obracejí, nás vyhledává proto, že se
potřebují vyrovnat s podstoupeným umělým potratem či se ztrátou nenarozeného dítěte spontánním potratem. Po umělém potratu nám ženy
často píší: „Kdybych o vás věděla dříve, kdybych
měla něčí podporu, na potrat bych nešla.“
Přibližte krok za krokem, jak pomoc probíhá,
a to od prvního telefonátu těhotné ženy.
Základem je ve většině případů práce s akutní
krizí a intenzivním emocionálním vypětím.
www.praha4.cz

Prvotní informace vypadají většinou takto: „Nečekaně jsem otěhotněla, nevím, co mám dělat.
Přítel mě posílá na potrat, není vhodná doba,
ale já nevím, musím se rychle rozhodnout,
prosím o pomoc!“ Po zklidnění situace, která
samozřejmě spěchá na vyřešení, můžeme pracovat s možnostmi klientky. Mapujeme její situaci,
okolnosti i prostředí. Doprovázíme klientku
k uvědomění si toho, jak to vlastně chce ona.
Jaký by měl být nejlepší scénář jejího životního příběhu. Hledáme zdroje pomoci v jejím
bezprostředním okolí a nabízíme pomoc, jak
psychologickou, sociálně právní, tak finanční
i materiální. Velká většina žen vůbec netuší, na
co vlastně mají v období těhotenství a mateřství
nárok jak od státu, tak od biologického otce
dítěte, byť se k nim obrátil zády.

„Žena, která cítí jistotu
a oporu v otci dítěte, potrat
nepodstupuje.″
Jaký je průměrný věk žen, které se na vás
obracejí?
Věkové rozložení klientek má široké rozmezí,
a to od náctiletých slečen po ženy ve zralém
věku. Jako největší problém nevnímám věk, ale
počet těhotenství. Třetí děti do rodin jsou totiž
nejpočetnější skupinou v potratových statistikách. Zajímavou skupinou pro mě osobně jsou
ženy očekávající první dítě. Se zvyšujícím věkem prožívají stále větší nejistotu, zda mateřství
vůbec zvládnou.
Setkáváte se i s případy, že žena nechce jít na
potrat, ale nemá vhodné zázemí či finance,
takže po porodu dítě odevzdá k adopci?

To, že žena na potrat jít nechce a je k tomu
nucena okolím či okolnostmi, jsou případy
z naší každodenní praxe. Odevzdání dítěte
k adopci je pro tyto ženy vždy ta nejkrajnější varianta. Jedná se o jednotky případů.
V nedávné minulosti se na nás obrátila mladá
žena, která nečekaně otěhotněla a přišla
na osobní schůzku se slovy: „Jsem na 99 %
rozhodnuta dát dítě k adopci!“ Doma měla
již dvě holčičky. Pravidelně jsme se potkávaly
při osobních setkáních u nás v poradně. Paní
chtěla doprovázet i na vyšetření. Bylo krásné
pozorovat, jak se postupem času z 99 % stalo
číslo tak nízké, že jsme začaly připravovat
výbavičku. Dnes je z ní šťastná maminka
tří dětí. Nedělali jsme nic víc, než poskytli
oporu a vědomí toho, že na celou situaci není
a nezůstane sama. A některé naše maminky
často doprovázíme i několik let. Doprovázíme samozřejmě i těhotné ženy, kdy nakonec
k adopci dítěte dojde. Bohužel po oznámení
nečekaného těhotenství partnerovi se žena
často dozvídá, že ještě není správný čas či
vhodná doba, a je posílána na potrat. To je
samozřejmě ta jemnější varianta. Často to
bývá takto: „Pokud si to dítě chceš nechat, tak
ale beze mě – seber se a vypadni!“
Obracejí se na vás také muži, kteří bojují
o nenarozené dítě, když se matka rozhodne
jít na potrat?
Občas se takový příběh objeví. Nicméně za
dlouhá léta služby v poradně by se tyto případy
daly spočítat na prstech jedné ruky. Z dlouholetých zkušeností mohu potvrdit, že žena, která
cítí jistotu a oporu v otci dítěte, potrat nepodstupuje. Muži obecně problémy v sobě spíše
dusí a jejich vyrovnání se s potratem se často
projevuje v rozpadu vztahu.
Jak jste se vůbec k tomuto projektu dostala?
Jako dlouholetá konzultantka Linky pomoci
jsem byla svědkem příběhu mladé ženy, která
pod nátlakem podstoupila potrat druhého
dítěte. Při telefonickém kontaktu s ní jsem
přes vzlyky a pláč v telefonu slyšela jen
opakovat slova: „Prosím vás, vraťte mi dítě do
mého života, vraťte mi dítě do mého břicha!“
Tenkrát jsem plakala spolu s touto ženou
a v duchu si říkala: „S tím se přece musí
něco udělat!“ A pak přišla nabídka od Hnutí
Pro život ČR, zřizovatele Linky pomoci, vést
projekt Nesoudíme. Pomáháme, který se snaží
právě těmto situacím předcházet. Je tedy mou
srdeční záležitostí.

Potřebujete poradit či pomoci?
Pomoc je těhotným ženám poskytována prostřednictvím bezplatné telefonické linky
800 108 000 nebo e-mailu: poradna@linkapomoci.cz. Info na www.nesoudimepomahame.cz
a www.linkapomoci.cz.
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Zprávy z Prahy 4
Krátce
Koncert kvarteta Apollon bude online
Hudební vystoupení z tradičního jarního cyklu
koncertů proběhne opět přímým přenosem z Nuselské radnice 15. dubna od 17.00 hodin. Tentokrát se poprvé představí hudebníci z kvarteta
Apollon se svým programem „Kdo v zlaté struny
zahrát zná…“. Původně plánovaný koncert se
kvůli pokračující epidemiologické situaci koná
online. Pro přesný odkaz a více informací o programu sledujte internetové stránky Prahy 4. (red)
Putovní výstava Židé v gulagu
MČ Praha 4 ve spolupráci s Ústavem pro studium
totalitních režimů pořádá výstavu s názvem Židé
v gulagu, která se věnuje osudům československých
Židů v sovětských pracovních táborech v období II.
světové války. Expozici je možné si prohlédnout od
12. dubna do 14. května v prostoru vestibulu budovy úřadu MČ Praha 4. Autory výstavy jsou historici
Jan Dvořák a Adam Hradilek. (red)
Koncert Doktor duší zrušen
Koncert nevidomého klavíristy Honzy Jareše, který
byl přesunut z roku 2020 na letošní 20. květen, se
ruší z důvodu rozsáhlých stavebních prací souvisejících s rekonstrukcí Táborské ulice a přilehlého
okolí. Pro více informací se prosím obraťte na úřad
MČ Praha 4 – Odbor kultury, sportu a dotační
politiky. Děkujeme za pochopení. (red)
Naučte se vymalovat velikonoční vajíčka
Městská část Praha 4 připravuje online přenos
kurzu malování velikonočních vajíček. Pokud
si je chcete zajímavě vyzdobit a naučit se třeba
i něčemu novému, sledujte facebook městské
části Praha 4. Více informací se také dozvíte na
www.praha4.cz. (red)
Bude Zlatým Ámosem učitel z Prahy 4?
Do finále 28. ročníku ankety Zlatý Ámos,
která hledá nejoblíbenějšího vyučujícího v ČR,
postoupil i zástupce MČ Praha 4. Je jím Tomáš
Pírek ze ZŠ U Krčského lesa. Všichni semifinalisté měli stejný úkol, předvést ostatním, jakými
třemi předměty je vybavili žáci s tím, že nejlépe
charakterizují jejich vzájemný vztah. Osmáci
například darovali Tomáši Pírkovi plyšového
lenochoda, protože je stejně jako pan učitel
chlupatý, namakaný a usměvavý. (red)

Praha 4 je i nadále proti výstavbě
Administrativního centra Budějovická

Městská část Praha 4 rozhodně nesouhlasí
s výstavbou administrativního centra na rohu
ulic Budějovická a Vyskočilova.

