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Důležité

Zprávy z městské části Praha 4
Rada městské části Praha 4 na svém zasedání 6. května:
NESOUHLASILA
- s prodejem pozemku parc. č. 1994/9 o výměře
293 m2 v k. ú. Braník ve vlastnictví hl. m. Prahy za účelem scelení se sousedními pozemky
a vybudování komplexního autocentra značky
Hyundai. Pozemek je funkčně související se
stavbou rodinného domu č. p. 1811 v ulici
Pikovická a jeho využití je historicky stabilizované jako zahrada. Rada MČ P4 usnesením
č. 15R-684/2019 ze dne 21. 8. 2019 již souhlasila s prodejem pozemku parc. č. 1994/9
vlastníkovi rodinného domu č. p. 1811;
- s prodejem pozemků parc. č. 1994/3, 1994/4,
1994/5, 1994/6, 1994/7, 1994/10 o celkové
výměře 2 489 m2 v k. ú. Braník ve vlastnictví
hl. m. Prahy za účelem scelení se sousedními pozemky a vybudování komplexního
autocentra značky Hyundai. Prodeji pozemků
musí předcházet zpracování studie prostorového a dopravního řešení daného území;
- s pronájmem části pozemku parc. č. 2838/15
v k. ú. Nusle o výměře cca 15 m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy za účelem umístění pojízdné
prodejny – stánkového prodeje občerstvení
a nápojů před OC Arkády Pankrác. Není
žádoucí na toto významné veřejné prostranství v návaznosti na stanici metra Pankrác
umisťovat další mobilní prodejny neodpoví-

dající standardu kvality dle Manuálu tvorby
veřejných prostranství schváleného Radou hl.
m. Prahy;

ROZHODLA
- uzavřít smlouvu o dílo se společností ARDEA
spol. s r.o., Jaurisova 515/4, Michle, na
realizaci akce: MŠ 4 pastelky, obj. Kotorská
1591/5, Praha 4 - oprava sociálních zařízení.
Jedná se o opravu stávajících prostor sociálních zařízení spočívající v opravě povrchů
podlah a stěn, ve výměně zařizovacích
předmětů a v provedení nových vnitřních
instalací. Dispozice ani využití prostor se
nemění. Opraveny budou 2 sociální zařízení
v 1. NP a dvě ve 2. NP. Budova se nachází na
pozemku č. parc. 2910/55 v k. ú. Nusle. Dílo
bude provedeno dle cenové nabídky uchazeče ze dne 20. 4. 2020 za cenu 2.976.354,16 Kč
bez DPH, vč. DPH 3.601.388,53 Kč. Doba
zhotovení díla je 69 dnů ode dne předání
a převzetí staveniště;
- udělit souhlas s umístěním sídla organizace Divadlo Na Fidlovačce, z.ú., na adresu Křesomyslova 625/4, katastrální území Nusle, Praha 4;
- změnit přílohu č. 1 usnesení č. 22R-974/2019
ze dne 27. 11. 2019 na vyhlášení dotačních
programů městské části Praha 4 na podporu

PŘEHLED ZASTUPITELSKÝCH KLUBŮ MČ PRAHA 4
Zastupitelský klub:

Předseda klubu:

E-mail:

