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Důležité

Zprávy z městské části Praha 4
Rada městské části Praha 4 na svém zasedání 26. února:
ROZHODLA
- uzavřít smlouvy o dílo na vyhotovení studie
sociálního objektu Hudečkova na pozemcích
parc. č. 884 a 887, k. ú. Krč, Praha 4, za cenu
110.000 Kč včetně DPH u jednotlivé studie
a s dodací lhůtou do 3 měsíců od účinnosti
smlouvy o dílo s tím, že bude aplikována ve
všech případech upravená vzorová smlouva o dílo na projekty, která bude upravena
s ohledem na specifikaci díla;
- 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 7. 5. 2020 od 13.00
do 15.00 hodin u Památníku tří odbojů na nám.
Gen. Kutlvašra, mezi městskou částí Praha 4,
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, a hlavním městem Prahou, se sídlem Mariánské nám. 2,
110 00 Praha 1, zastoupeném Technickou správou komunikací hlavního města Prahy, a.s., se
sídlem Řásnovka 8/770, 110 15 Praha 1;
- souhlasit s návrhem spol. HARRO DEVELOPMENT PRAHA s.r.o. na změnu hranice
katastrálního území mezi k. ú. Nusle a k. ú.
Krč spočívající v převodu pozemků parc. č.
2838/64, 2838/65, 2838/66 a stavby č. p. 2097
na pozemku parc. č. 2838/66 z katastrálního
území Nusle do katastrálního území Krč;
- zveřejnit záměr prodeje části pozemku
parc. č. 2910/150 označené dle GP č. 2327-

121/2019 jako pozemek parc. č. 2910/365
o výměře 74 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
ochr. pásmo nem. kult. pam., pam. zóny,
rezervace, nem. nár. kult. pam., v katastrálním území Nusle, za kupní cenu minimálně
ve výši 888.000 Kč bez DPH, tj. 1.074.480 Kč
s DPH, za podmínky složení jistoty ve výši
133.200 Kč nejpozději v den podání nabídky;

NESOUHLASILA
- s návrhem na pořízení změny ÚP SÚ hl. m.
Prahy zkráceným postupem na pozemcích
parc. č 1224/1, 1225, 1226/1, 1226/3 v k. ú.
Podolí spočívajícím ve změně plochy s rozdílným způsobem využití PS – sady, zahrady
a vinice na plochu OV – všeobecně obytné
a požaduje upravit rozsah návrhu na pořízení
změny tak, že požadovaná plocha OV bude
sahat pouze do hloubky sousední plochy OV
a zbylá plocha bude přičleněna k navazující
ploše ZMK – zeleň městská a krajinná;
- s návrhem na pořízení změny ÚP SÚ hl. m.
Prahy zkráceným postupem na pozemcích
parc. č. 1178/2, 1178/4, 3062, 1506, 1507 v k. ú.
Nusle spočívajícím ve změně plochy s rozdílným způsobem využití ZP – parky, historické
zahrady a hřbitovy na plochu OB – čistě obytné;

SOUHLASILA
- s prodejem pozemku parc. č. 2612/277
o výměře 313 m2, parc. č. 2612/290 o výmě-

ře 13 m2 a části pozemku parc.č. 3033/2,
podle geometrického plánu nově označené
jako pozemek parc. č. 3033/4 o výměře
20 m2, vše v k. ú. Braník ve vlastnictví hl.
m. Prahy za účelem narovnání majetkoprávních vztahů;
- s prodejem pozemku, popř. částí pozemku
parc. č. 2270/1 v k. ú. Michle o celkové
výměře 292 m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy za
účelem užívání jako zahrada a doporučuje
před prodejem pozemku, popř. částí pozemku parc. č. 2270/1 v k. ú. Michle vlastníkům
stavby č. p. 1042 v ul. Na Nivách oslovit
s nabídkou prodeje pozemku vlastníky sousední stavby č. p. 925 v ul. Na Nivách, kteří
v současné době pozemek užívají;

DOPORUČILA
- Zastupitelstvu MČ Praha 4 schválit prodej
části pozemku parc. č. 255 označené dle
geometrického plánu jako pozemek parc.
č. 255/7 o výměře 2 m2, zahrada, katastrální
území Podolí, kupujícímu Společenství vlastníků Podolí 23, se sídlem Na Dolinách 23/15,
Podolí, za kupní cenu ve výši 5.000 Kč. (red)
Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4, které
se mělo konat 18. března, bylo zrušeno na
základě přípisu Ministerstva vnitra ČR. Do
odvolání je pozastaveno také zasedání komisí Rady a výborů Zastupitelstva MČ Praha 4.

PŘEHLED ZASTUPITELSKÝCH KLUBŮ MČ PRAHA 4

Telefonické kontakty na MČ Praha 4:

Zastupitelský klub:

Předseda klubu:

E-mail:

Klub ANO 2011

Irena Michalcová

irena.michalcova@praha4.cz

261 192 111 (ústředna), 800 194 237 (bezplatná informační linka), 800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty), 800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory).

Klub ODS

Ing. Zdeněk Kovářík

zdenek.kovarik@praha4.cz

Klub Piráti a nezávislí

Mgr. Adam Jaroš

adam.jaros@praha4.cz

Klub Praha 4 sobě - Zelení a nezávislí

Mgr. Iva Kotvová

iva.kotvova@praha4.cz

Klub STAN/KDU-ČSL

Mgr. Tomáš Kaplan

tomas.kaplan@praha4.cz

Klub TOP 09

Filip Vácha

filip.vacha@praha4.cz

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
Pražský magistrát zahájí
pravidelnou jarní deratizaci
Hlavní město Praha bude i letos zajišťovat cyklickou deratizaci v kanalizační síti a v objektech
a na plochách, které vlastní a přímo spravuje.
Vzhledem k letošní teplé zimě se hlodavci projevují už od počátku roku, a lze proto očekávat
výrazný nárůst jejich počtu. Deratizace
na území městské části Praha 4 by měla proběhnout v průběhu dubna a května.
Info na: www.hygpraha.cz. (red)
Startuje další ročník fotografické
soutěže Dvě tváře Prahy
Dospělí, mladí, děti, laici i profíci. Ti všichni mohou
přihlásit své fotografie zachycující současný stav
Václavského náměstí a ulice Na Příkopě do tradiční
2 Tučňák • 4/2020

fotografické soutěže Dvě tváře Prahy 2020. Do
31. května mohou zájemci přihlásit své snímky prostřednictvím webu (www.DveTvarePrahy.cz) nebo
na instagramu pod označením fotky #ILoveWenceslasSquare. Soutěž bude v červnu zakončena
venkovní výstavou 23 nejlepších fotografií na velkoplošných panelech v prostoru Václavského náměstí
a oceněním autorů nejlepších snímků. (red)
Stovky reklam u komunikací
a ze silničních mostů zmizí
Technická správa komunikací vypoví smlouvy,
na jejichž základě byly v Praze umístěny stovky
reklamních navigačních sloupků a v budoucnu
zmizí i reklama ze silničních mostů. Reklama šíří
vizuální smog a smlouvy z devadesátých let navíc
přinášejí hlavnímu městu jen minimální výnosy.

V letošním roce z ulic zmizí reklamní navigační
tabule umisťované podobným způsobem jako
dopravní značení. Rozptylovaly řidiče, v některých místech překážely chodcům a komplikovaly
také údržbu a úklid. Složitější je situace u reklamy
na mostech, kde je město vázáno problematickou
smlouvu z roku 1992, kterou lze vypovědět pouze
jednou za deset let. TSK nyní začne připravovat
právní kroky nutné k tomu, aby také reklama
z mostů zmizela co nejdříve. (red)
Praha pronajme
ubytovací jednotky záchranářům
Rada hl. m. Prahy rozhodla o pronájmu
19 ubytovacích místností Zdravotnické záchranné službě hl. m. Prahy v prostorách ubytovny
Strojírenská, a to za cenu 60 Kč/m čtv. (red)
www.praha4.cz

slovo na úvod

Milé čtenářky, vážení čtenáři,
toto číslo dostáváte do rukou
v nelehké době. Nový koronavirus zkomplikoval život v celé
České republice, nejen v Praze, i když právě hlavní město
registruje nejvíc potvrzených
nakažených spoluobčanů.
Od samého počátku sledujeme
situaci, pomáháme těm, kteří
naši pomoc potřebují. Reagujeme
na aktuální vývoj, zejména na
opatření, která přijala vláda, příslušná ministerstva i hlavní město, a přijímáme potřebná, i když
často nepopulární a nepříjemná
opatření. To vše je ale v zájmu
nás všech, abychom mohli
zamezit v co nejširší míře šíření
nákazy. Věřím, že to chápete.
Důležité informace vám
předáváme na našem webu
a na facebooku. A najdete
je pochopitelně také v tomto

vydání Tučňáku. Vytiskli jsme
je i formou letáků, které jsou
k dispozici u recepce v přízemí
našeho úřadu a které distribuujeme v našich bytových domech.
Tím nejdůležitějším zdrojem
jsou ale v této situaci celostátní
média a také vaši nejbližší.
Současná situace není snadná,
ale nepropadejme panice. I když
náš každodenní život podléhá
řadě omezení, společně vše
překonáme.
Děkuji, že respektujete opatření, jejichž smyslem je zabránit
šíření nebezpečného koronaviru. A velké poděkování patří
lékařům, zdravotním sestrám,
policistům, hasičům, řidičům
MHD, učitelkám v mateřských
školách a všem, kteří se starají
o to, aby náš každodenní život
nezkolaboval.
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Koronavirus: Důležité
informace a kontakty
z Úřadu MČ Praha 4
a pražského magistrátu.
Školství: Praha 4 si pohlídá podobu nového
školního areálu ve Znojemské, který vzniká na
místě bývalé ruiny.
Prázdniny: MČ Praha 4
letos zajistí letní provoz
ve vybraných mateřských školách v obou
letních měsících.
Lidé z Prahy 4:
Skladatelé Petr a Pavel
Orm slaví životní jubilea
a Prahu 4 by za jiné
bydliště nevyměnili.
Jezdím jako člověk:
Praktické rady pro
bezpečný pohyb
cyklistů a automobilistů
po městě.

Společnost

ZAŘIĎTE SI

Hledáme řidiče
a řidičky autobusů
Nabízíme: •
•
•
•

průměrná mzda 43 000 Kč
náborový příspěvek 50 000 Kč*
práce na dobu neurčitou
benefity ve výši až 62 500 Kč za rok

800 220 020
Více info na: dpp.jobs.cz

Volejte zdarma:

www.praha4.cz

* Pro držitele řidičského oprávnění skupiny D + Průkazu profesní způsobilosti řidiče pro skupinu D

LEPŠÍ
ŽIVOT!
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Zprávy z Prahy 4

Epidemie koronaviru

Důležité informace, rady
Koronavirová nákaza změnila každodenní
život Pražanů. Koronavirus způsobil odložení mnoha akcí městské části včetně jednání
zastupitelstva. Městská část Praha 4
v současné situaci zajistila fungování
úřadu v omezeném režimu, který nařídila
vláda, a zajišťuje potřeby a pomoc seniorům
a dalším lidem, kteří ji potřebují. Protože
zákaz volného pohybu osob byl aktuálně
prodloužen do 1. dubna 2020 a je velmi
pravděpodobné, že řada omezení zrušena
nebude, přinášíme vám souhrn užitečných
informací.

Základní informace o viru
Kde se vzal a jak se projevuje?
Virus se s největší pravděpodobností objevil
na potravinářském trhu ve Wu-chanu v Číně
v prosinci 2019 a postupně se rozšířil po
celém světě. Byl oficiálně pojmenován
COVID-19, infikoval desítky, možná stovky
tisíc lidí. K příznakům nemoci patří teplota,
dušnost, suchý kašel, bolest svalů či únava.
Pokud jde o inkubační dobu, tedy období
mezi vniknutím infekce do lidského organismu a projevením prvních příznaků nemoci,
uvádí se až 14 dní. První symptomy se však
nejčastěji projevují mezi třetím a pátým dnem
po nákaze.
Jak se viru bránit?
Nejdůležitější je hygiena, tedy pořádně si mýt
ruce mýdlem, případně používat dezinfekci,
nedotýkat se zbytečně obličeje, udržovat od
cizích lidí vzdálenost kolem dvou metrů,
vyhýbat se podávání rukou a samozřejmě také
polibkům. Samozřejmostí je nošení roušky
či respirátoru na veřejnosti podle hesla Moje
rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě!
Nebalené potraviny nabírejte v obchodech
vždy v rukavicích nebo alespoň s igelitovými
pytlíky na rukou.

I úřad městské části musíte navštívit pouze s rouškou na obličeji.

Úřad MČ Praha 4 je stále v provozu!
MČ Praha 4 zajistila fungování úřadu i v době nouzového stavu. Úřad v ulici Antala Staška 2059/80 b
pracuje na základě vládního usnesení v omezeném režimu.
U neodkladných záležitostí kontaktujte příslušné odbory na těchto telefonních číslech: 261 192 + linka

Máte podezření, že jste onemocněl/a
COVID-19?
Rozhodně nechoďte ihned k praktickému lékaři! Nejprve mu zavolejte, popřípadě zvolte linku
1212 a konzultujte váš zdravotní stav. Řiďte se
pak pokyny odborníků!
Jsem v karanténě. Co mám dělat?
Je nutné být doma, v klidu, nevycházet pokud
možno ven a dodržovat režim, který je nařízen
hygieniky. Je třeba se primárně zdržet blízkého
kontaktu s dalšími lidmi. V případě zhoršení
zdravotního stavu kontaktovat hygienickou stanici a linku 112. A pozor, za porušení karantény
hrozí pokuta až tři miliony Kč!
4 Tučňák • 4/2020
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Zprávy z Prahy 4

a pomoc

I přes omezení vyplývající z opatření vlády ČR
a hlavního města Prahy, která vyžadují boj proti
nákaze novým koronavirem, vyřizuje úřad pro
občany i nadále všechny neodkladné záležitosti.
Úřad jen žádá občany, aby odložili vyřizování
méně důležitých věcí na pozdější, příznivější
dobu, u neodkladných záležitostí, aby před
návštěvou úřadu nejprve kontaktovali příslušné
odbory telefonicky nebo e-mailem. Odbory úřadu i nadále pracují, pouze přešly na „směnný“
provoz, tak aby se zabránilo každodennímu potkávání všech zaměstnanců, které by v případě
nákazy mohlo mít dopad na všechny zaměstnance celého odboru, případně i celého úřadu.
Pro veřejnost je nyní v pondělí od 9 do 12 hodin
a ve středu od 14 do 17 hodin otevřena v budově
v ulici Antala Staška podatelna, pokladna,
recepce a přepážky OSA (občanské průkazy,
pasy a matrika). Funguje rovněž Informační
centrum, které poskytuje po předchozí telefonické dohodě na telefonním čísle 261 192 358
nezbytnou službu ověřování.
Na základě rozhodnutí primátora hlavního
města Prahy o zákazu vstupu, pobytu a pohybu
osob na území hl. m. Prahy za nouzového stavu
ze dne 17. března 2020 č. 2/2020/COV19 musel
být omezen průchod budovou úřadu městské
www.praha4.cz

části Praha 4, i nadále však platí, že úřad není
uzavřen a naléhavé záležitosti vyřizuje. Přístup
do hlavní budovy na pracoviště konkrétních
odborů bude až do odvolání výhradně přes
dvorní trakt. Do pokladny, podatelny a recepce
je přístup z ulice Antala Staška nebo z Polikliniky Budějovická.
Vláda České republiky svým usnesením zakázala pohyb a pobyt na veřejnosti bez ochranných
pomůcek dýchacích cest (respirátory, roušky,
šátky, šály a jiné obdobné tkaniny). Toto usnesení se pochopitelně týká i prostor úřadu.
Další informace:
1. Úřad MČ Praha 4 upozorňuje, že do odvolání
není možné nahlížení do spisů na všech odborech.
2. Odbor stavební upozorňuje, že se do odvolání
ruší všechny oznámené kontrolní prohlídky,
ústní jednání a ohledání na místě.
3. Výkon státní správy na odboru sociálním
je v době trvání nouzového stavu vykonáván
v plném rozsahu při respektování stanovených
opatření – omezení přímého kontaktu s veřejností, zvýšené hygienické bezpečnosti (osobní,
prostorové i dotykových ploch) a chránění
dýchacích cest jejich zahalením.