Rada MČ Praha 4 se jednohlasně ohradila proti
postupu odboru stavebního řádu Magistrátu hlavního města Prahy, který svým rozhodnutím z 11.
3. 2021 již podruhé během dvou let zrušil rozhodnutí stavebního odboru Úřadu MČ Praha 4,
kterým byla zamítnuta žádost o vydání rozhodnutí o umístění této stavby.
„Zásadně nesouhlasíme s tím, aby tato naddimenzovaná administrativní budova, která naprosto nerespektuje stávající ani budoucí vztahy
v území a která zásadním způsobem ohrožuje
funkci okolních obytných budov, byla do této lokalita umístěna,“ řekl radní Prahy 4 pro územní
rozvoj a výstavbu Patrik Opa (ODS).
MČ Praha 4 přitom společně s veřejností již od
roku 2014 opakovaně upozorňuje na nevhodnost napojení této naddimenzované stavby do
přetíženého dopravního uzlu Budějovická Vyskočilova - Ješetická a zejména na rozpor této

stavby s platným územním plánem a charakterem sousední obytné zástavby.
„V loňském roce jsme dokonce magistrátu jako odvolacímu orgánu poskytli znalecké posudky, které
potvrzují tento rozpor. Jsem proto velmi rozhořčen
rozhodnutím odvolacího orgánu, který se zřejmě
závěry těchto posudků vůbec nezabýval a naopak
posoudil všechny odvolací námitky investora stavby
jako důvodné,“ uvedl dále radní Opa.
Pražský magistrát se opětovně neztotožnil se
správní úvahou stavebního úřadu vedoucí
k závěru, že navrhovaná stavba s 19 nadzemními
podlažími a výškou atiky 72 metrů je v daném
místě v rozporu s územním plánem a s požadavky
na respektování urbanistického a architektonického charakteru prostředí a na zachování pohody
bydlení a zdravého životního prostředí. Magistrát
svým rozhodnutím vrátil věc k novému projednání
a současně rozhodl, že v pokračujícím řízení bude
postupováno bez jakýchkoliv prodlev a rozhodnutí ve věci má stavební úřad vydat do 30 dnů od
právní moci tohoto rozhodnutí.
„Proti rozhodnutí magistrátu se již nelze odvolat.
Nesouhlasné stanovisko, které jsme na jednání
Rady MČ Praha 4 ke stavbě Administrativního
centra Budějovická opětovně přijali, však budeme uplatňovat nadále i v pokračujícím řízení,“
zdůraznil Patrik Opa a dodává: „Nynější postoj
magistrátu je o to víc zarážející, že stejný orgán
ve svém rozhodnutí z roku 2016 konstatoval, že
navrhovaná stavba svou hmotou nesplňuje požadavky stanovené územním plánem.“ (red)

Uchazeči o titul „Sportovec Prahy 4“
postupují do druhého kola
Anketa o nejlepší sportovce Prahy 4 za rok
2020 vstupuje do svého druhého kola. V anketě bylo vyhlášeno šest kategorií: Sportovec
roku, Sportovkyně roku, Sportovní družstvo
roku, Trenér(ka) roku, Senior(ka) roku
a Naděje Čtyřky (mládež do 18 let) – v tomto
pořadí jsou také rozepsány jednotlivé nominace. Vzhledem k omezením loňského roku je
u některých kategorií menší počet nominova-

ných, a proto tito sportovci rovnou postupují
do druhého kola.
Na stránkách Pražské tělovýchovné unie
(http://www.ptupraha.cz/) se nyní představuje
20 nominovaných sportovců, trenérů a družstev
ze všech šesti kategorií ankety. Vyhlášení celkových vítězů uspořádá městská část Praha 4, až
to mimořádná opatření proti pandemii covid-19
dovolí. (red)

Velikonoční bohoslužby a akce v Praze 4
Římskokatolická farnost sv. Michaela archanděla, Podolí, ul. Pod Vyšehradem
28. 3. Květná neděle 9.00 hod. mše sv. s žehnáním ratolestí, po mši sv. křížová cesta; 1. 4.
Zelený čtvrtek 15.00 hod. mše sv. na památku
Poslední večeře Páně; 2. 4. Velký pátek 15.00
hod. křížová cesta a velkopáteční obřady; 3. 4.
Bílá sobota 18.00 hod. vigilie vzkříšení; 4. 4.
Boží hod velikonoční 9.00 hod. Slavnost zmrtvýchvstání Páně, mše sv. s posvěcením velikonočních pokrmů; 5. 4. Pondělí velikonoční 9.00
hod. mše sv.; 11. 4. 2. neděle velikonoční 9.00
hod. Neděle Božího milosrdenství.
14 Tučňák • 4/2021

Římskokatolická farnost sv. Prokopa, Braník,
Školní ul. 1842/3a
28. 3. Květná neděle 10.30 hod. mše sv. s žehnáním ratolestí, po mši sv. křížová cesta; 18.00
hod. mše sv.; 1. 4. Zelený čtvrtek 18.00 hod. mše
sv. na památku poslední večeře Páně; 2. 4. Velký
pátek 17.30 hod. křížová cesta, po ní cca 18.00
hod. velkopáteční obřady; 3. 4. Bílá sobota 19.30
hod. vigilie vzkříšení; 4. 4. Boží hod velikonoční
10.30 hod. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, mše
sv. s posvěcením velikonočních pokrmů; 18.00
hod. mše sv.; 5. 4. Pondělí velikonoční 10.30
hod. mše sv.; 11. 4. 2. neděle velikonoční 10.30

hod. Neděle Božího milosrdenství ; 18.00 hod.
mše sv.
Římskokatolická farnost Praha-Lhotka, kostel
Panny Marie Královny míru, Ve Lhotce 330
3. dubna (9.00-15.00 h.) se otevře kostel k soukromým modlitbám. Od 14.00 h. Cesta kříže
pro hledající a ty, co se považují za bezvěrce,
vstup volný, bez rezervace. Vzhledem k vládním nařízením bohoslužby a svátost smíření
budou z kapacitních důvodů určeny pouze pro
místní. Info na www.lhoteckafarnost.cz. (red)

www.praha4.cz

zprávy z Prahy 4

Vestavba atria v poliklinice Budějovická přinese omezení

Atrium v poliklinice nabídne nové služby včetně poštovní úřadovny, ale i gastrozážitky.