Klub ANO 2011

Irena Michalcová

irena.michalcova@praha4.cz

Klub ODS

Ing. Zdeněk Kovářík

zdenek.kovarik@praha4.cz

Klub Piráti a nezávislí

Mgr. Adam Jaroš

adam.jaros@praha4.cz

Klub Praha 4 sobě - Zelení a nezávislí

Mgr. Iva Kotvová

iva.kotvova@praha4.cz

Klub STAN/KDU-ČSL

Mgr. Tomáš Kaplan

tomas.kaplan@praha4.cz

Klub TOP 09

Filip Vácha

filip.vacha@praha4.cz

v oblastech: sportovních a tělovýchovných
aktivit; kulturní a spolkové činnosti; bezpečnosti dětí a mládeže, rizikového chování dětí
a mládeže a na podporu organizací zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky; zdravotní; integrace
cizinců a národnostních menšin; životního
prostředí; sociální; rodinné politiky pro rok
2020 a Zásad pro poskytování dotací městské
části Praha 4 pro rok 2020 – Harmonogram
dotačního řízení tak, že lhůta pro rozhodnutí
o žádostech se prodlužuje do 30. 5. 2020
v důsledku krizových opatření vlády ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako
SARS CoV-2) na území České republiky;
- uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene k tíži pozemku parc.
č. 2704/3 v k. ú. Braník mezi společností
Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen
koncernu Pražská plynárenská, a. s., se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, jako budoucí
oprávněnou a městskou částí Praha 4 jako
budoucí povinnou, za účelem umístění a provozování nové trasy STL plynovodu mezi
stavebně upravenými stávajícími plynovody
a následně uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene. (red)
Telefonické kontakty
na MČ Praha 4:
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty),
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory).

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

Zprávy z hlavního města Prahy
Praha chce stanovit pravidla
pro sdílená kola a koloběžky
Praha usiluje o posílení pravomocí obcí v oblasti
sdílené elektromobility, která komplikuje život
mnoha Pražanům. O totéž usiluje také Brno.
Zastaralý zákon o silničním provozu, který
s rozvojem bikesharingu nepočítal, dnes svazuje
ruce především vedení velkých měst. Problémy
jsou v Praze i v Brně se sdílenými koloběžkami Lime, s jejichž příchodem výrazně vzrostl
počet kolizí s chodci. Podle statistik Městské
policie Praha narostl počet přestupků jízdních
kol a koloběžek mezi roky 2018 a 2019 ze 700
na více než 6 tisíc případů. Poskytovatel služby
dnes není nijak odpovědný za své uživatele
a těm hrozí postih pouze v případě, kdy jsou
chyceni přímo při přestupku. Novela by posílila
odpovědnost společností a také roli obcí, které
by získaly možnost bikesharing na svém území
účinně regulovat. (red)
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Elektrobusy sníží emise i hluk
Hlavní město schválilo koncepci využití
alternativních paliv pro autobusy v městské
hromadné dopravě. Dopravní podnik (DPP)
se má v příštích letech zaměřit na elektrický
pohon, což přispěje nejen ke snížení hlukové
zátěže, ale i ke snížení emisí z dopravy.
V současné době je přibližně 65 %
dopravních výkonů, které přepraví až 75 %
všech cestujících, realizováno pomocí metra či
tramvají na elektřinu, autobusová doprava zatím představuje více než třetinu všech výkonů.
Zhruba 1 100 autobusů za rok spotřebuje přes
30 milionů litrů nafty. Do budoucna se však
má DPP zaměřit na využití elektrických pohonů, které jsou energeticky i emisně nejefektivnějším řešením. Do roku 2024 se tak sníží
emise o 20 % a do roku 2030 by v Praze měla
jezdit čtvrtina až polovina autobusů právě na
elektřinu. (red)

Praha v boji se suchem využije
průsaků podzemních vod
Hlavní město začne pro splachování komunikací
a zvlhčování vzduchu v letních měsících využívat
v centru města průsakovou vodu z kolektorové sítě.
Pražská kolektorová síť má nyní délku zhruba
94 km, z toho přes 20 km je v centrální části Prahy.
Do sítě přirozeně proniká značné množství vody,
kterou je třeba neustále odčerpávat, zatím bez
dalšího využití do Vltavy. První čerpací zařízení napojené na podzemní rezervoár na průsakovou vodu
vzniklo pod Uhelným trhem, kde se v hloubce
30 metrů nachází podzemní rezervoár na průsakovou vodu, který je dostatečně velký na to, aby
se voda z něj dala po vyčerpání využít. Zařízení je
schopno zachytit až 100 m3 vody. Praha loni uvolnila prostředky na vybudování čerpací technologie,
která umožňuje zachycenou vodu vyvést na povrch
a plnit jí cisterny Pražských služeb. Naplnění jedné
cisterny o objemu 8 m3 potrvá 15 minut. (red)
www.praha4.cz