4. I nadále jsou uzavřena všechna detašovaná
pracoviště Úřadu MČ Praha 4 (Jílovská, oddělení přestupků Michelská, IC Hlavní a IC nám.
Hrdinů).
5. Informace pro podnikatele: místní příslušnost pro vyřizování všech záležitostí týkajících
se živnostenské agendy byla již v minulosti
zrušena, tudíž podnikatel má možnost svá
podání učinit na jakémkoliv živnostenském
úřadu v ČR.
6. Svatební obřady jsou do odvolání zrušeny.
7. MČ Praha 4 reaguje na aktuální omezení
a vládní nařízení v souvislosti s řešením
virové nákazy, která má dopad i na živnostníky a menší podnikatele působící v naší
městské části. Rada městské části nebude
za platby splatné počínaje dnem 1. března
2020 do odvolání vymáhat sankce za pozdní
úhradu splátek nájmů a bude jednat o dalších
opatřeních na podporu živnostníků a malých
podnikatelů.
8. Praha 4 si pomáhá – tak se jmenuje facebooková skupina, která je zaměřena na komunikaci týkající se aktuální epidemiologické situace. A v současné době především na
výměnu informací o nabídce zboží a služeb,
které mohou pomoci obyvatelům Prahy 4.
Tučňák • 4/2020 5

Zprávy z Prahy 4
Aktuální omezení v Praze
Městská hromadná a individuální doprava
Provoz probíhá podle letních (2019) prázdninových jízdních řádů. Do přepravních prostředků
je nástup povolen pouze s rouškou. Dveře
u všech linek se otevírají automaticky a u autobusů je zakázán nástup předními dveřmi, aby
nedošlo k nakažení řidiče. Ve městech z nařízení vlády přestaly dočasně platit parkovací zóny
určené jen pro místní obyvatele a podnikatele.
Obchody, restaurace a pošta
Otevřeny jsou zatím ty nejnutnější obchody, mezi
které patří především obchody s potravinami,
lékárny, drogerie a čerpací stanice. V době od 8:00
do 10:00 hod. mohou v potravinových obchodech
nad 500 metrů čtverečních plochy nakupovat jen
senioři starší 65 let. Prodej v menších obchodech
s potravinami je bez omezení. Restaurace fungují
omezeně, není možná konzumace v jejich prostorách, fungují jen formou rozvážky či výdejny
jídel, platí však, že taková restaurace nesmí být ve
velkých obchodních centrech. Česká pošta omezila otevírací dobu poboček do 16:00 hodin (do
9:00 hodin je otevřena jen pro seniory), některé
uzavřela a o víkendech je zavřeno. Důchody pošta
nadále doručuje a listonoši je donesou i seniorům,
kteří si pro ně běžně chodí na pobočky. Komplikované jsou kvůli dopravě zásilky ze zahraničí.
Změny v provozu Magistrátu hl. m. Prahy
Úřední hodiny ve Škodově paláci jsou ve středu od
13:00 do 16:00 hodin, vstup je pouze z Jungmannovy ulice (není možný průchod do Charvátovy
ulice). Provoz pro veřejnost je omezen na přepážky v přízemí budovy (Czech POINT, ověřování,
evidence vozidel taxi, pokladna a další).
Podatelna:
Pondělí, úterý, čtvrtek: 8:00–10:00;
14:00–16:00 hodin
Středa: 8:00–10:00; 13:00–16:00 hodin
Pražské kontaktní centrum: pondělí – pátek
8:00 – 16:00 hodin
Komunikace s operátory PKC: telefon 12444,
e-mail nebo elektronický formulář.
Registr vozidel
Praha 3 - Jarov, Osiková 2; Praha 9 - Vysočany,
Na Výběžku 11;
Pouze pro vyřízení neodkladných úředních
záležitostí pro jednotlivé, předem elektronicky objednané, klienty; úřední doba: pondělí
8.00–11.00 a středa 13.00–16.00 hod., v ostatní
dny pracoviště uzavřeno.
Praha 10 - Bohdalec, Nad Vršovskou horou 88
Přepážkové pracoviště pouze pro vyřízení neodkladných úředních záležitostí pro jednotlivé,
předem elektronicky objednané, klienty; úřední
doba pondělí 8.00–11.00 a středa 13.00–16.00
hod.; hromadná podání: pouze v pondělí 8.00–
11.00 hod. bez objednání, ve středu 13.00–16.00
hod. pouze výdej hotových požadavků přijatých
v pondělí. V ostatní dny pracoviště uzavřeno.
Pracoviště ztrát a nálezů
0tevřeno pouze ve středu od 13:00 do 16:00
hodin, Karoliny Světlé 5, Praha 1.
Více informací na www.praha.eu
6 Tučňák • 4/2020

Provoz mateřských škol zřizovaných
MČ Praha 4
Městská část Praha 4 vyslovila souhlas s přerušením provozu ve všech mateřských školách
(MŠ), které zřizuje, a to do odvolání. Toto opatření navazuje na vyhlášení nouzového stavu
vládou České republiky. Bylo přijato na základě
minimálního zájmu o umístění dětí do předškolního zařízení a v souladu s § 3 odst. 2, vyhlášky
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.
V mimořádném režimu je nyní v provozu pouze
pět MŠ. Ty jsou však určeny na základě usnesení
vlády České republiky ze dne 15. března 2020
č. 219 primárně pro výkon nezbytné péče o děti
ve věku předškolního vzdělávání, jejichž zákonní
zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotnických
služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníky ozbrojených sil anebo pedagogickými
nebo nepedagogickým pracovníky určené školy.
Dále je určen pro děti (přihlášené k předškolnímu vzdělávání v MŠ zřizovaných městskou částí
Praha 4) samoživitelů a zaměstnaných rodičů,
jejichž péči není možno ze strany zákonných
zástupců zajistit jiným způsobem. Jsou to: Mateřská škola, Praha 4, 4 PASTELKY, Sedlčanská 4
(objekt Plamínkové 2), Základní škola a Mateřská
škola, Praha 4, Mendíků 2, Krčská mateřská
škola, Praha 4, Tajovského 1309, Mateřská škola,
Praha 4, Svojšovická 3/2923 a Mateřská škola,
Praha 4, Jitřní 2/424.
Přihlášky do letních MŠ rodiče odevzdávají do
15. dubna v MŠ, kterou navštěvuje jejich dítě.
Sledujte rovněž webové stránky příslušných
mateřských škol.
Zápis do základních škol
Vzhledem k současným mimořádným opatřením MŠMT ČR rozhodlo o změně organizace
zápisů do základních škol pro školní rok
2020/2021. Zapsat lze dítě, kterému bude
6 let k 31. 8. 2020 a dítě s odkladem povinné
školní docházky z loňského roku. Po doložení
příslušných vyjádření lze zapsat dítě, kterému
bude 5 let k 31. 8. 2020. Doporučujeme rodičům
budoucích prvňáků seznámit se s informacemi
k zápisu, které naleznou na http://skolyp4.
publix.cz/ZS-Praha-4.

Zápisy budou probíhat od 1. do 30. 4. 2020 bez
osobní přítomnosti dětí ve škole. Podat přihlášku
lze datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, případně poštou nebo osobně do
školy po předchozí telefonické domluvě.

Důležité kontakty

Celostátní bezplatná infolinka – tel.: 1212 –
slouží pro informování veřejnosti o koronavirové nákaze a také jako rozcestník pro občany.
Úřad městské části Praha 4
Bezplatná telefonní linka 800 100 128
Sociální odbor:
telefon: 261 192 220, 777 467 138
– po až pá v pracovní době
telefon: 261 192 484, 725 876 327
– po až pá v pracovní době
Ústav sociálních služeb v Praze 4 – tel.:
773 791 408, v pracovní dny 8.30–17.00 hod.,
pomoc s nákupem potravin nebo léků
Úřad práce Praha 4, Novodvorská 803/82
Osobní jednání je možné pouze po předchozí
domluvě a v těchto úředních hodinách: pondělí
a středa 9:00–12:00 hod. Státní sociální podpora:
tel.: 950 178 545, hmotná nouze:
tel.: 950 178 561, sociální služby, příspěvek na
péči: tel.: 950 178 556, dávky pro osoby se zdravotním postižením: tel.: 950 178 556.
Magistrát hlavního města Prahy
telefon 800 160 166 – krizová linka pro seniory
– v provozu nonstop
telefon 800 100 991 – linka pro dotazy vztahující
se k řešení situace s koronavirem: v provozu
denně 9.00–8.00 hod.
Česká pošta – obecné informace o poštovních
službách: tel.: 840 111 244.
Hygienická stanice hlavního města Prahy –
tel.: 773 782 856, 773 782 850,
denně 9.00–20.00 hod.
Státní zdravotní ústav – infolinky nonstop:
tel.: 724 810 106, 725 191 367
Informační linka pro živnostníky a podnikatele – tel.: 224 854 444

Další důležité informace najdou senioři na straně 16 tohoto vydání Tučňáka.

www.praha4.cz

Zprávy z Prahy 4

Praha 4 si pohlídá podobu nového
školního areálu ve Znojemské

Součástí nového školního areálu ve Znojemské by mohlo být i takovéto atrium se zahradou. Studie ale ještě nemá finální podobu, a to včetně například navrhované barvy budov.

Radnice Prahy 4 důsledně kontroluje dění na
pozemku ve Znojemské ulici. Hlavní město tu
chystá výstavbu nového areálu umělecké školy,
do které se přestěhuje státní taneční konzervatoř
Duncan Centre, sídlící doposud v objektu městské části Praha 4 v Branické ulici, a Základní
umělecká škola (ZUŠ) z ulice Lounských.

je třípatrová, dvě dvoupatrové a dvě jednopatrové,“ upozornil Patrik Opa. Uvnitř areálu počítá
studie s vnitřní zahradou, kde by probíhala
různá představení, sochařské aktivity, výuka
malby a podobně. Zachována má být podstatná
část zdravé vzrostlé zeleně a přibýt má i nová.
Ta se má objevit i na zhruba třetině střešní
plochy nových budov.

„Studii proveditelnosti, která má posoudit vhodnost návrhu, jeho limity a možnosti na základě
požadavků taneční konzervatoře a základní
umělecké školy, zpracovává na objednávku
hlavního města firma Bomart,“ uvedl Patrik Opa
(ODS), radní pro územní rozvoj Prahy 4.
Studie, která zatím nemá finální podobu, uvažuje o nové umělecké škole s atriovým uspořádáním, kdy jednotlivé budovy budou mít mimo
jiné taneční sály, multifunkční sál, knihovnu,
jídelnu, učebny, divadelní šatnu, kostymérnu
a další. „Objekty v návrhu tvoří po obvodu pozemku ucelený blok pěti budov, z nichž jedna

Veřejnost dostane
příležitost k vyjádření
„Nyní je zpracována pouze studie a jedná se
o návrh, který neprošel žádným schvalovacím
řízením. Přesto kroky hlavního města hlídáme
a s projektanty komunikujeme. Jakmile obdržíme oficiální cestou projekt k připomínkování,
sejdeme se s obyvateli z okolí uvažovaného nového školního areálu, a to za účasti architektů.
Veřejnost požádáme o připomínky. Teprve poté
proběhne oficiální projednání návrhu v komisi

rozvoje Prahy 4 a radě městské části,“ zdůraznil
radní Patrik Opa.
„Umělecké školy májí svá specifika a potřeby,
které se mají na daný pozemek vejít. Přesto
požadujeme po hlavním městě zachování
vzrostlých stromů v co největší míře. Nové
budovy pak musí být energeticky nenáročné
a nemělo by se zapomenout ani na efektivní
využití dešťové vody. Provoz v nových školních
budovách pak nesmí rušit okolní obyvatele.
Musí tedy být dostatečně hlukově izolované,“
řekla Lucie Michková (ODS), zastupitelka městské části Praha 4.
Ve Znojemské ulici nyní probíhá demolice
zchátralého objektu bývalých jeslí. Ten bohužel
sloužil řadu let jako místo setkávání lidí bez
domova a drogově závislých, kteří svým chováním často narušovali životní komfort obyvatel
z okolí. „Pozitivní je, že podle odhadů se v roce
2023 vrátí do místa opět děti,“ dodala Lucie
Michková. (red)

Praha 4 kultivuje veřejný prostor
Jaro přišlo navzdory mrazům v posledním
březnovém měsíci do Prahy 4 brzo a umožnilo
oživit bezprostřední okolí Úřadu MČ Praha 4
zářivými barvami jarních květin a cibulovin.
V ulici Antala Staška se tak mohou občané nejen
při přecházení frekventovaného přechodu pro
chodce mezi radnicí a parkovištěm DBK potěšit
pohledem na pestrobarevnou paletu zahradních
petrklíčů, zakrslých narcisů a tulipánů, které
jsou právě v plném květu. Ve spolupráci se společností Hornbach a majiteli přilehlých pozemků
(DBK Praha., Budějovická DELTA a TSK hl. m
Prahy) se o to postarala městská část Praha 4.
„Jsem velmi rád, že se nám s partnery povedlo
www.praha4.cz

navázat vzájemnou důvěru a spolupráci, ať už
poskytnutím květin samotných či pozemků bez
nároků na odměnu. Odměnou může být všem
zvýšený zájem lidí o kvalitu veřejného prostoru
a i v nynější obtížné situaci dobrý pocit z místa
ve chvíli, kdy třeba jen čekají na autobus,“ uvedl
k záměru výsadby radní pro životní prostředí
Tomáš Hrdinka (ANO 2011).
Pokud se záměr bude občanům líbit, MČ Praha 4
by ráda plochy vybrané pro kultivaci veřejného prostoru nejen v okolí radnice rozšířila, a to jak formou
jednorázových výsadeb, tak i nesekanými květnatými loukami či trvalkovými záhony. Ty už mají vedle
estetického hlediska i roli biologickou. (red)
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Názory zastupitelů
Prázdninový provoz
mateřských škol po druhé

Irena Michalcová
(ANO 2011), starostka
MČ Praha 4

V minulém čísle našeho
měsíčníku jsem vás na
tomto místě seznámila s novým řešením,
k němuž přistoupila rada
městské části v souvislosti s prázdninovým
provozem mateřských škol v měsíci srpnu. Od
té doby se však mnohé změnilo. Celý svět řeší
politováníhodnou událost jménem koronavirus,
která postihla i naši zemi. Tato epidemie zasáhla
přímo či nepřímo každého z nás. Nikdo tak
neví dne ani hodiny, kdy a co se změní, co bude
následovat. A to se přesně děje.