Poliklinika Budějovická zahájila projekt nazvaný „VESTAVBA ATRIA – POLIKLINIKA BUDĚJOVICKÁ“, jehož cílem je rozšíření dosavadních
služeb a zkvalitnění poskytovaného komfortu
v rámci areálu polikliniky. V nové přístavbě
plánuje investor po dokončení restauraci se
zhruba 100 místy, poštovní úřadovnu
a komerční prostory k pronájmu.

Harmonogram jednotlivých přípravných a následně stavebních prací spojených s vestavbou atria je
rozdělen do tří fází, které budu po dobu výstavby
přinášet i dočasná omezení v užívání atria a jeho
okolí. Investor prosí veřejnost i nájemce prostor
o pochopení, shovívavost a trpělivost po dobu
stavebních prací. Poliklinika Budějovická postupně informuje o konkrétním harmonogramu

Nová kuchyně pro MŠ Jitřní prošla již kolaudací
V mateřské škole Jitřní proběhla úspěšná kolaudace kompletně zrekonstruované kuchyně. Po
návratu všech dětí do školy tak budou kuchařům k dispozici nové lednice, vařiče a veškerá
technika moderního gastroprovozu. Součástí
generální rekonstrukce prostor je i nová vzduchotechnika, rozvody a odpady. Mateřská škola
bude mít navíc nový zásobovací výtah, podlahy
a kompletní obložení.
„Práce probíhaly v rychlém tempu a i přes koronavirová omezení se podařilo dodržet harmonogram
stavby. Městská část Praha 4 investovala do oprav

vysloužilé kuchyně 11 milionů a 288 tisíc korun,“
řekl radní pro investice Filip Vácha (TOP 09).
Mateřská škola Jitřní má za sebou mnohaletou
historii. Založena byla již v roce 1984 a charakteristická je věkově smíšenými třídami dětí od
tří do šesti let. Umístění na kopci nad Braníkem
v Hodkovičkách nabízí výlety do okolní přírody,
které škola pořádá. Využívá také projektu dotovaného Evropskou unií s názvem „Šablony pro
MŠ Jitřní“. Tento projekt je zaměřen na zkvalitnění vzdělávání dětí v mateřské škole. Celkově
do Jitřní chodí na 120 dětí. (red)

prováděných činností, a to v každé jednotlivé fázi
vestavby, aby všichni návštěvníci a uživatelé byli
s jednotlivými omezeními předem seznámeni,
a omezení tak pro ně byla co možná nejméně
zatěžující. Aktualizovaný harmonogram najdete
vždy v článku „Vestavba atria v poliklinice Budějovická přinese omezení“ v aktualitách na webu
městské části www.praha4.cz. (red)

Krátce
Sleva na nájemném schválena
pro konkrétní podniky
Divadla, školy, restaurace i služby – těm všem
a desítkám dalších podniků Rada městské části
Praha 4 schválila slevu na nájemném za měsíce
prosinec, leden a únor. O padesátiprocentní slevu
mohli žádat všichni podnikatelé, kteří stejně jako
na jaře a na podzim loňského roku museli a stále
musí mít zavřené provozovny. Jedná se již o třetí
vlnu odpouštění části nájemného. (red)
I v době pandemie běháme
Běháme na Čtyřce i v době pandemie aneb utečte od počítače do přírody…To je nová sportovní
akce MČ Praha 4, která navazuje na úspěšnou
Běžeckou školu. Naběhejte od 1. dubna do
15. května 100 km (školáci alespoň 20 km) a získejte jako dárek čelenku Craft. Zároveň ohodnotíme tři dospělé a tři děti s největším množstvím
naběhaných kilometrů tričky od firmy Craft.
Pro účast se stačí zaregistrovat na https://www.
facebook.com/ bezeckaskolaprahy4/, nahrát si
do mobilu aplikaci a začít běhat. (red)

Kuchyně odpovídá nejmodernějším gastronomickým standardům.
www.praha4.cz

Psí loučka v ulici Na Záhonech zůstane
Rada městské části Praha 4 nepodpořila záměr
hlavního města Prahy prodat spoluvlastnický
podíl na pozemku ve východním cípu plochy
veřejné zeleně při ulici Na Záhonech označovaný jako „psí loučka“. Tato část pozemku je
ve vlastnictví hlavního města Prahy a městská
část chce, aby to tak zůstalo, a tím zůstala pro
obyvatele v této lokalitě zachována i oblíbená
psí loučka. (red)
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SPOLEČNOST
Společenská rubrika
„Perlovou“ svatbu aneb 30. výročí trvání manželství oslaví 6. dubna Zdeňka a Honza Královi
z Hodkoviček. Mnoho zdraví, štěstí, lásky,
radosti a minimálně dalších 30 společně aktivně
prožitých let přeje „sportovnímu taťkovi a sportovní mamce“ celá rozrůstající se rodinka.

Desáté výročí kulturní
památky na Spořilově

Napsali jste nám
Vážení,
je to poněkud neobvyklé, když se v seniorském
věku necháte očkovat proti dalšímu neduhu. Nevíte nejdřív, co a jak, než zjistíte, že to nic není,
že platí, co je psáno, a že se můžete spolehnout.
Řeč je o Thomayerově nemocnici, pavilonu F.
Co vás čeká, je až s podivem: perfektní organizace v pavilonu s upraveným vnitřkem. Klidná
atmosféra, přívětivý a vstřícný personál, úsměvy
od počítačů přes očkování až po paní doktorku.
To není jen 100% profese, ale také kus vlastního
já, vlastního lidství, které vám tu každý pracovník odevzdává. Jako samozřejmost. A za to tedy
upřímný dík a velké uznání! (red. upr.)
Anna K., 85letá seniorka z Krče
Vážená redakce,
den před Štědrým dnem mě sanitka odvezla
domů a já zůstala sama v bytě. Operace proběhla
na Bulovce a byl mně přidělen zdravotní bratr Jarda D., který denně ke mně jezdí a píchá injekce,
měří tlak atd. Jemu patří velký dík, je to člověk,
který má srdce na správném místě a je poctivý.
Též mám od soc. služby přidělenou spolehlivou
paní Věru M., která mně 1x týdně nakoupí a uklidí. Za tyto služby děkuji Úřadu MČ Praha 4, že
se o staré lidi, kteří mají už svůj věk, dobře stará.
Mně je 83 let a nikdy jsem žádné služby nepotřebovala. Všem patří velký dík. (red. upr.)
A. Vaňourková, Spořilov
Dětské obrázky potěšily
Děti z Mateřské školy 4 PASTELKY namalovaly
obrázky se vzkazy a udělaly tak radost mnoha
babičkám a dědečkům v Domově pro seniory
v Sulické ulici a v Ústavu sociálních služeb v Podolské ulici. (red)

Spořilovskou dominantou je kostel Svaté Anežky České. Foto je z roku 1938.