slovo na úvod

Milé čtenářky, vážení čtenáři,
letos v květnu uplynulo 75 let
od konce druhé světové války.
Kulaté výročí bohužel poněkud
zastínil boj s nákazou novým
typem koronaviru a pietní akty
s účastí veřejnosti se kvůli nouzovému stavu nekonaly. Přesto
jsme si události z doby před
tři čtvrtě stoletím připomněli
položením věnců u památníků
hrdinů i obětí nacistické okupace a nejstrašnějšího konfliktu
v dějinách lidstva.
V tomto vydání Tučňáku si
můžete přečíst o posledních
dnech nacistické okupace,
které přinášely naději na nový
svobodný život, ale bohužel
i smrt posledním obětem války
mezi civilními obyvateli dnešní
Prahy 4.

Z obsahu

S rozvolňováním omezení vyhlášených vládou a ministerstvy
v boji s nákazou novým typem
koronaviru se v květnu otevřely mateřské a základní školy
a střední škola, které zřizuje naše
městská část, pochopitelně se
všemi omezeními a podle pokynů
ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy. Pro děti a žáky
všech našich škol je zajištěna
nejen výuka, ale také stravování.
Už v minulém Tučňáku jsem
poděkovala organizacím a lidem,
kteří se zapojili do pomoci našim
obyvatelům. Dovolte mi, abych toto
poděkování dnes zopakovala. Bez
dobrovolníků bychom situaci zvládali mnohem obtížněji. Děkuji také
všem pracovníkům našich škol,
kteří zajistili jejich znovuotevření.
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Irena Michalcová
(Ano 2011),
starostka městské části
Praha 4
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Budějovická: Náměstí
u stanice metra čeká
zásadní revitalizace.

Aktuálně: Dlouhodobě
kritizovaný squat v ulici
Klánova byl konečně
odstraněn.
Lidé z Prahy 4: Fotbalista František Knebort získal stříbro na olympiádě,
ale medaili nedostal...
Volný čas: Umělci
pátrají po skleněném
sloupu s názvem Květ.

Uličník Prahy 4:
Po jaké osobnosti je
pojmenována ulice
Štúrova?

Společnost

Dejte děti
na fotbal!

FK Slavoj Vyšehrad

organizuje fotbalové odpoledne
spojené s náborem dětí do klubu!

čtvrtek 18. 6. 2020 od 17 hod.
Mikuláše z Husi 1709/1, 140 00 Praha 4
CO S SEBOU: sportovní oblečení a obuv, láhev s pitím a dobrou náladu
KOHO HLEDÁME: ročníky 2010 - 2016
Kontakt: Petr Studénka (vedoucí přípravek), tel.: 608 551 919,
studenka@slavojvysehrad.cz
KDY:

KDE:

www.praha4.cz

Tučňák • 6/2020 3

téma

Budoucnost okolí stanice metra Budějovická

Snad už se blýská na lepší

Nad nevzhledným a zanedbaným okolím stanice metra C Budějovická, které je už řadu let
předmětem kritiky mnoha obyvatel Prahy 4,
se zřejmě zablesklo na lepší časy. Hlavní město se po letech váhání snaží toto území zlepšit
a odstranit aspoň největší problémy.

Zatím došlo k dohodě města s vlastníky okolních nemovitostí na opravách a rekonstrukci
terasy a podchodů, které jsou zčásti v havarijním stavu.
Prostor kolem stanice metra C Budějovická má
potenciál být velice kvalitním městským centrem – součástí širšího celoměstského centra.
Dnešní stav tohoto území mezi komunikacemi
Olbrachtova, Budějovická, Antala Staška a Poláčkova je pozůstatkem nekoncepční a v podstatě nahodilé výstavby, kdy jednotlivé stavby
nebyly komponovány do navzájem srozumitelně
propojeného celku.
„Velmi vítáme snahu hlavního města řešit ve
spolupráci s městskou částí Praha 4 a s vlastníky
majetků v tomto území jeho budoucnost,“ uvedl
první místostarosta Prahy 4 Zdeněk Kovářík
(ODS). „V naší představě řešení je potřeba
doplnit dosavadní administrativní, obchodní a dopravní funkci této lokality o bydlení,
nejlépe kvalitního nájemního bydlení, kulturní
funkci a funkci shromažďovací, čili vytvořit zde
kvalitní veřejný prostor náměstí, včetně zeleně
a prostupů do všech navazujících území.“
Praha 4 věří, že společná aktivita, pro kterou
město vytvořilo komisi, přinese tomuto cennému území naději na skvělou budoucnost.