Naše mateřské školy
stále „jedou“
V den, kdy píši tato slova, jsou všechny mateřské školy v naší městské části v provozu.
Některé omezují svou činnost pouze s ohledem
na menší počet přítomných dětí, respektive
personálu. Zatím se daří zajistit, aby maminky,
které potřebují pracovat, měly své děti v běžném
školním roce kam dát. Může se však stát, že
dojde k celoplošnému nařízení uzavření i mateřských škol. Pak nebude pro rodiče situace
vůbec jednoduchá. Budou sice moci čerpat tzv.
„ošetřování člena rodiny“, ale doba případného
uzavření zařízení a vývoj situace jsou nejisté.

Provoz zajistíme i v srpnu
S ohledem na výše uvedené skutečnosti jsme se
na posledním jednání rady rozhodli ponechat
prázdninový provoz v mateřských školách i v měsíci srpnu. Otevřena budou tři zařízení tak jako
v loňském školním roce. Podrobné informace
obdrží rodiče ve svých kmenových školách. Taktéž jsme zjednodušili a přizpůsobili mimořádné
situaci systém zápisu na celý prázdninový provoz
tak, abychom zamezili shlukování rodičů ve
frontách před jednotlivými budovami škol. I tyto
informace obdrží rodiče ve svých školách.

V žádném případě se
nejedná o „ústup“ či
„dobrou“ práci opozice
Někteří opoziční politici neopomněli ihned
přispěchat na různých portálech s vyjádřeními,
jak docílili změny „dobrou prací v opozici“.
Zásadně dementuji toto vyjádření kolegy zastupitele Mgr. Slaniny, které se ani v nejmenším
nezakládá na pravdě. Jde z naší strany pouze
o lidskost v současné nelehké situaci. O to více
mě zděsilo vyjádření zastupitele Mgr. Zichy,
který se ani v nejmenším nestydí těžit i z takovéto složité situace a sbírat si na ní politické
body. Pro mě, a věřím, že nejen pro mě, je toto
již poněkolikáté za hranicí nejen politické, ale
i obyčejné základní lidské slušnosti.
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Řešit, a ne panikařit

Jaroslav Míth (ODS),
radní MČ Praha 4
Občané si volí politiky
proto, aby řešili jejich
problémy. Ne aby nové
problémy vyráběli. Jedním z palčivých problémů
je doprava. Doprava není
nějaký nepřítel, kterého
je třeba porazit. Není to
nakažlivá nemoc, kterou
máme zničit. Doprava je
nezbytnou podmínkou existence našeho města
a života v něm. Ne náhodou při omezování života
musí zůstat doprava klíčovým prvkem a musí
proudit i při uzavření hranic, kamiony musí zásobovat supermarkety i o víkendu a nikdo neřeší
malichernosti, jako je uhlíková stopa letadel
z Číny. I vášnivý chodec nebo jezdec na kole se
bez moderní dopravy neobejde. K tomu, aby on
mohl jíst, pít, pracovat, bydlet nebo si koupit kolo
či trekingové boty, musí tu být funkční doprava.
Jistě, doprava nám přináší i mnohé nepříjemnosti
– hluk, exhalace, dopravní zácpy, ulice plné popojíždějících aut nebo aut parkujících všude možně
i nemožně. Základem dopravy musí být koncepční
přístup stojící dominantně na nabídce alternativy,
nikoli jen na omezování průjezdnosti, zákazech
a zpoplatňování všeho možného. Praha potřebuje
trvale průjezdné páteřní komunikace pro IZS,
okruhy, páteřní sítě linek MHD, včetně dostavby
metra D. Potřebuje parkoviště P+R na přestupních
uzlech na okrajích vlastní Prahy i jejího širšího
centra. Pokud nebude postaven tento základ,
budou ad hoc přijímaná opatření typu zklidňování
páteřních komunikací, vytěsňování parkovacích
míst z centra, zaškrcení magistrály nebo zasypání
podjezdu neúčinná a naopak kontraproduktivní.

Dopravu lze v Praze
zvládnout
Bývalá magistrátní koalice s velkou pompou
prosadila tzv. zklidnění dopravy na Nuselské.
Auta a MHD byly svedeny do jednoho pruhu,
a tím byl narušen celými desetiletími prověřený
způsob preference MHD, a to jenom proto, aby
byly nesmyslně zvětšeny chodníky do absurdní
šíře. A výsledek? Dnes tam jsou dopravní zácpy
se všemi negativy v místech, kde dříve nebyly,
a dokonce je ohrožena i průjezdnost pro IZS. Zbytečně jen vznikl nový problém. Vedení Prahy 4 se
podařilo zabránit stejně nesmyslnému „zklidnění“
Táborské, a dokonce jsme zbudovali nová parkovací místa v ulici M. Pujmanové a z naší iniciativy
bylo před nádražím v Braníku otevřeno malé P+R
parkoviště. Jistě, jsou to kapky v moři, ale není
lepší v klidu a tichosti vyřešit malý problém nebo
trochu přispět k řešení problému velkého, než
nový problém vyrábět? Pokud nebudeme panikařit a skákat, jak aktivisté pískají, je i doprava
v Praze řešitelná a bude funkční i v dobách krize.
Na závěr přeji nám všem, ať vydržíme a nepanikaříme ani v současných vypjatých chvílích: Buďme, prosím, disciplinovaní a hlavně důvěřujme
odborníkům. My to dáme!

Škola v čase koronaviru

Jitka Zykánová (TOP 09),
zastupitelka MČ Praha 4
Ve středu 11. března se
naše základní školy, naši
školáci a jejich rodiče ocitli
doslova ze dne na den ve
zcela nové a ne zrovna
záviděníhodné situaci. Nemám ráda otřepanou frázi
„To je výzva“, ale tohle
opravdu byla. Všichni zúčastnění se museli během
pár hodin přizpůsobit mimořádnému opatření
ministerstva zdravotnictví, které zakázalo osobní
přítomnost žáků ve školách – tedy docházku, nikoli však vyučování. Zatímco žáci povětšinou zajásali
v očekávání dlouhého bezstarostného volna, pro
rodiče a pedagogy to znamenalo vymyslet krizový
plán na dobu minimálně čtyř týdnů. Zvláště pro
rodiče malých školáků, kteří nemohou být sami
doma a jen málokteří již dokážou pracovat samostatně, šlo o výraznou změnu denního režimu.
Pedagogům připadl nelehký úkol urychleně
připravit systém dálkové výuky a zajistit, aby byli
ve spojení se všemi rodiči a žáky. Hovořila jsem
téměř se všemi řediteli našich základních škol či
jejich zástupci a podle jejich vyjádření si učitelé
celkem bez problémů vyměňují informace s rodiči
a zadávají úlohy žákům prostřednictvím e-mailů
nebo webových aplikací, například Bakaláři, Škola
OnLine nebo Edupage, na webových stránkách
škol jsou uveřejňovány různé on-line nástroje
vzdělávání. Pokud v některých domácnostech
schází připojení na internet, domlouvají se pedagogové s rodiči a žáky individuálně a poskytují jim
vytištěné materiály, aby žádné dítě nebylo znevýhodněno. Také rodiče spolužáků si vzájemně
vypomáhají. Zkrátka každý dělá, co může, a všem
za to patří velký dík.

Příležitost pro budoucnost
Na všem zlém se dá najít něco dobrého. Už dlouho se volá po modernizaci našeho školství a po
nových postupech využívajících moderní technologie. Současná situace, v níž se on-line vyučování
zavedlo náhle a „z donucení“, by mohlo být pro
pedagogy impulsem k tomu, aby vzdělávání
obohatili o využití kvalitních vzdělávacích portálů
a nejrůznějších výukových programů, které jsou
pro děti přitažlivé a hravě se v nich orientují.
Je to také příležitost pro naše školáky. To, co se
naučí, bude teď hodně záviset na nich samotných,
a možná si ten pocit odpovědnosti alespoň někteří
z nich osvojí a stanou se samostatnějšími. Největší
břímě ale spočívá na bedrech rodičů. Skloubit
práci s celodenním dohledem nad dětmi a ještě je
vlídně motivovat, aby dodržovaly určitý řád a soustředily se na učení, je nesmírně obtížné. Přeji
vám všem, abyste to ve zdraví zvládli a nabízené
příležitosti využili.

www.praha4.cz

Názory zastupitelů
Jak vyvést strategický
pozemek z majetku města

Já chráním tebe,
ty chráníš mne!

Když demokraticky zvolené
strany brání demokracii!

Praha 4 má ve svěřené
správě pozemek sousedící
s budovou polikliniky, kde
v nájmu sídlí i Úřad MČ
Praha 4. Vlastník polikliniky má léta zájem tuto
parcelu vytěžit výstavbou
administrativní budovy s parkovacím domem. Plocha téměř 3 tisíce m2 je územním plánem určena
pro veřejné vybavení. Unikátní pozemek nemá
v Praze 4 obdoby. Po éře výprodejů obecního
majetku z doby bémovské se metropoli nedostává
pozemků pro veřejnou výstavbu.

Jednoduchý nápis
křídou „Já chráním tebe,
ty chráníš mne!“ na
černé reklamní tabuli
oblíbeného branického
lahůdkářství, vyzývající
nakupující k nošení
roušek a dodržování vzájemných odstupů ve
frontě, a tedy k ohleduplnosti k sobě navzájem
i k prodávajícím, mne v těchto dnech, které
od základu proměňují náš zaběhaný způsob
života, potěšil a naplnil potřebnou nadějí.
Vláda trestuhodně selhala, když přes upozornění
podcenila ochranu obyvatel před novým typem
viru a nezajistila včas ochranné pomůcky. Další
opatření pak již měla rychlý sled, vyhlášení
nouzového stavu, uzavření hranic, vyhlášení
zákazu volného pohybu osob. Pod vlivem těchto
drastických opatření a s postupujícím šířením
neznámé nemoci si lidé začali uvědomovat její
reálné nebezpečí. A jako už dříve v našich dějinách ve vypjatých chvílích reaguje většina české
společnosti solidárně a navíc leckdy i s humorem. Ochranu před nemocí lidé vzali tak trochu
do svých rukou – začali vyrábět ochranné roušky
svépomocně doma, i ve velkém, rozdávat je jednotlivcům i institucím. Po celé zemi se vzedmula
nabídka dobrovolnictví – studenti hlídají děti
zdravotníků, medici obětavě pracují v nemocnicích, skauti roznášejí nákupy a léky osamělým
seniorům, pomáhají si sousedé. To je nadějné.

V největší městské části
Praze 4 se po vzniku nové
koalice ANO + ODS +
TOP 09 + přeběhlík Josef
Svoboda za pochybných
okolností v minulém roce
zcela změnil zaběhnutý
demokratický systém svolání zastupitelstva, jako
nejvyššího orgánu, a to z běžné periody 7x až 9x
za jeden kalendářní rok na pouhý zákonem daný
minimální možný počet 4 jednání zastupitelstva
za kalendářní rok. Důvod je jediný, a to těsná
většina jednoho hlasu – přeběhlíka! Z dnešního
pohledu je to zcela nevhodný model, když se
podíváme na to, že mělo být svoláno i v době
všeobecné karantény (zde ovšem bylo zrušení ze
strany starostky na místě) jen proto, aby se splnil
zákonný termín, který byl koncem března tohoto
roku, a tím pádem bude další jednání posunuto
možná i o půl roku.

Marie Jelínková
(Piráti), zastupitelka
MČ Praha 4

Místo veřejné vybavenosti
zdravotní ohrožení
Parkovací pavilón o velikosti 24 520 m² HPP
pro 509 vozů na 14 podlažích znamená úplné
zastavění plochy. Předimenzovaná stavba bude
velkým zdrojem znečištění, aniž by místním přinesla jakýkoli benefit. Za poliklinikou je nový,
sporadicky užívaný parkovací dům. Argument
parkováním rezidentů je lichý vzhledem k modrým zónám i výši budoucího nájmu.
Zeleň kompenzující vyšší imisní zatížení karcinogeny z dopravy není kam umístit. Lidé budou
vystaveni zplodinám a zastínění parkovacím
kolosem. Na pozemku nejbližšího domu vznikne vysoká protihluková stěna. Okolnosti získání
souhlasu jeho vlastníků budí podezření ze zastrašování. Znehodnocení nemovitostí je nasnadě, stejně tak ztráta pohody bydlení a zdravotní
ohrožení. Projekt je absurdní i umístěním vedle
polikliniky. Akce nese rukopis z dob hegemonie
ODS, dát vydělat soukromým investorům na
městském majetku na úkor zdraví obyvatel.

Zrušte souhlas!
MČ Praha 4 dala souhlas s umístěním stavby
na svém pozemku již v roce 2012. Úřad MČ
Praha 4 kontroverzní stavbu umístil. Odvolání
spolků byla zamítnuta. Soud však žalobě spolků
přisvědčil a rozhodnutí magistrátu v roce 2016
zrušil. Mezitím v roce 2014 starosta Caldr
podepsal prodej pozemku bez souhlasu ZHMP.
Zastupitelstvo HMP zamítlo žádost MČ Praha 4
o dodatečný souhlas s prodejem s tím, že pozemek veřejné vybavenosti má být využit výlučně
hlavním městem Prahou nebo městskou částí,
nikoliv soukromým investorem. Současná koalice Prahy 4 přesto potvrdila souhlas s využitím
městského pozemku pro komerční výstavbu
a magistrát 13. 3. 2020 opět odvolání spolků
zamítl.
Co dál? Městská část o pozemek přijde. Ať již
bude po dokončení stavby prodán, nebo si
investor sjednocení vlastnictví vynutí soudně.
Představa, že po dokončení miliardové soukromé investice město Praha nový objekt „výhodně“ odkoupí, je naivní.
www.praha4.cz

Iva Kotvová
(Praha 4 sobě/Zelení),
zastupitelka MČ Praha 4

Výzva pro náš svět
Zvládnutí pandemie představuje obrovskou
výzvu pro náš svět. A jako by nás teď ta hrozba
také nutila zastavit se a zamyslet. Zvykli jsme si
na určitý pohodlný, ale často bezohledný a neudržitelný způsob života, v našich končinách
dokonce na blahobyt. Myslíme si, že máme vše
pod kontrolou, že technika nebo trh vše zajistí,
že poručíme větru dešti. A najednou vidíme,
jak velmi jsme zranitelní. Zároveň ale meteorologická sledování ukazují, že právě místům
nejvíce postiženým lidským neštěstím se ulevilo
z hlediska zatížení ovzduší znečišťujícími látkami z průmyslu a dopravy. Letadla přestala létat
kvůli dovozu humrů do luxusních restaurací,
zato se v dříve zatížené benátské laguně objevily
labutě a delfíni. Tato celosvětová pohroma tedy
může být i příležitostí. Příležitostí něco proměnit, zlepšit, najít nová udržitelná řešení, nový
úhel pohledu na zaběhané systémy. Příležitostí
stát se pokornějšími a zodpovědnějšími vůči
sobě navzájem i vůči naší planetě.
Každý den přináší rychle běžící sled událostí. Svůj
příspěvek píši v polovině března před uzávěrkou,
a až čtenáři dostanou za čtrnáct dní Tučňák domů,
svět bude zase o trochu jiný. Prožíváme společně
náročnou zkoušku, ale pojďme do každého dne
nejisté budoucnosti vstupovat s odvahou, s důvěrou v lidskou sounáležitost a s nadějí.