Je tomu již deset let, kdy byl střed Spořilova díky úsilí místních obyvatel a na základě
rozhodnutí ministerstva kultury prohlášen za
chráněnou kulturní památku České republiky.
Konkrétně se jedná o stavbu kostela čp. 2500
a okolní pozemky vymezené římskokatolickým
chrámem Svaté Anežky České, národním hřbitovem s památníkem bojovníkům z Pražského
květnového povstání a s historickým pomníkem
Hrdinům od Zborova.
Kostel Svaté Anežky České byl postaven v letech
1934-1935 podle plánů projekční kanceláře spořilovského architekta Ing. Stanislava Režného.
Autorem vítězného návrhu byl ruský emigrant,
vedoucí architekt v Režného ateliéru Nikolaj
Pavlovič Paškovskij. Stanislav Režný návrh
Paškovského upravil k realizaci a zvýšil stavbě

Centrum Elpida

její zúženou část. Budova kostela Blahoslavené Anežky České se stala dominantou celého
Spořilova.
Významným dílem Stanislava Režného na Roztylském náměstí byl také jeho návrh pomníku
československého legionáře. Autorem sochy je
akademický sochař kpt. Karel Babka, československý legionář na Rusi. Celé náměstí s kostelem
a pomníkem svým osovým uspořádáním představovalo unikátní urbanistické řešení. Spojuje dodnes symboly naší historické minulosti a budoucnosti. Při květnovém povstání v roce 1945 bylo
zřízeno pietní místo a vznikl tu i národní hřbitov.
V době protektorátu Čechy a Morava obětovalo
život nebo se stalo nevinnou obětí nacistické
zvůle 65 spoluobčanů ze Spořilova a Roztyl.
Vladimír Prchlík

- vzdělávací a kulturní centrum pro seniory

Program momentálně nabízíme prezenčně na pobočce i online přes počítač. Pokud nebude prezenční forma možná z důvodu vládních opatření, bude program pouze online formou.
Program přes počítač
Pá 16. 4. 10.00–12.00 hod. Koláž – výtvarná dílna s arteterapeutickými prvky
St 21. 4. 13.30–15.00 hod. Tosca – přednáška z cyklu Opera žije!
Čt 22. 4. 14.45–16.15 hod. Činoherní klub – přednáška z cyklu Divadelní klub
Čt 29. 4. 14.00–15.30 hod. Hladce, obrace – celonárodní kurz pletení
Každý Čt 10.00–11.30 hod. Gymnastika myšlení – mozkový jogging dle Evy Hrazděrové
Co budete potřebovat k propojení do našeho online programu? Stolní počítač nebo notebook, zapojený
mikrofon a repráčky (u notebooků jsou většinou zabudované) a rychlé internetové připojení. Dále nabízíme 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.

16 Tučňák • 4/2021

www.praha4.cz

servis

Sociální informace
IV/2021

Denní stacionář nabízí možnost společně prožít volné chvíle. Foto: ÚSS4

Ústav sociálních služeb v Praze 4 (dále jen
ÚSS4) je příspěvkovou organizací městské části
Praha 4. ÚSS4 nabízí tyto registrované sociální
služby: pečovatelskou službu, denní stacionář
a pobytové odlehčovací služby. Kromě toho
nabízí celou řadu volnočasových aktivit.
ÚSS4 se tak dokáže postarat o obyvatele Prahy 4
v seniorském věku, pokud potřebují pomoc oni
sami, pokud pečují o svého rodinného příslušníka nebo potřebují jen vyplnit volný čas.
Hlavním cílem pečovatelské služby je, aby
mohli lidé zůstat co nejdéle ve svém přirozeném
prostředí, přičemž k tomu potřebují pomoc
s úkony, které již sami nezvládají. Sjednání
pečovatelské služby probíhá prostřednictvím
sociálních pracovnic, které se s žadatelem či
jeho rodinou zkontaktují. Následně zjistí
aktuální potřeby žadatele a zprostředkují
komplexní péči v oblastech, které žadatel již
nezvládá nebo zvládá jen za pomoci další
osoby. Sociální pracovnice jsou schopny pomoci
zprostředkovat kontakt na další organizace,
pomohou zajistit nepojistné sociální dávky, pomocí kterých může být péče případně hrazena,
a tak podobně.
Pobytová odlehčovací služba umožňuje
pobyt na přechodnou dobu, kdy nemůže péči
zabezpečit rodina. Péči v každodenních úkonech
zajišťuje tým pracovníků přímé péče a zdravotních sester, ale také sociální pracovnice a rehabilitační tým. Uživatel si hradí pobyt, stravu a péči
z vlastních prostředků. Úhrada je stanovena dle
platného Sazebníku úhrad ÚSS4 a úkony základní činnosti lze hradit i z příspěvku na péči.
Jako další forma pomoci pro pečující může
sloužit Centrum pro rodinné pečující.
Pracovní tým centra tvoří sociální pracovnice,
paliativní poradkyně a psycholožka. Služby
centra mohou využít ti, kteří péči o blízkého
v domácím prostředí teprve zvažují, ale i ti,
kteří se již o někoho starají a jsou vyčerpáni.
Pracovnice centra pomáhají například zorienwww.praha4.cz

tovat se v nárocích na sociální služby a sociální
dávky, díky nimž může pečující situaci lépe
řešit. Psycholožka nabízí diskrétní prostor pro
sdílení těžkostí při péči tak, aby si pečující
dokázali udržet psychickou stabilitu a vše lépe
zvládali. Paliativní poradkyně pomáhá rodinám
pečujícím o chronicky nemocné či blízké, kteří
se nacházejí ve finální fázi života. Jednou z vítaných forem pomoci jsou skupinová setkání, tzv.
svépomocné skupiny, jak pro pečující, tak také
pro ty, kterým jejich blízký zemřel. „Jsem velice
ráda, že funguje svépomocná skupina, je to pro
mne velký přínos. Dozvím se nové věci o tom,
jak si usnadnit nebo zkvalitnit péči o blízkého
člověka a jak to také ustát psychicky. Zároveň
popřemýšlet o vlastním odpočinku a relaxaci.
Moc děkuji,“ říká jedna z klientek centra.
V případě péče o seniora v pracovní dny je
možné využít služeb Denního stacionáře
v Branické ulici. Prostředí a program denního
stacionáře eliminují sociální izolaci a nabízí
možnost společného prožití času s lidmi své
generace. Součástí Denního stacionáře je také
plánování programů, které se vztahují k ročnímu období, zvykům a tradicím. Tyto programy
jsou společně s přístupem pracovníků založeny
na individuálnímu respektu k životnímu příběhu, potřebám a jedinečnosti klienta. Na základě
uvedeného pracujeme s prostory stacionáře,
které asociují domácí prostředí a navozují příjemnou rodinnou atmosféru.

Jste z Prahy 4 a rádi byste sjednali sociální služby pro sebe nebo své blízké?
Potřebujete poradit nebo pomoci?
Zavolejte nebo zanechte zprávu každý všední
den mezi 8.00 a 16.00 hodinou na tel. č. 773 791
408 či e-mailu: monika.krizkova@uss4.cz
Mějte prosím trpělivost, v současné situaci se
pohybujeme více v terénu. Ozveme se vám,
jakmile to bude možné. Děkujeme. Tým ÚSS4.