Novinky se dozvíme
v červnu 2021
Komise bude mít na starost vypracování projektu,
který bude podle rozpočtu stát o něco více než
10 milionů korun a bude zahrnovat proměnu
celého okolí Budějovické. Jako hlavní body musí
komise vyřešit všechny požadavky zainteresovaných – to znamená městské části Praha 4, soukromých vlastníků a rovněž dopravního podniku.
Výsledkem by měl být v říjnu letošního roku
zveřejněný 3D model jednotlivých řešení podle
připomínek, o osm měsíců později, tedy v červnu
2021, bude prezentován finální dokument.
V nedávné době se například havarijní stav
terasy u stanice metra stal příčinou politických
půtek a sporů. Magistrát totiž jižní vestibul
stanice Budějovická v polovině ledna 2018
nečekaně uzavřel, a to kvůli havarijnímu stavu
zkorodovaných ocelových nosníků stropní
konstrukce. Stalo se to bez vědomí městské
části i obchodního domu DBK a bez předchozího upozornění takzvaně ze dne na den. Začalo
horečnaté a místy i nervózní vyjednávání, kdo
za co může a komu co vlastně patří.
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Blízké okolí stanice metra Budějovická by mělo projít proměnou.

„Na špatný stav terasy ale Praha 4 magistrát opakovaně upozorňovala několik let. Pozemky pod
pasáží a jižním vestibulem jsou ve vlastnictví
hlavního města Prahy a dopravního podniku,
nikoli MČ Praha 4, a rozhodnutí o znovuotevření vestibulu je tedy plně v kompetenci hlavního
města Prahy,“ psali jsme v jednom ze starších
čísel Tučňáka. Radnice Prahy 4 rovněž protestovala proti uzavření jednoho z výstupů metra.

Terasu snad opraví už letos
Protože zdlouhavá jednání nevedla ke zdárnému výsledku, přišel magistrát s nápadem terasu
zbourat. To se samozřejmě nelíbilo některým
spolumajitelům, až se všichni zainteresovaní
nakonec dohodli na dočasném kompromisu
– magistrát nechal terasu podepřít ocelovými
vzpruhami, které jsou v pasáži dosud, a výstup
z metra byl otevřen bez omezení. Tento stav trvá
dosud, ale zde se již skutečně blýská na lepší
časy. Rekonstrukce terasy za částku přibližně
40 milionů korun by měla začít před letošními
letními prázdninami, pokud ovšem nedojde
k posunutí termínů vinou koronavirové pandemie. (red)

Fakta
Pasáž u stanice metra C Budějovická je v majetku hlavního města Prahy.
Kolaudace podchodu u stanice metra Budějovická se uskutečnila v roce 1977. Od té doby
však stavbu nikdo neudržoval.
V havarijním stavu je pasáž minimálně od
roku 2010.
V roce 2015 schválily Rada i Zastupitelstvo
hlavního města Prahy rekonstrukci, práce ale
nikdy nezačaly.
Magistrát 19. ledna 2018 průchod pasáží uzavřel, současně byl uzavřen jižní vestibul stanice
metra Budějovická.
V polovině října 2018 byl otevřen jižní vestibul
stanice Budějovická.
Provizorně byl průchod pro chodce obnoven
18. prosince 2018 a je možnost projít do DBK
i po terase.
www.praha4.cz
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časy…
Pokud často chodíte po pasáži Budějovická, která
se rozkládá mezi oběma výstupy ze stejnojmenné
stanice metra, určitě vám neuniklo, v jakém je
dezolátním stavu. Dlažba je místy rozbitá a po
dešti velice kluzká a havarijní stav terasy je dobře
vidět na jejích zkorodovaných nosnících.