Ondřej Růžička
(STAN/KDU-ČSL),
zastupitel MČ Praha 4

Billboard za 240 Kč/rok
Z mého pohledu je svolávání zastupitelstva na
poslední možnou chvíli (tím myslím i v běžné
situaci) diletantství a možná i přebujelá snaha
udržet se ve vedení městské části zuby nehty
a provádět podivná rozhodnutí. Jako pronájem
pozemku, který zajistí stavbu billboardu za
240 Kč/rok v ulici Antala Staška, či soutěžení
právních služeb na limitní hranici bez koruny
za 2 miliony pro člena, nyní z taktických důvodů možná bývalého člena, TOP 09. A pořádat
předražené kulturní akce či uzavírat podivné IT
zakázky, kde se ve schvalovacím procesu obešla
IT komise složená také z občanů.

Zakázky pro sponzory stran
V oblasti IT zakázek dochází k velkým smutným
novinkám. Zakázky získávají sponzoři vládnoucích stran. Zajímavá je i smlouva o „inteligentním objednávání občanů do správních agend“
s firmou BSS Praha s.r.o. Celková cena zakázky
je 1 967 400 Kč. Smlouva dle zápisů neprošla IT
komisí a odporuje schválené IT strategii Prahy 4.
Zcela náhodně je tato firma sponzorem ODS.

ANO čili ODS
Koalice vedená hnutím ANO (toto hnutí je často
na Praze 4 označováno jako béčko ODS) začala
nesvoláváním zastupitelstev omezovat demokracii pro občany a zastupitele. Je zajímavé, že demokratická strana ODS tomu jen přihlíží a možná
jí samotné to vyhovuje. Objevilo se i předkládání „utajeně“ materiálů tzv. na stůl přímo na
zastupitelstvo taktéž v režii hnutí ANO, jak jsme
byli svědky po zrušeném posledním termínu
zastupitelstva, a to záměr prodeje 4-Energetické.
Z tohoto pohledu je zajímavé sledovat i jiné cíle
této koalice, a to zejména nevýhodný rozprodej
majetku obce! A to vše pod taktovkou hesla
„Když tu nebydlím, je mi to jedno!“
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Barikáda 2020 oživí boje z května 1945

Pražské povstání a konec 2. světo
V květnu letošního roku si připomeneme
75. výročí událostí Pražského, potažmo Českého národního povstání. Výročí několika dnů,
kdy obyčejní lidé v závěru války spontánně
povstali a pustili se do boje s ještě velmi silnou okupační mocí, zprvu s holýma rukama.
Po počátečních úspěších povstalců nasadila
okupační správa proti Praze několik bojových
skupin, vyzbrojených i těžkými zbraněmi, včetně silných jednotek SS z výcvikových prostorů
i z fronty. Ty ve městě nejen bojovaly s regulérními bojovníky na barikádách, ale dopustily
se také řady bezdůvodných násilností a vražd
civilistů, včetně žen a dětí.
V povstání padlo nebo bylo zavražděno více než
3 000 lidí, včetně nejméně 300 vojáků Vlasovovy
1. divize Ruské osvobozenecké armády, která se
zapojila do boje proti okupantům. Na německé
straně zahynulo okolo 3000 vojáků a civilistů.
Velká část bojů, ale i množství zločinů se
odehrály na území Pankráce, Kačerova, Michle,
Podolí, Braníka, Lhotky, Krče a Modřan, tedy
v prostoru dnešní městské části Praha 4. I to je
důvodem, proč právě městská část Praha 4 bude
ve dnech 7.–8. května ve spolupráci s Vojenským
historickým ústavem a Klubem vojenské historie
Gardekorps-Praha pořádat vzpomínkovou
akci Barikáda 2020. Podobné akce pořádaly
MČ Praha 4 a MČ Praha 3 ve spolupráci s KVH
Gardekorps-Praha již v letech 2000, 2003, 2005,
2010 a 2015.

Co je Barikáda 2020?
Vzpomínkové akce nebudou soustředěny jen
do zmíněných dvou dnů. Jejich součástí budou
výstavy, odborné historické přednášky, pietní
akty na místech masakrů civilistů i čestných
pohřebištích, expozice techniky a dobových táborů. Vyvrcholením připomínky povstání bude
samotná ukázka Barikáda 2020, která se odehraje v pátek 8. května ve 14.00 hodin na křižovatce
ulic Táborská, Petra Rezka a Na Květnici.
V tomto místě skutečně stála před restaurací Na Paloučku mohutná barikáda, přes
kterou německé jednotky již neprorazily dál
do centra města. Bude se jednat o vojensko-historickou akci, která za účasti několika set
účinkujících v dobových uniformách a kostýmech a s použitím originální dobové vojenské
techniky znovuoživí události květnových dnů
roku 1945.
„Živou připomínkou událostí z května 1945
chceme v době, kdy odcházejí poslední pamětníci těchto významných událostí českých
i československých dějin, vzdát hold padlým
a zavražděným z Pražského povstání,“ uvedl
místostarosta Michal Hroza (TOP 09). „A připomenout nám všem, že jejich oběť v boji
za svobodu nebyla a nesmí být zbytečná,“
doplnil.
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Pražské události z konce druhé světové války přiblíží akce Barikáda 2020.

Význam povstání
Květnové protifašistické povstání může být považováno za jednu z mnoha epizod 2. světové války, ale
je to událost hodná obdivu. Během jediného dne
vytvořilo z masy neozbrojených a po šest let brutální
silou zastrašovaných a pokořovaných lidí početnou
armádu s potřebnými štáby, bojovými jednotkami
i týlem. Povstání v Praze a v dalších českých městech
mělo také svůj strategický význam. Znamenalo
zhroucení týlu německé armádní skupiny Střed,
disponující milionem dobře ozbrojených a dobře
vycvičených vojáků, a udělalo tečku za iluzorními
představami nacistů o možnostech obrany českého
a moravského prostoru. Porážka nacistů přinesla
do Prahy po šestileté okupaci naději na normální,
spokojený, svobodný a tvůrčí život. Přibližně 3 000
obyvatel našeho hlavního města však během květnového povstání za tuto naději položilo život.
V příštím čísle: Policisté v protinacistickém odboji

Oběti Pražského povstání:
počet stále roste
Historici se stále snaží zjistit přesný počet
obětí bojů Pražského povstání. Původní poválečný seznam rozšířili o téměř 1 500 jmen
na více než 3 000 a třetina známých obětí
byla z území dnešní Prahy 4.
Badatelé stále procházejí matriky a kartotéky a snaží se vypátrat další obětí bojů
o osvobození Prahy. První soupisy vyšly
krátce po válce, od roku 1948 je ale nikdo
neaktualizoval. Komunistický režim se totiž
snažil význam Pražského povstání snižovat
a naopak z propagandistických důvodů uměle zvyšoval podíl Rudé armády.

www.praha4.cz
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ové války (1)

Nikdo nám nikdy nevysvětlil,
proč zrovna my
Vzpomínky Zdeňky Králové na masakr
v Úsobské ulici.
Zdeňka Králová se narodila v roce 1935 v Praze-Vysočanech do rodiny Františka a Zdeňky
Petržílkových. V roce 1937 se rodina odstěhovala do Úsobské ulice v Praze na Pankráci. Zde
6. května 1945 zažila masakr sousedů, kterému
rodina Petržílkova naštěstí unikla.
Za války začala Zdeňka Králová chodit do školy,
která se nacházela nedaleko jejich bytu. Nedlouho po tom byla budova zabavena pro příslušníky gestapa, kteří tam žili i se svými rodinami.
Žáci byli přesunuti nejdříve do školy v Michli
a pak různě po třídách, kde bylo zrovna místo.
„Hodně těch esesáků bylo u nás ve škole v těch
pavilonech za zahradou. Stále jsme se cítili ohrožení. Přes zahradu obyvatelé Úsobské ulice často
slyšeli střelbu a křik,“ řekla po letech Zdeňka
Králová v rozhovoru pro projekt Příběhy našich
sousedů, v němž nezisková organizace Post Bellum vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků
klíčových momentů 20. století.

Každý šel na tu stranu,
kde bydlel

Tragický konec války - odvoz zavražděných
obyvatel domů v Úsobské ulici.
www.praha4.cz

Pár dní po Zdeňčiných desátých narozeninách,
6. května 1945, se lidé v domě dozvěděli, že
příslušníci SS v pavilonech vyvíjejí neobvyklou
aktivitu. Byla neděle a většina lidí zůstávala
doma. „Lidi nás upozornili, že se něco děje, tak
jsme se jako dům sešli. Na pravý i na levý straně
jsme měli sklepy. Každý šel tam na tu stranu,
kde měl sklep. My jsme měli sklep na pravý
straně a tam jsme se šli schovat.“
Po nějaké době dorazili příslušníci SS a domáhali se vstupu. Petržílkovi měli to štěstí, že na
pravé straně domu bydlela i paní Soukupová,
která byla v budově domácí a uměla perfektně
německy. „Začala se dohadovat, že jsou tam
jenom ženy a děti. Neřekla, že tam jsou i muži.
Moje maminka byla v tu dobu v osmém měsíci.
Paní Soukupová jim tedy řekla, že je tam těhotná
žena. Oni nás pak nechali.“ Díky pohotovosti
paní domácí a náhodnému soucitu esesáků se
v pravém sklepě nic nestalo.
Sousedé zůstávali dál ve sklepě a neviděli, co
se odehrávalo poté, co esesáci od jejich dveří
odešli. Po nějaké chvíli slyšeli střelbu. Báli se,
ale na výstřely si už za posledních pár let zvykli,
tak jen doufali, že se nic nestalo. Paní Soukupová, která měla byt v přízemí, je zásobovala
vodou a jídlem. Po nějaké době ve sklepě se pan
Petržílek rozhodl neriskovat déle nejistý úkryt:
„Můj otec se rozhodl. Maminka byla těhotná,
mně bylo deset let. Z toho domu jsme utekli
a běželi jsme přes pole, kde byl zahradní domek.
Tam jsme přečkali až do toho 9. května.“
Po několika dnech strachu z esesáků přišel konec
Pražského povstání a s ním konec války. Za
Petržílkovými do zahradního domku zašli majitelé
a vyprávěli jim, že pár vteřin před jejich příchodem

domek prohledávali esesáci. „Byl to risk. Dodneška
si říkám, že to tatínek dobře nevymyslel, že jsme
utekli, ale naštěstí nás neviděli.“ Tito sousedé prý
viděli rodinu, co běží do jejich domku, odkud
druhou stranou vycházeli vojáci, ale nemohli je
varovat. „Byla to chvilka a zastřelili nás taky.“

Koukali jsme na ně
přímo z oken
Strach, který rodina několik dní prožívala, nebyl
to nejhorší, co je čekalo. Když se vrátili zpátky
domů, tak se dozvěděli děsivou pravdu o tom, co
se dělo, zatímco byli ve sklepě. Oni byli ušetřeni,
ale všichni jejich sousedé, kteří se schovávali ve
sklepě nalevo, byli násilím vyvlečeni na zahradu
před dům a tam zastřeleni. Mezi mrtvými byl
i Zdeňčin spolužák a kamarád Milan Procházka
a jeho pětiletá sestřička Jana, které byly před
smrtí vybodány oči. „Jejich maminka se zachránila tím, že dělala, že je mrtvá. Každopádně
nevyšla z toho dobře, protože přišla o nohu.“
Masakr ještě větších rozměrů se uskutečnil ve
vedlejším domě číslo 553, kde bylo ve sklepích
povražděno celkem 35 lidí, včetně malých dětí
a těhotných žen. Je tedy skutečně jen náhoda,
že se nad obyvateli pravého sklepa esesáci slitovali, protože chvíli předtím ani potom neměli
zábrany střílet do dětí a žen. „Nejhorší bylo,
když jsme se vrátili a oni tam leželi na té zahradě a my jsme tam vlastně měli okna. Z bytu jsme
koukali přímo na tu zahradu, než to odvezli.“
Zdeňka vzpomíná, že maminka stále zatahovala
rolety, aby mrtvé sousedy neviděli.