Jak jsme se přizpůsobili covidové situaci
V této složité situaci, kdy je aktivní činnost
klubů pozastavena a kluby jsou uzavřeny, se
snažíme, aby se kontakty se seniory nepřerušily. Vedoucí klubové činnosti je v pravidelném spojení s vedoucími klubů. Stále probíhá
alespoň telefonický kontakt a podpora mezi
členy jednotlivých klubů. Pomáháme s řešením
aktuálních problémů jak z oblasti sociální, tak
i v rovině osobní. Členové některých klubů
stále využívají distribuci materiálů na cvičení
paměti, případně nabídku různých koncertů
on-line v rámci svých možností. Pomáháme také
při registraci na očkování těm, kterým to může
činit obtíže. Zpětnou vazbou nám jsou krásné
reakce a nedočkavé čekání na znovuobnovení
činnosti klubů.
Pozdrav členům klubů seniorů
Vážení a milí senioři, členové našich klubů,
v této nelehké době bychom vás chtěli alespoň
touto cestou, pozdravit a popřát pevné zdraví
a veselou mysl. Chceme, abyste věděli, že na
vás myslíme a i nám velmi chybí osobní kontakt
s vámi. Jsme připraveni, v rámci našich možností, udělat vše pro vaši spokojenost. Popřejme si
co nejlepší rok 2021 a ještě mnoho kulturních
akcí a našich inspirujících výletů. „Velmi na
vás myslím a těším se na naše setkání. Moc mi
chybíte! Opatrujte se,” vzkazuje svým seniorům
Radka Nováková, vedoucí klubů seniorů.

Tehdy jsme se mohli ještě scházet a tančit…
Foto: ÚSS4

Děkujeme všem, kteří se zapojili do sbírky knih do
naší seniorské knihovny v Domě s pečovatelskou
službou v Braníku. Krásné nové knihy udělaly
radost a teď již zpříjemňují volný čas obyvatelům
domu s pečovatelskou službou. Velké DÍK!

Nové knihy udělaly radost. Foto: ÚSS4
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inzerce

Otevřeli jsme pro vás
novou Dr.Max lékárnu
na Praze 4
Olbrachtova 1929
(naproti Lidlu a drogerii Rossmann)

pondělí–pátek
sobota–neděle

8.00–18.00
8.00–18.00

Ušetřete až polovinu
z doplatku na recept.
* Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se na léky hrazené z prostředků veřejného zdravotního
pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků dostupných na recept ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout mj.
v případě, že by sleva byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho
pořízení. Úplná pravidla, jakož i případná oznámení o změnách či ukončení akce jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na stránkách kartavyhod.drmax.cz.
SC-500192/01
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inzerce
IMPEDANČNÍ TERAPIE®

Výhody:

Léčime:
✓ prasklé, snížené nebo vyklenuté ploténky

✓ ploténky zregenerují

✓ bolesti krku a zad

✓ bez bolesti

✓ sníženou pohyblivost

✓ bez operace

Ověřená
metoda!

lecbaplotenek.cz
Klinika impedanční terapie
(prostory Polikliniky Budějovická)

tel.: 725 828 092
Stepan-Mollay_44x30 5.2.2014 11:
SC-500044/02

Osobní cenová kalkulace
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

+M
a Š

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

F i rm
SC-332421/02

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

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

www.malirlakyrnik-praha.cz
Tel./fax: 241 494 620 • mobil: 777 291 927
SC-400951/04

SC-400946/04

MASÉRKA DO DOMU
regenerační masáže
odstraňující únavu
šetřím váš čas i peníze
Marcela Krejzová
603 440 480
SC-500008/03

BALKAP, s.r.o.
Malířství
Lakýrnictví

Madla na zábradlí
Podlahy - Zednictví

Jílovská 426/27 Praha 4, Lhotka

www.balkap.cz

tel. 777 708 035, 777 708 034
SC-400926/04

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

NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHY

Tel.: 604 868 055
SC-500153/12

Tým odborníků Vám poskytne
terapeutickou pomoc při zvládání
konﬂiktních situací bez násilí.
vztahy@diakonieskp.cz
608 004 444 | 222 514 040
www.nasilivevztazich.cz

Prodám cihlový
družst. byt 3+kk

Praha 4 - Záběhlice, po rekon.,
58 m2, 3. patro s výtahem,
Svojšovická ul., cena 5.190.000 Kč

tel.: 775 955 007 majitel

SC-500208/01

MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
VČETNĚ ÚKLIDU

lakýrnické práce lze provést i v dílně

www.siml.cz

ZEDNICKÉ
OBKLADAČSKÉ
PRÁCE

241 493 633, 222 941 998, 603 501 166
NAD LESNÍM DIVADLEM 1354, PRAHA 4

SC-500027/02

❖OPRAVY❖

25 let jsme tu s Vámi

Zastavme domácí násilí
v době pandemie

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

Kontakt: 602 719 678

SC-500184/01

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

SC-400927/04

SC-500070/01

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

Tel.: 724 006 275
SC-500135/02

SC-500205/01

Pro kalkulaci, objednávku
nebo rezervaci inzerce

kontaktujte inzertní oddělení:

Renáta Čížková,
tel.: 777 114 473

renata.cizkova@ceskydomov.cz
SC-500026/03

servis
Pomoc
Poraďte se online, jak na péči o vaše blízké
Součástí Diakonie ČCE je projekt Pečuj doma,
který nabízí podporu a kurzy pro neformální
pečující starající se doma o blízké osoby. Tyto
aktivity jsou pro pečující zdarma, online
a dostupné v uvedené dny a hodiny na https://
www.pecujdoma.cz.
Přehled kurzů: 7.–8. 4. 17.00 – 20.00 h. Komunikace při péči - akreditovaný kurz pro pečující;
14. 4. 9.30–11.30 h. Co život dal a vzal aneb co
péče dává a bere - podpůrná psychoterapeutická
skupina pro pečující; 21. 4. 10.00–11.00 h. Trénování paměti s Ing. Danou Steinovou;
27.–28. 4. 17.00–20.00 h. Sociálně právně minimum - akreditovaný kurz pro pečující;
28. 4. 9.30–11.30 h. Tipy na zvládání péče.
Info podají: renata.dohnalova@pecujdoma.cz,
tel. 734 682 249, zdenka.hlavnickova@pecujdoma.cz, tel. 730 195 061. (red)

Přistavování kontejnerů na objemný odpad – duben
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 19 16:00 - 20:00

Zálesí x Sulická

01 16:00 - 20:00

Na Líše x Na Novině

19 16:00 - 20:00

Vavřenova

01 16:00 - 20:00

Jihlavská (proti garážím)

19 16:00 - 20:00

Pod Terebkou - nad schody

06 16:00 - 20:00

K Výzkumným ústavům

19 16:00 - 20:00

Pekárenská x Prostřední

06 16:00 - 20:00

Horáčkova x Bartákova

20 16:00 - 20:00

U Pernštejnských x Družstevní

06 16:00 - 20:00

Baarova u školy

20 16:00 - 20:00

Nad Pískovnou x Přechodní

06 16:00 - 20:00

Lukešova x Bohrova

20 16:00 - 20:00

Pod Dálnicí č. 1

07 16:00 - 20:00

Bítovská

20 16:00 - 20:00

Družstevní ochoz x Zdařilá

07 16:00 - 20:00

Klánova x U Vodotoku

21 16:00 - 20:00

V Zálomu x Na Jezerce

07 16:00 - 20:00

Podolská x K Vysoké cestě

21 16:00 - 20:00

Mezivrší x Nad Šálkovnou

07 16:00 - 20:00

Na Zlatnici x Na Podkovce

21 16:00 - 20:00

Valtínovská x Hornokrčská

08 16:00 - 20:00

Plamínkové (u garáží)