U nás nebyli žádní partyzáni
Masakr v Úsobské ulici je největší masovou vraždou Čechů v období Pražského povstání. Nikdy
nebyl za tento masakr nikdo potrestán a přeživší
obyvatelé domu se ani nikdy nedozvěděli, proč
byly vybrány zrovna jejich domy. Jedna teorie říká,
že šlo pouze o náhodný výběr, a druhá, že se tak
stalo na popud německé obyvatelky domu, jejíž
rodina masakr zázračně přežila. „Kdykoliv potom,
když jsme slyšeli slovo Němec, tak to bylo špatně.
Nikdo se s tím nesmířil, protože nikdo nikdy nikoho
neobjevil a nikdy nám nikdo nic nevysvětlil. Nikdy
se z našeho domu nestřílelo, někde třeba byli partyzáni, ale u nás se nic nedělo. Tam skutečně byli
jenom lidi normální, manželský páry s dětma.“
Měsíc po masakru se Zdeňce narodila sestřička
a rodina dostala ve stejném domě větší byt. Na
zahradě, kde se událost stala, si děti už nikdy
nehrály. Po válce byla ulice přejmenována
z Úsobské na ulici Obětí 6. května a tak se
jmenuje dodnes. „Na dům dali pamětní desku.
Vždycky když tam člověk šel, tak si na to vzpomněl. Ani dneska tam nechodím.“
Projekt: Příběhy našich sousedů
Instituce: Post Bellum
https://www.pametnaroda.cz
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téma
Konec války očima pamětnice
Citace z deníku Anny Hněvkovské (†86),
obyvatelky Pankráce.
4. května pátek – strhávání německých vlajek
a lidé smazávali německé nápisy. Také na našich
dveřích jsme zamazali nápis LUFTSCHUTZWART a nechali jen velitel hlídky.
5. května sobota – ve 12.30 hod. jsem zaslechla
z ulice hluk. Lidé totiž zdobili okna vlajkami.
Pustila jsem rádio a tam volali o pomoc k rozhlasu. Na ulicích bylo plno lidí. Rozdával se papír na vlajky. Také jsem chtěla pro něj jít, ale začalo se střílet. Němci jezdili v autech a stříleli po
lidech. Bojovalo se za Janečkem u školy. Když
se stmívalo, vzlétly německé „turbíny“ a bombardovaly Václavské a Staroměstské náměstí.
Na Pankráci Němci stříleli z palubní zbraně.
Střechy na náměstí Hrdinů (Pražského povstání)
byly poškozené a hodně lidí zabito. Večer se vše
uklidnilo. Moc jsme nespali. V rozhlase hlásili,
že se od Benešova blíží tanky, a proto jsme spát
ani nemohli. Celou sobotu pršelo.
6. květen neděle – ráno budíček ve 4 hod.
střílením z děl. Šli jsme do krytu, vše potřebné
s sebou. V 7 hod. přijeli Němci. Po celé ulici
byly barikády na kolejích z tramvají a napříč
ulicí. Několikrát Němci vystřelili, ale hlavním
účelem bylo jen zastrašovat. Celou neděli
vyjednávali. Dopoledne ještě pršelo, odpoledne
již svítilo sluníčko. Němci seděli v obrněných
autech a nás v baráku jeden hlídal.
7. května pondělí – budíček opět ve 4 hod.
střílením z děl. Úprk do úkrytu, k jídlu s sebou
zbytky od neděle. V pondělí začala teprve pravá
válka. Nepřetržité střílení, špatné zprávy. Rádio
hlásilo, že Němci ženou lidi z Pankráce před
tankem ke Krči apod. Odpoledne začal hořet
protější dům, sledovali jsme jej z krytu. Němci
obyvatele vyvedli a do bytů hodili zápalné
granáty. Vše končilo až pozdě večer. Zase jsme
spali doma.
8. května úterý - opět budíček z děl. V 6 hod.
ráno vše utichlo a v rádiu hlásili, že se vyjednává. V 8 hod. po vyjednávání začala střelba, ta
nejprudší od začátku. Byli jsme střídavě doma
a v krytu. Přes náš barák střílely minomety. Dozvěděli jsme se, že se Němci dostali k Jezerce, že
tam vše hoří a je plno mrtvých. Kolem zahrady
jezdily stále tanky a nepřetržitě střílely až do
9 hod. večer. Když večer vše utichlo, šli jsme
do bytu a viděli kolem sebe z oken, co všechno
Němci napáchali. Směrem k Jezerce byla velká
zář, rohový barák Národní banky hořel a mezitím
byly slyšet rány, jako když padají tašky ze střechy. Němci vyhodili do povětří skladiště zbraní
na Zelené lišce. Odtud také byla vidět zář.
9. května středa – v 6 hodin nastalo úplné ticho
a všichni věděli, že Němci jsou pryč. Rusové už
byli na Hradčanech. Vyšli jsme ven. Od Krče se
vracely celé zástupy lidí, kteří byli od neděle
a pondělí zavřeni na hřbitově na Zelené lišce
a v Masarykových domovech (nynější nem.
Thomayerova).
11. května pátek – všade se slavilo, Rusové
jezdili napříč Prahou a každý je nadšeně vítal.
Vrátila se vláda z Košic.
(redakčně zkráceno)
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Pietní akty k uctění památky hrdinů
a obětí Pražského povstání v Praze 4
Den a čas

Místo

5. května v 10.30 hod.

Národní hřbitov na Roztylském náměstí

5. května ve 14 hod.

park Jezerka

7. května ve 14 hod.

Památník tří odbojů
na náměstí Generála Kutlvašra

7. května v 10 hod.

Obětí 6. května

Oběti ze Spořilova
Národní hřbitov na Roztylském náměstí připomíná 68 obyvatel Spořilova a Roztyl, vlastenců
a hrdinů, kteří zahynuli za 2. světové války na
bojištích, v koncentračních táborech, při válečných událostech doma i v zahraničí nebo se stali
nevinnými oběťmi nacistické zvůle.
Zpravodajská brigáda
Zpravodajská brigáda byla složena ze skautů
a dalších mladých lidí a po celou dobu okupace
se zabývala rozsáhlou zpravodajskou činností
namířenou proti okupačnímu režimu a zároveň
se připravovala na ozbrojené vystoupení. Její
členové posléze statečně bojovali v Pražském
povstání. Po roce 1948 byli mnozí perzekvováni, protože odmítli spolupracovat s komunisty.
Památník proto dlouhá léta chátral a obnoven
byl až v roce 1995.
Generál Kutlvašr
Generál Karel Kutlvašr, jehož jméno náměstí
v sousedství Nuselské radnice připomíná,
řídil obranu Prahy v nejtěžších okamžicích
Pražského povstání. Převzal obrovskou
zodpovědnost v boji proti přesile dobře vyzbrojených jednotek wehrmachtu i SS, které

Pietní akt
Pietní akt obětem
ze Spořilova
Pietní akt u pomníku
Zpravodajské brigády
Pietní akt ke Dni vítězství
Pietní akt obětem
z Horní Krče
v posledních týdnech na území Čech ještě
působily. Dokázal spolu s Pražany čelit násilí,
krutosti i technické převaze. Po roce 1948
se stal novému režimu nepohodlným a byl
odsouzen v inscenovaném procesu k doživotnímu žaláři. Byl zbaven občanských práv
a degradován na vojína, dokonce následovaly
tvrdé roky žalářování ve věznicích Mírov
a Leopoldov. Po amnestii v květnu v roce 1960
směl vězení opustit, ale vážné zdravotní potíže mu dovolily žít na svobodě pouze jeden
rok. Teprve v roce 1968 byl plně rehabilitován
a v roce 1992 byl povýšen in memoriam do
funkce armádního generála.
Masakr v Úsobské ulici
Úsobská ulice dnes nese název Obětí 6. května
a připomíná tak hromadné vraždění neozbrojených civilistů příslušníky jednotek SS. U domů,
v jejichž sklepě a zahradě esesáci spáchali hromadnou vraždu civilních obyvatel (podobných
masakrů bylo během Pražského povstání více),
jsou dnes pamětní desky. V domě č. p. 255 bylo
zavražděno 35 civilistů, včetně deseti dětí a třinácti žen, dokonce dvou těhotných. V domě č.
p. 254 bylo zavražděno 16 obyvatel včetně šesti
dětí a pěti žen.

www.praha4.cz

zprávy z Prahy 4

Praha 4 zajistí letní provoz mateřských
škol po celou dobu prázdnin

Krátce
Přerušení provozu ZPS
Na základě pokynu Magistrátu hlavního města
Prahy je od pondělí 16. března do odvolání na
celém území Prahy přerušen provoz zón placeného stání (ZPS) v plném rozsahu. Aktuální
informace o provoz ZPS najdete na www.parkujvklidu.cz, které provozuje zřizovatel zón hlavní
město Praha prostřednictvím Technické správy
komunikací hl. m. Prahy. (red)
Praha 4 nesouhlasí s projektem Administrativního centra Budějovická
Městská část Praha 4 nesouhlasí s navrženou
podobou developerského projektu Administrativní centrum Budějovická. Nová výšková
budova má vyrůst na malém plácku na rohu ulic
Budějovická a Vyskočilova. Své zásadní výhrady
vůči tomuto plánovanému kontroverznímu
objektu proto opětovně uplatní i v probíhajícím
územním řízení na umístění stavby. Nový objekt
Administrativního centra Budějovická má mít
pravidelný, téměř čtvercový půdorys s mírně
zkoseným rohem rovnoběžně s ulicí Vyskočilova. Vyrůst má do výšky 72 metrů s devatenácti
nadzemními a pěti podzemními podlažími se
sedmdesáti garážovými stáními. (red)

O malé předškoláky bude v létě postaráno. Ilustrační foto: archiv

MČ Praha 4 letos zajistí letní provoz ve vybraných mateřských školách nejen v měsíci červenci, ale i v srpnu. Rada městské části Praha 4
tímto rozhodnutím reaguje na aktuální situaci
vzniklou v souvislosti s šířením koronaviru
COVID-19 v hlavním městě Praze, na zavření
škol a na další možné problémy, které mohou
mít rodiče dětí, když musí čerpat svoji letošní
dovolenou už v této době.
„Vycházíme vstříc rodičům, kteří i přesto, že
mateřské školy nejsou zavřené, vnímají riziko
nákazy a nechávají své děti v těchto dnech
doma,“ uvedla starostka Irena Michalcová
(ANO 2011). „Chceme pomoci rodičům školáků
a předškoláků, kteří mohou v průběhu příštích
měsíců přijít o velkou část, nebo dokonce
o celou dovolenou, protože hodně malé děti
nemohou zůstat bez dohledu,“ dodala.
Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne
10. 3. 2020 byla zakázána osobní přítomnost
žáků a studentů základních i středních škol
na vyučování. I když dětí v mateřských školách se zákaz zatím netýká, není vzhledem
k nutnosti zabezpečit prevenci před šířením
nákazy a k rychle se měnící epidemické situaci
vyloučeno, že i mateřské školy budou nuceny
přistoupit k omezení nebo přerušení provozu. K tomuto opatření by musely přistoupit
i v případě personální nouze způsobené péčí
www.praha4.cz

zaměstnanců – rodičů o vlastní děti, zpravidla
ve věku do 10 let, kterých se dotklo již uzavření základních škol.

Epidemie mění plány
Pro zaměstnané zákonné zástupce dětí to bude
znamenat, že budou muset zabezpečit dohled
nad dětmi a čerpat buď ošetřovné, dovolenou, nebo neplacené volno. Přitom je zřejmé,
že všichni zákonní zástupci dětí nebudou
moci čerpat v následujících dnech ošetřovné
v plném rozsahu, popřípadě neplacené volno.
Budou muset k hlídání svých dětí využít právě
dovolenou, a proto budou mít nemalý problém
se zabezpečením péče o děti o letních prázdninách.
„Protože zatím nevíme, jaká omezení v souvislosti s epidemií nového koronaviru budou
platná v období prázdnin, není zcela reálné
smluvně v předstihu zajistit příměstské tábory
prostřednictvím externího dodavatele,“ uvedla
dále starostka Irena Michalcová. „Nelze vyloučit
ani to, že kvůli obavám z možné opakované
eskalace epidemie bude zájem o účast dětí v příměstských táborech menší. Řešením tak bude
zajištění letního provozu v našich mateřských
školách i v srpnu,“ doplnila.
Informace o prázdninovém provozu mateřských
škol v červenci i v srpnu získají rodiče ve svých
mateřských školách a na webu městské části
Praha 4. (red)

Informace pro živnostníky a malé podnikatele
Městská část Praha 4 zareagovala na aktuální
omezení a vládní nařízení v souvislosti s řešením
virové nákazy, která má významný dopad i na
živnostníky a menší podnikatele působící v naší
městské části. Rada městské části nebude za
platby splatné počínaje dnem 1. března 2020 do
odvolání vymáhat sankce za pozdní úhradu splátek nájmů a bude jednat o dalších opatřeních na
podporu živnostníků a malých podnikatelů. (red)
Pokračují stavební práce v Ohradní
Po zimní přestávce zahájila Technická správa
komunikací hl. m. Prahy opravy ulice Ohradní.
Práce zahrnují opravu komunikace a přilehlých
chodníků, odstranění defektů a výškových
poklesů, zrušení nevyužívaných autobusových
zálivů, zřízení nových podélných a kolmých
parkovacích stání, zřízení míst pro kontejnery
na směsný a tříděný odpad, sanaci podloží,
opravu odvodnění komunikace včetně vpustí
a přípojek uličních vpustí a rektifikaci stávajících povrchových znaků inženýrských sítí.
Povrch vozovky a chodníku bude asfaltový.
Práce by měly skončit k 31. 8. 2020. Pro zajištění
obousměrného provozu v poměrně dlouhém
zaslepeném úseku původně jednosměrné komunikace (mezi ul. Baarova a Pod Vršovickou vodárnou I) budou na několika místech vyparkována
vozidla a vytvořeny výhybny. (red)
Praha 4 vyvěsila vlajku Tibetu
Na budově Úřadu městské části Praha 4
v polovině března zavlála tibetská vlajka. Byla
vyjádřením podpory nenásilnému boji Tibeťanů
za autonomii a zachování národní identity a je
součástí celosvětové kampaně nazvané Vlajka
pro Tibet. (red)
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lidé z Prahy 4

Děti ze základní školy Ohradní
spoluvytvářejí podobu své školy

Nová kavárna v základní škole Ohradní má na svých sloupech originální výzdobu.

Základní škola Ohradní otevřela na
začátku března novou kavárnu s výstavní galerií, která vznikla rekonstrukcí
dosavadního školního bufetu a nyní slouží
nejen pro občerstvení a posezení dětí, ale
i jako učební prostor nebo příjemné místo
pro rodiče čekající na děti.
Děti z Ohradní se už řadu let účastní školního
projektu „Běháme pro školu“, díky kterému
získávají od rodičů, příbuzných a kamarádů
peníze na to, co by chtěly ve škole mít. Čím
více toho uběhnou, tím více vydělají. Ročně tak
získají i 200 tisíc korun.
Vydělané peníze dosud – s finančním přispěním
školy – využily například na amfiteátr, lezeckou
stěnu, hřiště či skluzavku. 200 tisíc korun vybě-

haly ale i na skvělou učebnu hudební výchovy
a dalších 160 tisíc pak získaly na relaxační zóny
před školou. Letos se jim pak splnil další sen:
mají krásnou kavárnu s ještě krásnější výstavní
galerií. „Velký podíl mají na všem rodiče, kteří
se s velkou chutí zapojují,“ upozornila ředitelka
školy Eva Smažíková.

Všichni táhnou
za jeden provaz
Vedení školy samozřejmě nezůstává pozadu,
a tak kromě finanční podpory žákovských
projektů zcela financovalo například výborně
vybavenou polytechnickou dílnu nebo třeba ojedinělé infostánky ÁMOS sloužící jako informační, studijní i preventivní nástroj, jejichž počet

se v den otevření kavárny rozrostl ze tří na čtyři.
Děti rovněž za podpory pedagogů a vedení
školy každoročně nacvičují školní představení,
které se odehrává v Divadle Na Fidlovačce, a organizují velkou soutěž podrobně a velmi kreativně představující jednotlivé země světa, na níž
zvou například i jejich představitele u nás.
„Mám samozřejmě ze společné práce dětí,
rodičů a pedagogů velkou radost. I to, jak
zde všichni s nadšením táhnou za jeden
provaz, přispělo k tomu, že základní škola
Ohradní patří k tomu nejlepšímu, co u nás
v Praze 4 máme,“ ocenila školu starostka
Prahy 4 Irena Michalcová (ANO 2011), do
jejíž gesce školství spadá a která se spolu
s celou ZŠ Ohradní zúčastnila slavnostního
otevření kavárny. (red)

Krimi
Zloději si ukradené auto neužili. Policisté je během chvíle dopadli
Trio elitních operativců Obvodního ředitelství
Policie ČR pro Prahu IV zabodovalo. Po nahlášení krádeže osobního automobilu netrvalo dlouho, než se jim podařilo dva pachatele vystopovat. Díky efektivnímu využití modernizovaného
městského kamerového systému a vyhodnocení
typických znaků provedeného trestného činu
neměli zlodějíčci šanci.
Hledané auto značky Škoda Octavia nalezli
policisté v ulici Krčská. Poté jen stačilo spojit
informace o místě nálezu s lokalitou, kde došlo
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ke krádeži, a se záběry z kamer. Operativci
věděli, že jdou na jistotu. Na základě kontroly
blízkého objektu netrvalo dlouho, než se zadržený recidivista Pavel S. (36) doznal ke krádeži.
Dokonce policistům vydal i část odcizených věcí
z vykradeného vozidla.
„Díky záběrům z městského kamerového
systému ale policisté věděli, že se trestního
činu zúčastnila i další osoba. Rychle tak
dokázali od zadrženého získat informace
o jeho kolegovi,“ pochválila pohotovou práci

policistů Lucie Michková (ODS), předsedkyně Výboru pro bezpečnost Zastupitelstva
MČ Praha 4.
Michal G. (35) si tak společně se svým parťákem vysloužil takzvané zkrácené přípravné
řízení. To mohu policisté provést pouze u přistižení při činu či bezprostředně poté. Pavel S. byl
s návrhem na potrestání ze strany obvodního
státního zastupitelství předán obvodnímu soudu
pro Prahu. Trestnou činnost Michala G. policisté
dále prověřují. (red)
www.praha4.cz

lidé z Prahy 4

Skladatelé Petr a Pavel Orm slaví životní jubilea
a Prahu 4 by za jiné bydliště nevyměnili
Hudba k seriálům Sanitka či Pojišťovna štěstí.
Řada písní, které měli a mají naši přední
interpreti – Karel Gott, Helena Vondráčková,
David Koller, Hana Zagorová, Leona Machálková nebo Olga Lounová - na repertoáru.
A ještě spoustu dalších nahrávek mají na svědomí Petr Dvořák (70) a Pavel Růžička (70),
kteří jsou známi především pod uměleckou
značkou Orm.

Oba se znají již od mládí a kromě toho, že
propadli hudbě, od sebe je věkově dělí jen pár
měsíců a letos slaví kulaté 70. narozeniny, si postupně našli bydliště v naší městské části. „Oba
tu žijeme již přes 30 let,“ říká ve svém nahrávacím studiu, umístěném v rodinné vile těsně
u začátku Krčského lesa, Pavel Růžička. Do
Prahy 4 se přistěhoval díky manželce. „S Petrem
jsme měli v 80. letech poloamatérské nahrávací
studio v mém bytě na Letné a situace se stala
neudržitelnou. Po emigraci mého bratra dostal
někdo ze sousedů zálusk na náš byt, a navíc nás
udali, že v bytě neoprávněně podnikáme. Což se
za komunistů nemohlo,“ vzpomíná Pavel, proč
také vznikl jejich pseudonym Orm.
Pavlova žena proto sehnala parcelu v Krči, na
kterou byla uvalena povinnost stavět. A jelikož
majitelka pozemku na výstavbu neměla finance,
domluvila se s Růžičkovými. „Museli jsme
stavět na její jméno a teprve polohrubou stavbu
od ní koupit, jinak to zákony neumožňovaly. Ale
nelituji. Žijeme pár kroků od metra a Praha 4
je úžasná. Krčský les nám začíná za domem
a na kole se po cyklostezce dostaneme až do
Vraného,“ dodává krčský skladatel.
To jeho dlouholetý parťák si postavil dům
„přes údolí“ v Sulické ulici a i on je spokojený.
„Perfektní místo k bydlení, klid, žádní hlučící

Petr a Pavel Orm si za spolupráci s Karlem Gottem odnesli několik zlatých desek. Foto: Martin Kubica

turisté. Na procházky s pejskem naprosto ideální, neměnil bych,“ říká Petr.

Továrna na hity
Oba muzikanti si v začátcích svých kariér nejprve vyzkoušeli hraní s kapelami, vystupovali
společně třeba s Josefem Lauferem. Petr zkusil
štěstí i v zahraničí a po návratu doprovázel
Evu Pilarovou nebo sourozence Ulrychovy.
„Jenže v 70. letech přišla normalizace, zákazů
a všelijaké buzerace přibývalo, a tak jsme se
rozhodli vyměnit aktivní hraní za nahrávací
studio,“ vysvětluje Pavel, proč odložili hudební
nástroje a nasadili si studiová sluchátka. A byla
to správná volba. Za desítky let mají na kontě

Skonal sbormistr Čestmír Stašek

Foto: Nadace život umělce
www.praha4.cz

V neděli 8. března v ranních hodinách zemřel ve
věku 93 let Čestmír Stašek, sbormistr, pedagog,
autor řady odborných článků, publikací i učebnic a dlouholetý obyvatel MČ Praha 4.
Čestmír Stašek absolvoval studium hudební pedagogiky na katedře hudební výchovy
Univerzity Karlovy. Od roku 1945 byl činný jako
pedagog na všech stupních škol. Rozvoji sborového zpěvu se věnoval i jako přednášející na
Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a lektor
mnoha sbormistrovských kursů a seminářů.
První sbormistrovské zkušenosti získal s Mosteckým dětským sborem, který založil v roce
1945. V roce 1948 založil Pražský dětský sbor
a vedl jej nepřetržitě až do roku 2009. V letech
1973–1990 působil také jako sbormistr Dětského
pěveckého sboru Československého rozhlasu.
S Pražským dětským sborem i Dětským pěveckým sborem Československého rozhlasu
absolvoval stovky koncertů doma i v zahraničí
a získal vítězství a další úspěchy na sborových

mnoho hitů. Kdo by neznal například skladbu
skupiny Lucie Pár fíglů (známější jako Šrouby
do hlavy), která Kollera a spol. vystřelila do
výšin popularity?
Ale značka Petr a Pavel Orm nespí na vavřínech
a pracuje dál. Před dokončením je nový muzikál
Odysseus, ve studiu bylo natočeno CD Lenky
Nové s názvem Dopisy, na kterém jsou použity
úryvky ze skutečných psaní, za mikrofonem
v Krči často stál Karel Gott či Lucie Bílá. „Projektů máme stále hodně, a jak nám utíkají léta, tím
více směřujeme k vážné hudbě. Takže jakmile
se objeví na toto téma něco zajímavého, rádi
se toho ujmeme,“ prozrazuje závěrem Pavel
Růžička. (md)

festivalech - např. Ostrava (1957), Havířov (1967),
Celje (Slovinsko, 1969), Nantes (Francie, 1987),
Szekesfehérvár (Maďarsko, 1990), Lecco (Itálie,
1992), Lindenholzhausen (Německo, 1993), Des
Moines (USA, 1993), Roodepoort (Jihoafrická
republika, 1995) či Neerpelt (Belgie, 1998).
S oběma dětskými sbory natočil také přes 600
nahrávek pro Československý rozhlas a Československou televizi, vydal několik zvukových alb
a spolupracoval při filmových a televizních natáčeních. Vedle dětských sborů řídil smíšený sbor
mládeže Mikrochor, Smíšený sbor rodičů a přátel
Pražského dětského sboru, Pražský dámský
a Pražský dívčí sbor. Celkem prošlo sbory pod
jeho vedením přes 7 000 dětí a dospělých.
Za svou činnost byl opakovaně oceněn, například Cenou Františka Lýska (1990), Stříbrnou
medailí hl. m. Prahy (1999), Cenou Bedřicha
Smetany (2001), Cenou ministerstva kultury
(2005) či cenou Senior Prix udělovanou nadací
Život umělce (2015). (red)
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senioři
Společenská rubrika
Dne 12. dubna oslaví
Jana Pechová ze Spořilova 80. narozeniny
v kruhu svých nejbližších – manžela, synů
s rodinami a okolních
přátel. K tomuto krásnému životnímu jubileu
přejeme pevné zdraví,
lásku, optimismus a životní energii.
Dne 17. dubna oslaví 55. výročí svatby manželé
Luděk a Dagmar Kopeckých z Krče. K tomuto
významnému výročí srdečně blahopřeje celá
rodina a přátelé.

Stále pomáháme našim seniorům!
Seniorům a jejich rodinám od prvních dnů omezení vyhlášených vládou a magistrátem pomáhá
bezplatná telefonní linka:

800 100 128
Neváhejte se na ni obrátit se svými problémy - ochotné pracovnice Úřadu městské části Praha 4 vám
rády poradí. Spolu to zvládneme!
Výše uvedená linka je v provozu každý pracovní den od 8:00 hod.
V pondělí a ve středu do 17:00 hod., v úterý a ve čtvrtek do 16:00 hod., v pátek do 14:00 hod. (red)

Zrušení kulturních, sportovních a dalších akcí

Dne 4. května oslaví
95. narozeniny Stanislav Šanek z Braníka. Přejeme mu mnoho životní energie, hlavně hodně
zdraví a ať ho život stále baví! Do dalších let hodně štěstíčka a životní pohody! Pravnučky Anna,
Jana, Kristýna a Eliška, vnučky Jana a Pavlína
s Volkrikem a dcera Míla s Jardou.

Chcete-li do Společenské
rubriky zařadit manželská výročí
či blahopřání k narozeninám
seniorovi nad 63 let s trvalým
bydlištěm v městské části Praha 4,
zašlete text gratulace a jeho
fotografii (není podmínkou)
na e-mail: martin.dudek@
ceskydomov.cz.
Zveřejnění je bezplatné.

Knihovny jsou uzavřeny
Městská knihovna v Praze uzavřela do odvolání
Ústřední knihovnu i všechny své pobočky.
Všechny výpůjčky budou automaticky prodlužovány, stejně jako splněné rezervace. Zpozdné
během uzavírky nenabíhá. Zrušeny jsou také
všechny plánované akce. (red)
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Z důvodu aktuální zdravotní situace na území ČR
a v souladu s nařízením vlády (v rámci všeobecné
prevence) byly akce pořádané oddělením rodinné
politiky MČ Praha 4 pro naše seniory v březnu
zrušeny. Ze stejného důvodu nejsou prozatím
plánovány aktivity na následující měsíce. Opatření
se týká i kurzů Zpátky do školy 2020.
Sledujte webové stránky www.praha4.cz, kde
naleznete aktuální informace, případně využijte

Centrum Elpida

- vzdělávací a kulturní centrum pro seniory

Po 13. 4. 14.15–15.15 h.
Angličtina Help
Poradna o tom, jak se efektivně učit angličtinu.
Út 14. 4. 9.00–12.00 h.
Prevence demence
Přijďte zjistit, jak je na tom vaše paměť.
St 15. 4. 13.30–15.00 h.
Pacienti a lékaři aneb abychom si rozuměli
Přednáška o právech pacientů.
Po+St 15.–29. 4. 14.00–16.00 h.
Android akademie II.
Prohloubení dovedností při práci s chytrým
telefonem.
Čt 16. 4. 14.45–16.15 h.
Dějiny rozhlasu a televize

pro dotazy bezplatnou seniorskou linku na čísle
800 100 128.
V souvislosti s bezpečností bylo zrušeno konání
svépomocných skupin a veškerých vzdělávacích
akcí pořádaných Centrem pro rodinné pečující.
V případě potřeby se můžete obrátit na telefonní
číslo 770 119 776 nebo 773 791 423 od 8.00 do
15.00 h., popřípadě na nonstop linku Života 90 –
tel. 739 477 609. (red)

Jak média vznikla a jak se vyvíjela?
Pá 24. 4. 10.00–12.00 h.
Kresba mého jména
Zážitková kresba a malba.
Pá 24. 4. 12.15–13.45 h.
Rádio Elpida
Dílna rétoriky a mluveného slova.
Út+Čt 28. 4.–12. 5. 14.30–16.30 h.
PC pro mírně pokročilé
Kurz věnovaný prohlubování znalostí při práci
s počítačem.
Čt 30. 4. 14.45–16.15 h.
Základní věci člověka
Rozmluva nad kávou o životě a smrti.

Centrum Elpida, Na Strži 40, Praha 4 (hned u pošty). Informace o kurzech: www.elpida.cz,
tel.: 272 701 335.
Pozn.: Vzhledem k vyhlášenému stavu nouze během uzávěrky dubnového Tučňáka se raději před akcí ujistěte,
zda se opravu koná.
www.praha4.cz

servis

Sociální informace
III/2020

Sociální služby
Dnešní část jsme věnovali sociálním službám.
Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor
činností zajišťujících pomoc a podporu osobám
za účelem sociálního začlenění nebo prevence
sociálního vyloučení. Sociálních služeb je velká
škála, zajišťují je různí poskytovatelé a není
zcela jednoduché se v této oblasti orientovat.
Proto se i může stát, že potřebná služba se
vám nedostává, přestože je možná dostupná ve
vašem okolí, avšak vy o ní nevíte.
Sociální služby dle místa poskytování lze
rozdělit na:
• Terénní: Sociální služba je uživateli poskytována v jeho přirozeném prostředí (bytě), na
ulici apod.
• Ambulantní: Uživatel dochází do zařízení
poskytujícího sociální služby.
• Pobytová: Uživatel v zařízení poskytujícím
sociální služby bydlí (domov pro seniory,
domov pro osoby se zdravotním postižením).
V těchto zařízeních jsou pak poskytovány následující služby:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osobní asistence
Pečovatelská služba
Tísňová péče
Průvodcovské a předčitatelské služby
Podpora samostatného bydlení
Odlehčovací služby
Centra denních služeb
Denní stacionáře
Týdenní stacionáře
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Raná péče

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telefonická krizová pomoc
Tlumočnické služby
Azylové domy
Domy na půl cesty
Kontaktní centra
Krizová pomoc
Intervenční centra
Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Noclehárny
Služby následné péče
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

V sociální oblasti významnou roli hrají neziskové organizace, které nad rámec služeb shora
vyjmenovaných poskytují i mnohé další sociální
služby. Vzhledem k tomu, že není možné
všechny organizace zde uvést, odkazujeme
na webové stránky MČ Praha 4, kde je uveden
Katalog poskytovatelů sociálních služeb a zde
můžete vámi hledanou potřebnou službu také
nalézt. Další informace o poskytovatelích sociálních služeb můžete získat na sociálním odboru,
oddělení sociálně-zdravotní.
Kontakt: Mgr. Ivana Síglerová, ivana.siglerova@
praha4.cz, tel. 261 192 462.

Za všechny sociální služby vám představujeme organizace A DOMA a BONA, které mají
projekty pro osoby s duševním onemocněním
a jejich pečující rodiny.

Projekt Rodina základ péče – mobilní poradna
Trápí vás duševní onemocnění nebo pečujete
o člověka s duševním onemocněním? Pokud ano,
máte jedinečnou příležitost navštívit mobilní
poradnu v budově ÚMČ Praha 4 na adrese
A. Staška 2059/80b sociální odbor, č. dv. 212,
ve dnech 21. 5. a 11. 6. od 9.00 do 16.00 hodin.
Dozvíte se užitečné a praktické informace od
odborníků, jak správně pečovat či jak stimulovat
mozkovou aktivitu pomocí moderních technologií. Objevte možnosti usnadnění péče a zjistěte,
co je „Rodinný sen“. Projekt realizuje organizace
A DOMA z.s., Na Strži 1683/40, Praha 4.
Veškerá podpora od odborníků je bezplatná,
ale je určena pouze pro osoby s duševním onemocněním starší 18 let a jejich rodinám, kteří
žijí na území hl. m. Prahy. Přihlaste se na tel.:
725 319 208 nebo na e-mail: rodinazakladpece@
adoma-os.cz.
Kontakty: www.adoma-os.cz, Na Strži 1683/40,
Praha 4.