21 16:00 - 20:00

Jeremenkova x Sitteho

08 16:00 - 20:00

Kamenitá

22 16:00 - 20:00

Pod Lysinami 2 - u trafačky č. TS 5178

08 16:00 - 20:00

Branická x K Ryšánce

22 16:00 - 20:00

Včelka z Nuslí pomáhá dětem
s učením doma i ve škole
Aplikace Včelka (www.vcelka.cz), která se
zrodila v Nuslích, hravě kombinuje textovou,
zvukovou i obrazovou složku učiva a zaměřuje se na rozvoj dovedností u prvostupňových
dětí – na čtení, cizí jazyky (AJ, NJ, ŠJ) a brzy
také matematiku. Nabízí cvičení „šitá na míru“
konkrétním dětem a zároveň i možnost úpravy
prostředí, takže je vhodným pomocníkem
také pro děti se specifickou poruchou učení
(např. s dyslexií) a děti s odlišným mateřským
jazykem. Aplikace pracuje s četnými motivačními faktory – slovním povzbuzením, možností
opravit vlastní chybu, objektivní i subjektivní
zpětnou vazbou a také bodovým hodnocením
(tyto body posléze děti směňují za zvířátka
a vybavení do vlastní obrázkové zoo). Včelku
si může uživatel vždy bezplatně a nezávazně vyzkoušet a ověřit si tak, zda je pro něj vhodným
pomocníkem. U rodičů je tato zkušební doba
stanovena na týden, pro školy je to měsíc. (red)

Pod Děkankou x Nad Spádem

08 16:00 - 20:00

Jílovská (u Alberta)

22 16:00 - 20:00

Halasova x U Strže

09 16:00 - 20:00

Na Veselí x V Občanském domově

22 16:00 - 20:00

Pod Višňovkou

09 16:00 - 20:00

Jiskrova x Na Mlejnku

23 16:00 - 20:00

Murgašova

09 16:00 - 20:00

Sinkulova x Na Klikovce

23 16:00 - 20:00

Zelený pruh x Za Pruhy (u parkoviště)

12 16:00 - 20:00

V Hodkovičkách x Jitřní

23 16:00 - 20:00

Zachova x Nad Svahem

12 16:00 - 20:00

Pod Jalovým dvorem

26 16:00 - 20:00

Herálecká I. x Pacovská

12 16:00 - 20:00

Pod Vršovickou vodárnou III.

26 16:00 - 20:00

Vrbova (u garáží)

12 16:00 - 20:00

Podolská x U Vápenné skály

26 16:00 - 20:00

Lopatecká x Doudova

13 16:00 - 20:00

Ružinovská x Kukučínova

26 16:00 - 20:00

Nad Lesním div. x Němčická

13 16:00 - 20:00

Nad Havlem x U Krčského nádraží

27 16:00 - 20:00

U Habrovky x U Krč.vodárny

13 16:00 - 20:00

Sládkovičova

27 16:00 - 20:00

Marie Cibulkové x U Jedličkova ústavu

13 16:00 - 20:00

Fillova x Rabasova

27 16:00 - 20:00

Na Vrstvách x Pod Pekařkou

14 16:00 - 20:00

Mirotická x Čimelická (u ul. Novodvorská) 27 16:00 - 20:00

Michelská x U Michelského mlýna

14 16:00 - 20:00

Jihozápadní V. x Jižní IX.

28 16:00 - 20:00

Pod Krčským lesem x Ružinovská

14 16:00 - 20:00

Na Chodovci (parkoviště proti škole)

28 16:00 - 20:00

Vzdušná x Na Rovinách

14 16:00 - 20:00

Jižní XVI.

28 16:00 - 20:00

Korandova x Havlovického

15 16:00 - 20:00

Choceradská x Senohrabská

28 16:00 - 20:00

Žilinská

15 16:00 - 20:00

Severovýchodní IV. x Severní IV.

29 16:00 - 20:00

Začíná pravidelná deratizace
Zima 2020/2021 byla relativně mírná a vytvořila
ideální podmínky pro množení hlodavců. Navíc
se v Praze bude letos provádět množství výkopových prací v ulicích, čímž dojde ke zvýšenému
výskytu hlodavců z důvodů narušení jejich
životního prostředí.
Hlavní město Praha proto i letos zajišťuje cyklickou deratizaci v kanalizační síti a v objektech
a na plochách, které vlastní a přímo spravuje, a to
na celém území hlavního města, včetně městské
části Praha 4. K deratizaci budou používány výhradně přípravky registrované v České republice
a vždy bude postupováno podle metodiky Státního zdravotního ústavu a s garancí Hygienické
stanice hl. m. Prahy. V městské části Praha 4 se
bude deratizovat především v dubnu a květnu.
Na jarní deratizaci naváže ještě podzimní (srpen
– září), která zahrne i zelené plochy, ale vzhledem k tomu, že se hlodavci stahují do domů,
bude provedena zvýšená pokládka deratizačních nástrah také v domech. (red)

Kotorská (u jeslí)

15 16:00 - 20:00

Viktorinova

29 16:00 - 20:00

Boleslavova x Božetěchova

15 16:00 - 20:00

Ohradní x Na Křivině

29 16:00 - 20:00

Zapadlá x Zelený pruh

16 16:00 - 20:00

Podolská x Pravá

29 16:00 - 20:00
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16 16:00 - 20:00

Nebojte se prevence a jděte na vyšetření prsou!
Podle nejnovějších studií se díky screeningu
karcinomu prsu snížila úmrtnost žen na rakovinu
prsu o více než 41 %. Jinými slovy, šance na přežití
pacientek s nádorem zachyceným v raném stadiu
se podstatně zvyšuje a je přes 90 %. „Jenže během
posledních měsíců na našich pracovištích sledujeme
velmi znepokojující trend, kterým je pozdní záchyt
nádorových onemocnění prsu, velmi často již ve
fázi metastazujícího karcinomu. Tento fakt velmi
pravděpodobně souvisí s celospolečenskou situací
vyplývající z pandemie covid-19 a je důsledkem
obecně panujícího strachu, demotivace a neochoty
naslouchat odborníkům,“ říká MUDr. Regina Šírová,
vedoucí lékařka Mammacenter skupiny Medicon.
„Ve fázi metastazujícího karcinomu je léčba agresivnější a delší, významných způsobem zatěžuje

organizmus a šance na přežití ženy se podstatně snižuje. Proto jako specialista v daném oboru vyzývám
a doporučuji našim spoluobčankám, aby nepodceňovaly význam preventivního vyšetření ani v době
pandemie!“ dodává lékařka. Preventivní mamografické vyšetření prsů se v ČR provádí od 45 (40 let)
jednou za dva roky a v tomto režimu je mamografie
plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Vlastní
vyšetření trvá několik minut a je prováděné pomocí
nejmodernějších přístrojů. „Personál našich pracovišť je ohleduplný a ochotný zodpovědět všechny
vaše dotazy. V našich screeningových centrech
byla již před rokem učiněna veškerá bezpečnostní
opatření, která vylučují riziko nákazy či její šíření,“
uzavírá MUDr. Regina Šírová. Potřebné informace
najdou ženy na www.mammacentrum.cz. (red)
www.praha4.cz

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

st
15:00 - 15:20
15:30 - 15:50
16:00 - 16:20
16:40 - 17:00
17:10 - 17:30
17:40 - 18:00
18:10 - 18:30
18:40 - 19:00

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

Trasa B
17. 4. - so Nedvědovo nám. č. 140/13 (u školy)
křižovatka ul. Na Klaudiánce x U Podolského hřbitova
křižovatka ul. Na Vrstvách x V Rovinách
křižovatka ul. Dvorecká č. 1162/2a x Jeremenkova (parkoviště)
křižovatka ul. Milevská x Horáčkova (parkoviště u Normy)
ul. Plamínkové – u garáží (naproti Pujmanové č. 1546/40)
křižovatka ul. Za Zelenou liškou č. 953/1 x Senožacká
ul. Jihlavská č. 611/18 (parkoviště u prodejny GATO)

so
8:00 - 8:20
8:30 - 8:50
9:00 - 9:20
9:30 - 9:50
10:00 - 10:20
10:30 - 10:50
11:00 - 11:20
11:30 - 11:50

Trasa C
3. 4. - so

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

so
8:00 - 8:20
8:30 - 8:50
9:00 - 9:20
9:30 - 9:50
10:00 - 10:20
10:30 - 10:50
11:00 - 11:20
11:30 - 11:50

Pomalované kamínky potěší celé rodiny
Asi jste si toho již při vašich cestách po městě, ale
i v přírodě všimli. Náhle v trávě či u obrubníku
chodníku něco zahraje barvami, vy se pro to sehnete a v ruce držíte krásně pomalovaný kamínek.
Tento výtvarný fenomén, jehož smyslem je dělat
radost druhým, se u nás zabydlel zhruba před
dvěma lety, ale teprve loni se stal velice populární.
Asi i přičiněním covid-19, protože mnoho lidí
necestovalo do zahraničí a trávilo volné chvíle putováním po naší zemi. A protože pohyb a cestování kamínky přímo milují, zapojila se do této hobby
činnosti i Praha 4, nejlidnatější pražská část.
První pomalované kamínky byly již spuštěny na
Roztylském náměstí a v parku Na Pankráci a je

Při malování kamínků se fantazii meze nekladou.
www.praha4.cz

pouze na vás, zda je najdete, chvíli se s nimi potěšíte a posunete je někam dál. Ideálně na místo,
které je dobře přístupné, bezpečné a viditelné.
Pokud budete v hledání úspěšní, nezapomeňte
kamínky vyfotit z obou stran a snímek s údajem,
kde jste je nalezli, přidat na zeď facebookové skupiny Kamínky Praha 4. Samozřejmě si
můžete pomalovat i vlastní kamínky libovolnými
kresbičkami a ani věk autora není omezen. Jen
nezapomeňte z druhé strany kamínku připsat FB
KP4 a doplnit vaše poštovní směrovací číslo. Pouť
vlastnoručně vyrobených kamínků můžete také
sledovat na facebookové stránce Kamínky, kde
získáte i mnoho nápadů pro vlastní tvorbu. (md)

Městská část Praha 4 i v letošním roce zajistila pro občany
žijící na jejím území bezplatné štěpkování dřevního
odpadu do průměru 13 cm (např. větve ze stromů či keřů
bez drátků a provázků). Nenoste větve na stanoviště po
uvedeném termínu, předejdete tak zbytečně neekonomicky vynaloženým nákladům na jejich odstranění. (red)
Oblast Záběhlice
10. dubna
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00

ul. Severovýchodní VI. x Severní II.
ul. Roztylské náměstí
(parkoviště pod pomníkem)
ul. Severozápadní V - sokolovna
ul. Severní XI.
(parkoviště u autoservisu)
ul. Jižní XVII. – u trafostanice
ul. Roztylské sady
(pod dětským hřištěm)
ul. Jižní IX. (nad schody
ke stanici metra Roztyly)
ul. Jihovýchodní IX. x Jižní III.
ul. Jihovýchodní IV. X Jižní III.
ul. Jižní IV. – pod ZŠ

Oblast Hodkovičky, Lhotka
11. dubna
09:00 – 10:00
ul. Ve Lhotce (u sběrny)
10:00 – 11:00
ul. U Vodotoku x Klánova
11:00 – 12:00
ul. Na Výspě x Polední
12:00 – 13:00
ul. Údolní (parkoviště)
13:00 – 14:00
ul. Nad Údolím x Nad Lesem
(u č. p. 162 a 214)
14:00 – 15:00
ul. V Lučinách x Na Dlouhé mezi
15:00 – 16:00
ul. V Mokřinách x K Dubinám
16:00 – 17:00
ul. Nad Lesem č. p. 119 a 129
(náměstíčko)
17:00 – 18:00
ul. Ohnivcova x Psohlavců
18:00 – 19:00
ul. Psohlavců x Věkova
19:00 – 20:00
ul. Ve Studeném x Vostrého

Jak se bude jmenovat nový most?
Pojmenování budoucího nového mostu přes
Vltavu, který propojí Prahu 4 s Prahou 5, ještě
není známo. Most předběžně nazývaný Dvorecký může v budoucnu nést jeden z těchto tří
návrhů: Zlíchovský, Lihovarský a Podzemného
(architekt Richard F. Podzemný, autor návrhu
řešení nedalekého plaveckého stadionu v Podolí). Místopisná komise Rady hlavního města Prahy se v diskuzi přiklonila k názvu Zlíchovský,
ale k definitivnímu závěru ještě nedospěla. (red)

Zdroj: IPR
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na konec
Hledá se nový strom roku
Jubilejní 20. ročník ankety Strom roku České
republiky odstartoval. Nominovat své favority je
možné až do Dne Země, to je do 22. dubna. Podat
návrh může kdokoli – jednotlivci, rodiny, sdružení,
firmy, školy i obce. Dvanáct nejzajímavějších finalistů, kteří vzejdou z výběru poroty, bude soutěžit
o titul strom roku v letním online hlasování. Nejpopulárnější strom navíc postoupí do celoevropského
kola, loni to byla jabloň U Lidmanů.
Nominace se podávají na internetové stránce
www.stromroku.cz. Pro úspěšnou nominaci
stromu do soutěže je potřeba uvést několik
základních údajů. Vedle příběhu stromu je

nutné znát i jeho druh, lokalitu, kde roste,
přibližné stáří a obvod kmene ve výšce 130 cm.
Šance přihlášky významně zvýší také fotografie
ze současnosti i minulosti nebo spolupráce na
sběru hlasů s dalšími lidmi a organizacemi.
Finálová dvanáctka vstoupí do letního online
hlasování, které bude opět zpoplatněné. Vybrané finance rozdělí Nadace Partnerství zpět mezi
finalisty ve formě grantu na výsadbu nebo ošetření stromů. Příběhy starých a vzácných stromů
tak pomohou začít psát příběhy těch nových.
V možná nejpopulárnější české anketě věnované
životnímu prostředí se za dvacetiletou historii
sešlo již 1 531 stromových přihlášek. (red)