Zdroj: A DOMA
Terénní sociální služby pomáhají například
lidem bez domova. Foto: archiv

BONA o.p.s již více než dvacet let poskytuje odbornou pomoc a podporu lidem se zkušeností
s duševním onemocněním i jejich blízkým
a s úspěchem usiluje o to, aby mohli žít co nejkvalitnější život. Nyní v Praze 4 působí Terénní
tým pro Prahu 4.
Kontakt: Bc. Barbora Čermáková, tel.: 736 483 957,
e-mail: barbora.cermakova@bona-ops.cz, pondělí / úterý / středa od 10.00 do 16.00 h.

Dům seniorů OZ Jílovská nabízí odlehčovací pobytové služby.
www.praha4.cz

Klienti Bony o. p. s. mohou vyžívat i chráněné
bydlení. Zdroj: BONA
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inzerce

SC-392190/02

inzerce

SC-400040/03

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

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-392292/03

SC-392272/04

Stěhování - Autodoprava
Balení - Vyklízení
Dominik Císař

Mobil.: 724 104 991
www.stehovanicisar.cz
Na Vrstvách 23, Praha 4

Stepan-Mollay_44x30 5.2.2014 11:

Stěhujeme doma i ve světě
SC-400006/02

Osobní cenová kalkulace
a konzultace zdarma.

SC-392221/04

Tel. 777 317 278

SC-400141/02

Š+M

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

F i rm
SC-332421/02

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

a

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-392239/04

SC-392241/04

SKVĚLÁ
DOVOLENÁ
ZA
SUPER
CENY!
Skvěle vybavená rekreační střediska na jižní Moravě v hlubokém kaňonu řeky Jihlavy u obce Mohelno.
Týdenní pobyt pro 1 dospělou osobu včetně všech služeb!!!

od 2.699 Kč

Z nabídky služeb v ceně vybíráme:
• ubytování • plná penze •
• bazén • tenisový kurt • horolezecká stěna s instruktorem •
• trampolína • minigolf • skákací hrad • aerobic s profesionální cvičitelkou •
• nafukovací fotbalové hřiště • stolní tenis •
• půjčovna sportovních potřeb •
• hřiště na nohejbal, volejbal, košíkovou •

Všechny služby v ceně pobytu!!!
Podrobné informace najdete na:

www.happydovolena.cz, tel.: 775 557 733
Do objednávky napište prosím tento kód: PH004

SC-400011/01

BALKAP, s.r.o.

VÝKUP AUTOMOBILŮ
VŠECH ZNAČEK

25 let jsme tu s Vámi
Malířství
Lakýrnictví

Madla na zábradlí
Podlahy - Zednictví

Pro kalkulaci, objednávku
nebo rezervaci inzerce
kontaktujte inzertní
oddělení:

PLATBA
IHNED

Renáta Čížková, tel.:
777 114 473

Jílovská 426/27 Praha 4, Lhotka

www.balkap.cz

tel. 777 708 035, 777 708 034
SC-392240/04

NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHY

renata.cizkova@ceskydomov.cz

Tel.: 604 868 055
SC-392278/16

SC-392242/04

servis
Bezplatné štěpkování
dřevního odpadu

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)

Přistavování kontejnerů na objemný odpad – duben
Stanoviště

Zavezení:   den hodina

Stanoviště

Zavezení:   den hodina

Jivenská x Adamovská

01 16:00 - 20:00

Horáčkova X Bartákova

16 16:00 - 20:00

Čestmírova x Mečislavova

01 16:00 - 20:00

Boleslavova x Božetěchova

17 16:00 - 20:00

Zálesí x Sulická

01 16:00 - 20:00

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

Vavřenova

01 16:00 - 20:00

Na Líše x Na Novině

17 16:00 - 20:00

Pod Terebkou - nad schody

02 16:00 - 20:00

K Výzkumným ústavům

17 16:00 - 20:00

Pekárenská x Prostřední

02 16:00 - 20:00

Oblast Záběhlice
4. dubna
9.00 – 9.20
ul. Severovýchodní VI. x Severní II.
9.30 – 9.50
ul. Roztylské náměstí
(parkoviště pod pomníkem)
10.00 – 10.20
ul. Severozápadní V - sokolovna
10.30 – 11.00
ul. Severní XI.
(parkoviště u autoservisu)
11.40 – 12.00
ul. Jižní XVII. – u trafostanice
13.00 – 13.20
ul. Roztylské sady
(pod dětským hřištěm)
13.30 – 13.50
ul. Jižní IX. (nad schody
ke stanici metra Roztyly)
14.00 – 14.20
ul. Jihovýchodní IX. x Jižní III.
14.30 – 14.50
ul. Jihovýchodní IV. X Jižní III.
15.00 – 15.20
ul. Jižní IV. – pod ZŠ

Jihlavská (proti garážím)

20 16:00 - 20:00

Nad Pískovnou x Přechodní

02 16:00 - 20:00

Lukešova x Bohrova

20 16:00 - 20:00

U Pernštejnských x Družstevní

03 16:00 - 20:00

Bítovská

20 16:00 - 20:00

Mezivrší x Nad Šálkovnou

03 16:00 - 20:00

Klánova x U Vodotoku

20 16:00 - 20:00

Jeremenkova x Sitteho

03 16:00 - 20:00

Podolská x K Vysoké cestě

20 16:00 - 20:00

Pod Lysinami 2 - u trafačky č. TS 5178

03 16:00 - 20:00

Na Zlatnici x Na Podkovce

21 16:00 - 20:00

Pod Dálnicí č. 1

06 16:00 - 20:00

Plamínkové (u garáží)

21 16:00 - 20:00

Družstevní ochoz x Zdařilá

06 16:00 - 20:00

Branická x K Ryšánce

21 16:00 - 20:00

Pod Děkankou x Nad Spádem

06 16:00 - 20:00

Baarova - školy

21 16:00 - 20:00

Zelený pruh x Za Pruhy (u parkoviště)

06 16:00 - 20:00

Jílovská (u Údolní)

22 16:00 - 20:00

V Zálomu x Na Jezerce

08 16:00 - 20:00

Sinkulova x Na Klikovce

23 16:00 - 20:00

Valtínovská x Hornokrčská

08 16:00 - 20:00

V Hodkovičkách x Jitřní

23 16:00 - 20:00

Pod Višňovkou

08 16:00 - 20:00

Pod Jalovým dvorem

23 16:00 - 20:00

Vrbova (u garáží)

08 16:00 - 20:00

Kamenitá

24 16:00 - 20:00

Oblast Hodkovičky, Lhotka
4. dubna
9.00 – 9.20
ul. Ve Lhotce (u sběrny)
9.30 – 9.50
ul. U Vodotoku x Klánova
10.00 – 10.20
ul. Na Výspě x Polední
10.30 – 11.00
ul. Údolní (parkoviště)
11.40 – 12.00
ul. Nad Údolím x Nad Lesem
(u č. p. 162 a 214)
13.00 – 13.20
ul. V Lučinách x Na Dlouhé mezi
13.30 – 13.50
ul. V Mokřinách x K Dubinám
14.00 – 14.20
ul. Nad Lesem č.p. 119 a 129
(náměstíčko)
14.30 – 14.50
ul. Ohnivcova x Psohlavců
15.00 – 15.20
ul. Psohlavců x Věkova
15.30 – 15.50
ul. Ve Studeném x Vostrého

Lopatecká x Doudova

08 16:00 - 20:00

Jiskrova x Na Mlejnku

24 16:00 - 20:00

Murgašova

09 16:00 - 20:00

Podolská x U Vápenné skály

24 16:00 - 20:00

Zachova x Nad Svahem

09 16:00 - 20:00

Ružinovská x Kukučínova

24 16:00 - 20:00

Herálecká I. x Pacovská

09 16:00 - 20:00

Nad Havlem x U Krč. nádraží

24 16:00 - 20:00

U Habrovky x U Krč. vodárny

09 16:00 - 20:00

Na Veselí x V Občanském domově

27 16:00 - 20:00

Mikuláše z Husi

09 16:00 - 20:00

Sládkovičova

27 16:00 - 20:00

Halasova x U Strže

14 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

Korandova x Havlovického

14 16:00 - 20:00

Pod Vršovickou vodárnou III.

28 16:00 - 20:00

Zapadlá x Zelený pruh

14 16:00 - 20:00

Jihozápadní V. x Jižní IX.

28 16:00 - 20:00

Nad Lesním div. x Němčická

15 16:00 - 20:00

Na Chodovci (parkoviště proti škole)

28 16:00 - 20:00

Pod Krčským lesem x Ružinovská

15 16:00 - 20:00

Jižní XVI.

29 16:00 - 20:00

Vzdušná x Na Rovinách

15 16:00 - 20:00

Choceradská x Senohrabská

29 16:00 - 20:00

Psohlavců x Věkova

15 16:00 - 20:00

Severovýchodní IV. x Severní IV.

30 16:00 - 20:00

Michelská x U Michelského mlýna

16 16:00 - 20:00

Viktorinova

30 16:00 - 20:00

Žilinská

16 16:00 - 20:00

Ohradní x Na Křivině

30 16:00 - 20:00

Kotorská (u jeslí)

16 16:00 - 20:00

Podolská x Pravá

30 16:00 - 20:00

Jak s odpady?
V době uzávěrky tohoto čísla Tučňáka platila
nová nařízení vlády České republiky, která omezila volný pohyb obyvatel a dotkla se i nakládání
s odpady. Je proto možné, že níže vypsaná
opatření budou prodloužena do dubna.
1) Svoz směsného odpadu a svoz využitelných
složek (papír, sklo, plasty, tetrapack, kovy,
bioodpad) – probíhá bez omezení.
2) Provoz sběrných dvorů (SD) – všech 19 sběrných dvorů je pro veřejnost (občany) dočasně
uzavřeno, nicméně provozovatel sběrného
dvora může z vlastního rozhodnutí zachovat
provoz SD pro návoz odpadu od podnikatelských subjektů.
3) Provoz kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci
je pro veřejnost přerušen, návoz bioodpadu od
podnikatelských subjektů je i nadále umožněn
bez omezení.
4) Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad a svoz
nebezpečného odpadu – dočasně přerušeny
5) Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města – probíhá bez omezení.
Aktuální info na www.praha.eu. (red)
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Stanoviště pro biokontejnery
Nad Nuslemi x V Luhu
Družstevní ochoz x Zdařilá
Psohlavců x Věkova
Nad Kostelem x U Šálkovny
Zelený pruh x Za pruhy
Na Kačerově x Kačerovská
Na Dlouhé mezi x Klánova
Vzdušná x V Zahradní čtvrti
Nad Pískovnou x Přechodní
Jeremenkova x Sitteho
Ve Lhotce x Nad Zátiším
Podle Náhonu x Zárybničná
Zálesí x U Lesa
Doudova x Na Lysině
Hadovitá x Psárská
U Habrovky x U Krčské vodárny
Lopatecká x Doudova
Na Usedlosti x Na Zemance
Paprsková x V Kole
Pekárenská x Prostřední
Lukešova x Bohrova
Na Zlatnici x Na Podkovce
V Křovinách x Gončarenkova (parkoviště se separem)
Nad Obcí II (slepý konec)
Zapadlá x Zelený pruh
Rosečská 1736/15

Datum

18. 4. 2020
18. 4. 2020
18. 4. 2020
18. 4. 2020
18. 4. 2020
18. 4. 2020
18. 4. 2020
18. 4. 2020
19. 4. 2020
19. 4. 2020
19. 4. 2020
19. 4. 2020
19. 4. 2020
19. 4. 2020
19. 4. 2020
19. 4. 2020
25. 4. 2020
25. 4. 2020
25. 4. 2020
25. 4. 2020
25. 4. 2020
25. 4. 2020
26. 4. 2020
26. 4. 2020
26. 4. 2020
26. 4. 2020

Hodina

9:00 - 12:00
9:00 - 12:00
9:00 - 12:00
9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
9:00 - 12:00
9:00 - 12:00
9:00 - 12:00
9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
9:00 - 16:00
9:00 - 16:00
9:00 - 12:00
9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
9:00 - 12:00
9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
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servis
Nová aplikace pomůže najít majitele ztraceného psa
Vložení informace o ztrátě nebo nalezení psa je
velmi jednoduché. Je možné prostřednictvím
stručného formuláře, který je dostupný po
kliknutí na nabídku „Přidat psa“. Ve formuláři
je nutné uvést, zda se jedná o ztrátu nebo nález,
specifikovat psí plemeno nebo stručný popis
psa, uvést číslo čipu (nebo tetování), místo a datum ztráty nebo nálezu, jméno majitele, resp.
nálezce, kontakt, fotografii psa a případně další
informace do poznámky. Všechny údaje mají za
cíl propojit majitele psa a případného nálezce.

Rychlé propojení informací
U každého ztraceného psa je v aplikaci mimo
jiné uvedeno, kdy a kde byl naposledy spatřen.
Například tato fenka australského ovčáka zmizela
začátkem března u Kralup nad Vltavou. Foto: MM

Aplikace „Databáze ztracených a nalezených
psů“, kterou spustila Státní veterinární správa
na svých internetových stránkách, umožní
lidem, útulkům, městské či obecní policii sdílet
na jednom místě informace o ztrátě a nálezu
psa. Aplikace je dočasnou náhradou centrálního registru psů, který má v České republice
fungovat od roku 2022. Databáze je k dispozici
na adrese: https://www.svscr.cz/databaze-ztracenych-a-nalezenych-psu/.