Loňským vítězem ankety se stala jabloň stojící uprostřed zahrady hospody U Lidmanů v Machovské Lhotě na Náchodsku. Foto: Nadace Partnerství/Marek Olbrzymek

Uličník Prahy 4
Doudova ulice vzpomíná na legionáře

Václav Douda padl v boji s rudoarmějci, když
po vystřílení všech kulometných nábojů přešel
do protiútoku jen s ručními granáty.
Zdroj: Sokol – Vzdělavatelské listy

V polovině srpna 1918 ukončila bolševická
kulka život Václava Doudy, oblíbeného legionáře a sokola z Podolí, který se zúčastnil bojů
o bajkalské tunely, největší bitvy na sibiřské
magistrále. Šlo o 32 tunelů po jižním břehu
Bajkalského jezera. Pokud by je rudoarmějci
obsadili nebo je trhavinami narušili, velice by
tím ztížili návrat legionářů do vlasti.
O sedm let později byla jeho jménem pojmenovaná nově vzniklá podolská ulice a s výjimkou
let 1940 až 1945, kdy nesla název po císaři
Zikmundovi, stále vzdává hold legionářskému
poručíkovi.
Zajímavost: Václav Douda byl zručný řezbář
a sám si vyrobil i ozdobil housle. A až do dnešních dnů se dochovaly jím vyřezané šachy, které
zhotovil v zajateckém táboře. (md)
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Soutěž
Získejte logickou hru
pro celou rodinu!

Hra Logik Town od společnosti Piatnik
nabízí 70 úloh na procvičení logického
myšlení. Jejich původ vychází
z prastaré hádanky, o které se říká, že ji
zvládnou vyřešit pouze 2 % lidstva.
O čem hra je? V ulici žijí různí
obyvatelé, z nichž někteří mají domácí
zvířátko. Úkolem je vyřešit hádanku:
„Kdo, kde a s kým bydlí? Pod jakou
střechou? Kdo jsou jeho sousedé?“
Každá hádanka má jen jediné řešení.
Soutěžní otázka:
Od kolika let je hra vhodná pro děti?
a) od 4 b) od 5 c) od 6
Odpověď zašlete do 11. dubna 2021
na e-mail: martin.dudek@
ceskydomov.cz. Hru získají tři autoři
správné odpovědi, kteří budou
informováni e-mailem. Výherci
z březnového čísla (správná odpověď
a – masožravá šelma): Ivana Heltová,
Hana Kyselová a Jakub Koníř.
Gratulujeme!
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Vážená paní starostko,
Vážený pane 1. náměstku,

STAROSTKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4
IRENA MICHALCOVÁ
1. NÁMĚSTEK PRIMÁTORA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
PETR HLAVÁČEK

otevřený dopis jistě není obvyklou formou komunikace. Nezvyklá situace mě ale nutí volit cesty, po kterých se obvykle
nevydávám.
V souvislosti s procesem pořizování změny územního plánu v Michli na pozemcích tenisových kurtů došlo k situaci, kdy se
někteří lidé snížili k chování, které je daleko za hranicí slušnosti.
Nepřípustný nátlak na orgány samosprávy, pomluvy a agresivní výpady vůči sousedům, kteří se rozhodli podpořit rozvoj
naší čtvrti. Ti přitom jen projevili názor odlišný od názoru některých aktivistů. Tedy lidí, kteří sami vlastní názor neváhají
prosazovat silou.
Naše společnost i já osobně jsme se již před časem rozhodli spojit svůj osud s Brumlovkou. Budujeme zde plnohodnotnou
městskou čtvrť. Vedle kancelářských budov jsme vystavěli bydlení, parky, sportoviště, dětská hřiště, školku nebo školu.
Tam bez předsudků a za dotované školné přijímáme i děti našich sousedů.
Plány zodpovědného stavitele nemohou být nikdy omezené horizontem jednoho nebo dvou let. Musí hledět daleko do
budoucnosti. Úvahy nad rozvojem lokality se nemohou také omezovat jen na území, kde stojí neživé budovy. Musí se
zaměřovat na město jako celek a na lidi, kteří v něm žijí anebo teprve žít budou. Roky se snažíme být dobrým sousedem
pro celé okolí. Diskutovat se všemi o tom, jak bychom měli město rozvíjet a co rozvoj přinese jednotlivým skupinám
obyvatel, samosprávě i celé zemi. Protože zvelebování jedné čtvrti se dříve či později projeví i ve čtvrtích okolních,
a nakonec v celé Praze.
Jen člověk, který dokáže na život pohlížet v širších souvislostech, chápe, že administrativní budova na jednom konci města
znamená možnost vybudovat rezidence na konci opačném. Konzervování současného stavu znamená, že našim dětem
zanecháme mrtvé město, kde budou třeba jen obtížně hledat bydlení pro své rodiny.
Vést dialog v mezích slušného chování jsme připraveni vždy a také ho vedeme. Jsme připraveni vyjít vstříc sousedům,
které rozvoj místa nějakým způsobem omezí. Například novým sportovištěm, lávkou přes frekventovanou dopravní tepnu
nebo komunitním centrem. Nemůžeme ale beze slova přihlížet tomu, jak menšina obyvatel napadá jiné, ačkoliv nás takové
chování zprvu zanechalo v němém úžasu.
Chceme přispět nejen k rozvoji tohoto města, ale i k rozvoji lidské společnosti a demokracie. Zdá se, že existuje řada lidí,
kterým leží na srdci víc vlastní sebeprezentace a prosazování názoru vystavěného jen na osobních domněnkách než osud
ostatních lidí.
Naše dveře budou vždy otevřené pro každého, kdo chce o směřování Prahy diskutovat. I tehdy, pokud na něj má jiný názor.
Základním předpokladem pro takový dialog je ale slušnost a otevřenost. Nikoli pomluvy a agresivní nátlak z pološera
sociálních sítí či SMS zpráv.
Vážená paní starostko, vážený pane 1. náměstku, dovoluji si Vás s výše uvedeným varovným poselstvím požádat o schůzku,
abychom společně našli cestu, jak dělat město lepším, a zároveň chránili před osobními útoky lidí s odlišným názorem.
S úctou

Radim Passer, zakladatel Passerinvest Group, a.s.
info@passerinvest.cz

CO ZNAMENÁ VÝSTAVBA NA TENISOVÝCH KURTECH PRO OSTATNÍ?
(roh ulic Vyskočilovy a Michelské)
VZNIKNE:
• 886 pracovních pozic při výstavbě
• 827 nových pracovních míst po dokončení
STÁT ZÍSKÁ DO ROZPOČTU:
• 27 327 měsíčních platů zdravotních sester během výstavby
• 885 ročních platů učitelů každý rok po dokončení

MICHLE BUDE BEZPEČNĚJŠÍ A ZDRAVĚJŠÍ:
• Vznikne lávka přes Michelskou ulici
• Rozšíří se chodníky a přibude zeleň
• Vznikne bezbariérový přístup na dětské
hřiště v Parku Brumlovka
• Postaví se nový tenisový areál s celoročním
provozem a zázemím pro rozvoj mládeže
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