„Každý, komu se někdy ztratil jeho psí společník, velmi dobře ví, jak traumatizující zážitek to
je. Lidé takovou situaci často řeší vylepováním
letáků a hledáním v parcích a ulicích,“ uvedla
zastupitelka Lucie Michková (ODS), předsedkyně Výboru pro bezpečnost Zastupitelstva MČ
Praha 4. „Tato aplikace je užitečnou službou,
protože na jednom místě se mohou rychle
propojit informace od majitele ztraceného psa
i jeho nálezce,“ dodala.
Evidence ztracených a nalezených psů v databázi
Státní veterinární správy je dobrovolná a v žádném
případě nenahrazuje povinnost nálezce zvířete,
kterou stanoví občanský zákoník, tj. oznámit
nález zvířete bez zbytečného odkladu obci. (red)

Mobilní sběr nebezpečných odpadů
a jedlých olejů
Kontakty na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 601 389 243, 731 451 582,
602 485 324. Svoz proběhne jen v případě odvolání mimořádných opatření v ČR.
Trasa A
22. 4. - st

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

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

Trasa B
18. 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
4. 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
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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

Vítání občánků
V únoru 2020 přivítala Irena Michalcová (ANO
2011) nové občánky Prahy 4. Děkujeme mateřské škole 4 Pastelky Sedlčanská a MŠ Přímětická
za krásná vystoupení.
V úterý 11. února byli přivítáni: Jiří Wiesner,
Alena Kaletová, Ella Šotkovská, Viktorie a Dominik Klímovi, Lukáš Peterka, Blanka a Jan
Velebovi, Jakub Pelant, Albert Chlad, Tobiáš
Hána, Anna Peterková, Vojtěch Čerych, Eliška
Hloušková a Ema Nanette Belmecheri.
Ve čtvrtek 27. února byli přivítáni: Nikola
Mayerová, Anna Ilk, Ester Skoupilová, Max
Čurn, Maxim Daněk, Tomáš Zita, Samuel
Kaplan, Michal Pohunek, Šimon Pinkr, Liliana
Gonta, Jan Roupa a Štěpán Jetel. (red)

Naše tipy
Lhotka – Farní akademie: 19. 4. od 16.30 h. Biskup Václav Malý: Reflexe české církve a společnosti za posledních třicet let; 24. 5. od 16.30 h.
Doc. Ing. Evžen Šárka, CSc.: Paraguay, minulost
a současnost neznámé země. Obě akademie
proběhnou v bočních prostorách kostela Panny
Marie Královny míru a jsou zdarma.
Braník – V divadle Bravo je na programu
17. 4. od 18.00 h. představení MiMJOVÉ / Radim
Vizváry a Losers Cirque Company.
Nusle - V Divadle Na Fidlovačce uvedou 27. 4.
mladí choreografové a tanečníci souboru Pop
Balet své nejnovější celovečerní vystoupení
Inner Shades. V celovečerním triptychu mohou
diváci vidět tančit nejlepší tanečníky souboru
i samotné choreografy.
Spořilov – V kostele sv. Anežky České se 5. 4.
od 17.30 h. uskuteční koncert sboru Ensemble Hilaris, který vystoupí ve složení: soprány
Eva Vítková, Martina Spiritová, alty Kristýna
Drtinová, Martina Kneiflová, tenoři Stanislav
Kneifl, Jan Němeček, basy Marek Leitl, Kryštof
Spirit. Na koncertě zazní postní skladby autorů
Jana Dismase Zelenky, Tomáse Luis de Victoria
a dalších
Kamýk – Zajímavé akce v mateřském centru
Balónek: ve středu 8. 4. (16.00–17.30 h.) to bude
velikonoční tvořivé odpoledne. Přijďte si se svými dětmi uplést pomlázku, vytvořit velikonoční
ozdoby a dekorace. Vstupné 80 Kč za dítě od 2
let. V sobotu 18. 4 od 10.00 do 12.00 h. pořádá
v Kamýckém lese orientační běh pro děti ve
dvou kategoriích – 1 km nebo 2 km. Vstupné
50 Kč/dítě a na každého čeká drobná odměna.
Start v lese u „koziček“ 10.00–10.15 h. A v pondělí 27. 4. (15.30 h.) přiletí do mateřského centra
čarodějnice na svůj rej. V průběhu odpoledne
plného zábavy si lze opéci špekáček a poslechnout živou kapelu. Vstup 50 Kč na osobu od
2 let, v ceně špekáček a malá odměna.
Na všechny akce je nutná registrace na:
registracebalonek@seznam.cz.
Pozn. red.: Uvedené akce se uskuteční pouze po
odvolání mimořádných nařízení vlády.
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na konec
Chráníme žáby
před koly aut

Zábrany v Údolní ulici ochraňují žáby, které by
jinak mohly skončit pod koly automobilů.

S příchodem jara se probouzejí žáby i ostatní
obojživelníci a začíná jejich každoroční migrace
do míst, kde se rozmnožují a přivádějí na svět
novou populaci. Při tomto putování jsou obojživelníci na mnoha místech vystaveni velkému
ohrožení. Často musí překonat frekventované
komunikace, kde jich mnoho končí pod koly
automobilů.
MČ Praha 4 se snaží aktivně chránit tyto
živočichy a ve spolupráci s občany instaluje
zábrany a provádí přenášení žab přes silnice
do cíle jejich migrace. „Letos stejně jako v loňském roce instalujeme zábrany podél části
silniční komunikace v Údolní ulici,“ říká radní
pro životní prostředí Tomáš Hrdinka (ANO
2011).
Po určitém období začnou žáby migrovat zpět.
Z tohoto důvodu jsou zábrany umístěny po
obou stranách silnice.
„Velice děkuji všem občanům a pracovníkům
odboru životního prostředí, kteří nám aktivně
pomáhají s přenášením žab. Pokud občané vědí
o nějakém místě, kde jsou migrující obojživelníci v ohrožení, prosím, zašlete nám svůj podnět,“
uzavírá radní Hrdinka. (red)

Soutěž
Soutěžte
a vyhrajte knihu!
Nakladatelství Dauphin připravilo
publikaci, která potěší nejednu
hospodyňku zajímající se
o praktické rady našich předků.
Půvabná kniha Aleny Anežky
Gajduškové Domácnosti našich
babiček může být jakýmsi
návodem ke zdravému
nezávislému životu, prověřenému
mnoha generacemi žen a jejich
snahou vést důstojný a přirozený
život v souladu s přírodou a svou přirozeností. Tato
výjimečná kniha přináší ucelený soubor unikátních
informací z praktického života předchozích generací,
které sahají minimálně sto let do historie, mnohdy
však ještě dále.
Soutěžní otázka:
Autorka knihy Alena Anežka Gajdušková byla
majitelkou?
a) antikvariátu, b) řeznictví, c) autodopravy
Odpověď zašlete do 15. dubna 2020 na e-mail:
martin.dudek@ceskydomov.cz. Tři výherci získají
po knize.
Výherci z březnového čísla (správná odpověď
a – trosečníkem): Edita Vrbová, Dana Poloczková
a Jan Kubeš. Gratulujeme!

10. Na společných stezkách respektujte ostatní účastníky

Jezdím jako člověk: na společných stezkách respektujte ostatní účastníky

Na stezkách, které jsou určené ke společnému pohybu cyklistů a chodců, je potřeba vždy pamatovat na to, že obě skupiny účastníků provozu
mají stejné právo se v daném prostoru pohybovat a neměly by se přitom
vzájemně
ohrožovat.
Na stezkách, které jsou určené ke společnému pohybu cyklistů a chodců, je
Chodcipotřeba
i jezdcivždy
na kole
by senaproto
měli
držetprovozu
u krajemají
stezpamatovat
to, že
oběohleduplně
skupiny účastníků
ky a ponechávat
sebe dostatek
prostoru pro
pohybbyostatních
stejné právokolem
se v daném
prostoru pohybovat
a neměly
se přitom
vzájemně ohrožovat. Chodci i jezdci na kole by se proto měli ohleduplně
účastníků.
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CYKLISTÉ: Jezděte po stezce pozvolna a předvídatelně. Snažte se předvídat možný nestandardní pohyb chodců tak, abyste zabránili případné
kolizi. V případě potřeby na sebe včas upozorněte zvonkem.
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Zdravé a veselé
Velikonoce
MILÍ ZÁKAZNÍCI,
v současné době naše obchodní centrum funguje
v omezeném režimu, o to více jsme myslí s Vámi. Veškerý čas
nyní věnujeme pečlivé přípravě nových aktivit a věříme,
že si je již brzy budete moci užít naplno.
Aktuální informace o změnách v chodu centra získáte
na našich webových stránkách.
Dovolte nám touto cestou popřát všem hezké a klidné Velikonoce,
strávené v plném zdraví s Vašimi nejbližšími.
Váš tým Novodvorská Plaza

novodvorskaplaza

www.novodvorska-plaza.cz
SC-392226/04

Vážení Pražané, vážení sousedé,
i v rámci tohoto vydání bych se s vámi chtěl podělit o podněty
a názory týkající se dalšího, dle mého názoru neméně zásadního,
společenského tématu, kterým je kritická situace nedostatku
pracovní síly v naší zemi. Přestože by se mohlo zdát, že je taková
situace pozitivní, neboť většina občanů naší republiky má práci,
a doufejme, že i po současné mimořádné situaci i mít bude,
jsou zde i zásadní negativní dopady do budoucna, viditelně
destruující naší krásnou republiku, tedy i každého z nás. Aktuální
nedostatek pracovní síly přináší někdy plíživé, jindy naopak
razantní zdražování, jak můžeme sledovat například na skokově

rostoucí ceně staveb a potažmo bytů. Ani z daňových odvodů se
tedy nemůžeme těšit, naopak jsou to prostředky, které pak chybí
napříč státním servisem od financí na opravu silnic, nemocnic
nebo škol až po platy učitelů, lékařů, sestřiček, požárníků, policistů,
ale i vědců atd. S kolegy Martinem Ungerem a Eduardem Forejtem
jsme připravili následující text, abychom vás i zde podnítili
k zamyšlení i diskuzi.
S úctou
Radim Passer, zakladatel Passerinvest Group

PRACOVNÍ TRH A HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA
PRACOVNÍ TRH ČR, ZAMĚSTNANCI VE STAVEBNICTVÍ –
MÍNUS 97 TIS. LIDÍ
Po revoluci v roce 1989 došlo jednak k rozkladu učňovského školství,
nezodpovědnému snížení společenského kreditu řemeslníků, stejně
jako k naprosto nedostatečné podpoře příchodu celých rodin z kulturně
spřízněného prostředí. Ty by na pracovním trhu mohly zacelit mezery
v profesích, které Češi nechtějí vykonávat a které jsou přitom pro
funkčnost soukromého sektoru a celé republiky naprosto klíčové.
Pracovní trh ČR proto trpí naprostým nedostatkem pracovní síly, a to
nejen té kvalifikované. Je tomu tak i v oblasti stavebnictví, kde panuje
kritická situace především v řemeslných oborech. Nemluví se o tom
často, ale přestože mezi lety 2008 až 2018 v naší zemi přibylo přes 271 tis.
zaměstnaných, tedy došlo ke snížení nezaměstnanosti, v samotném
stavebnictví jich ubylo bezmála 97 tis. a tyto „ruce“ jednoduše chybí.
NEOBSAZENÁ PRACOVNÍ MÍSTA
BY ZAJISTILA PLATY 237 TIS. UČITELŮ
Taková situace s sebou nenese jen zdražování
bytů, kanceláří a skladů, ale obecné zdražování
napříč celým průmyslem. Neobsazením 500 tis.
pracovních míst přišel stát vloni a předloni
o zhruba 200 mld. Kč na daních a odvodech.
Stejná suma by přitom pokryla platy více než
237 tis. učitelů.

mínus 97 tis.
stavařů
=
cena bytu
plus 48,3 %

KDYŽ DŮM NEPOSTAVÍTE, PRODUKCE ČR KLESNE O 3 DOMY
Důsledkem tohoto stavu je logicky velký tlak na mzdové náklady, tedy
platy našich občanů, které se konečně začínají přibližovat těm západním.
Na druhé straně čelíme neschopnosti vyrábět tolik, kolik bychom mohli,
a tím pádem ztrácíme jako republika svou konkurenceschopnost. Kritický
nedostatek pracovníků s sebou nenese jen zdražování výstavby bytů,
ale i jejich reálný nedostatek. Přitom z každé investované koruny do výstavby
budov v ČR získává celá produkce ekonomiky díky multiplikačnímu efektu
(navazující činnosti a výroba) 3,09 Kč. Zainvestujeme-li tedy 100 mil. Kč
do výstavby budovy, produkce státu se napříč sektory zlepší o 309 mil. Kč.
I z tohoto je patrné, že nedostatek pracovní síly zpomalující výstavbu, nás
nestojí jen více peněz za byty, ale způsobuje i významné chudnutí celé
společnosti.
ŘEŠENÍ JE NA KAŽDÉM Z NÁS, VŠICHNI MÁME ODPOVĚDNOST
ZA BUDOUCNOST
Často slýcháme, že by každý měl začít u sebe, ale jak to udělat v případě
nedostatku pracovníků v ČR? My sami vnímáme několik možností, které
se pohybují na úrovni státní politiky, nicméně bez podpory obyvatel, tedy
nás všech, se v době všudypřítomného populismu situace změní jen
velice obtížně.

ŘÍZENÝ IMPORT PRACOVNÍKŮ A RODIN – CESTA PROTI DALŠÍMU
ZDRAŽOVÁNÍ
Klíčovým řešením je připuštění si potřebnosti importu pracovní síly,
a především řízené imigrace. Přestože slovo imigrace se stalo díky
poslední migrační krizi prakticky zakázaným, je zcela na místě při nízké
porodnosti v ČR i Evropě hledat recept na nedostatek pracovníků. Vidíme
jej právě v řízeném přísunu pracovníků z kulturně spřízněných zemí,
tedy především těch západních. Nejde přitom jen o dočasné pracovníky,
ale o získávání nových občanů ČR nejlépe formou pozvání celých rodin,
které nejenže pomohou zaplnit nedostatek pracovní síly, ale budou své
mzdy utrácet v naší zemi, obohacovat spoluobčany o své zkušenosti
a přispívat tak k ekonomické i sociální prosperitě státu. Vždyť s porodností
v ČR si nevystačíme ani na udržení počtu obyvatelstva. Přestože nejsou
dostupná přesná data, alarmující jsou i řády prezentovaných čísel, kdy v ČR
pracuje pouze cca 120 tis. pracovníků z Ukrajiny. Naproti tomu v Polsku je
to 1,3 mil. pracovníků, což jen podtrhuje skutečnost, jak špatně a liknavě
s našimi možnostmi zacházíme. Přitom každý nově pracující zaměstnanec
reprezentuje jenom pro státní pokladnu přinejmenším 200 tis. korun ročně.
ZNALOSTNÍ EKONOMIKA – OD MONTOVNY K CHYTROSTI A PROSPERITĚ
V debatách často rezonuje téma, že Česká republika je pouze montovnou,
energeticky velmi náročnou ekonomikou, navíc z hlediska budoucnosti
velmi chabě konkurenceschopnou zemí. Budoucností zaměřenou na
prosperitu je samozřejmě znalostní ekonomika založená na inovacích,
kvalitních službách s velmi vysokou přidanou hodnotou. Ta nejenže není
závislá na přírodních zdrojích a levné pracovní síle, ale navíc generuje
prospěch nejen pro jednotlivého zaměstnance ve formě výrazně vyšších
mezd, ale i celé společnosti prostřednictvím odpovídajících daní a odvodů.
Rozdíly jsou například viditelné u zemí, které se touto cestou vydaly již
před řadou let. S jejich schopností generovat dostatečné prostředky roste
pochopitelně i schopnost společnosti/státu zajišťovat potřebné veřejné
služby – např. zdravotnictví, školství, bezpečnost, sociální zabezpečení/
důchody či ochranu životního prostředí na adekvátní úrovni.
ŘEŠENÍ NENÍ TAK TĚŽKÉ, MUSÍME VŠAK MYSLET NA BUDOUCNOST
JIŽ DNES
Klíčem k řešení je tedy ochota přiznat si, že máme problém. Naše
republika se těší mnohým výhodám ať už je to poloha uprostřed
Evropy, nebo velice přátelské a bezpečné společenské prostředí (jen
v BB Centru pracuje pospolu 70 národností). Měli bychom tedy umět
myslet sami na sebe jako národ a cíleně hledat ty správné pracovníky
a rodiny ať už pro krátkodobou, či dlouhodobou saturaci potřeb
pracovního trhu naší země, stejně jako systémově změnit zaměření
naší země, ve které bychom měli učit a vychovávat další generace
orientované na vysokou přidanou hodnotu, rozum i společenskou
odpovědnost. Impuls však musí přijít od nás, naše děti jinak mohou
řešit problémy již bankrotující země.
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