Budějovická si zahrála i ve filmu!

Schované mosty
Nejviditelnější změnou v oblasti, kterou způsobila
výstavba metra, bylo vytěžení stavební jámy, jež
poté už nebyla zasypána v původní výši. Přes ni
vznikly dva mosty (ulice A. Staška a Olbrachtova).
Ty jsou dnes již málo viditelné, při stavbě DBK
a budovy ústředí České spořitelny došlo k navýšení terénu na úroveň vozovky. (Wikipedia)

Budějovické náměstí je někdejší název prostranství v Praze 4 na křižovatce ulic Olbrachtova,
Vyskočilova a Budějovická, u severozápadního
východu dnešní stanice metra Budějovická.
Oficiálně tento název platil v letech 1941–1983.
Za protektorátu tato oblast stagnovala a poválečné období s sebou přineslo řadu změn. Po roce
1945 vznikla na místě náměstí Hasičská zbrojnice
s vysokou dřevěnou věží a v letech 1957–1964 se
v jeho okolí postavila první panelová sídliště Herálecká a Antala Staška, která potom následovala sídliště Pankrác I., II., III., Michelská a v Horní Krči.
V průběhu osmdesátých let 20. století byl pak
prostor zastavěn a ztratil charakter náměstí.
Jeho těžištěm je nyní stanice metra linky C
Budějovická. Od ní vyjíždějí autobusové spoje
pražské MHD i regionální linky, které obsluhují
zejména jižní okolí Prahy.
Tam na konečné…
Důležitou dopravní roli tu však v minulosti hrála tramvajová trať, na které byl zahájen provoz
v roce 1930. Soupravy jezdily od pankrácké
vozovny na Kačerov (trať byla vedena zhruba
dnešními ulicemi 5. května, Hvězdova, Budějovická a Jihlavská ke smyčce na Kačerově).
V roce 1938 se u křižovatky Budějovické ulice
s Olbrachtovou připojila novostavba tramvajové
tratě na Ryšánku. V roce 1952 zahájila provoz

3 otázky pro

Okolí stanice Budějovická je dlouhodobě
ve špatném stavu. Co
si slibujete od vzniku
komise pro řešení jeho
budoucnosti?
Chceme, aby vznikla
společná dohoda o tomto
území, kdy problémem
současného technického
stavu je roztříštěné vlastnictví jednotlivých parcel
pozemků, a tedy pro jakoukoliv budoucnost
a rozvoj lokality je potřený konsenzus vlastníků.
www.praha4.cz

Lidé často kritizují uvolněnou dlažbu a vodu,
která kape ze stropu podchodu na Budějovické, i uzavřenou terasu nad stanicí. Jaký je z vašeho pohledu největší problém v této oblasti?
To je právě to roztříštěné majetkové vlastnictví.
Nicméně po dlouhých jednáních s jednotlivými aktéry, což jsou společnosti DBK, Česká
spořitelna, Dopravní podnik hl. m. Praha, ale
i majitelé stánků v podloží terasy a samotné
hl. m. Praha, se nám podařilo dojít k dohodě
týkající se opravy terasy. V danou chvíli je ze
strany hl. m. Prahy vypsáno výběrové řízení na
zakázku pro dodavatele stavby a rekonstrukci

smyčka (poblíž známé hospody Na Lísku) na
Budějovickém náměstí, která měla odlehčit provozu na koncových úsecích. Někdejší podobu
tohoto místa vizuálně zachytil český hraný film
Tam na konečné z roku 1957, který se odehrává
v domě právě u této tramvajové smyčky.
Tramvajové trati postupně odzvonilo s výstavbou
metra. Nejprve byla 19. října 1970 zrušena trať
od Budějovického náměstí na Kačerov, zároveň
byl přerušen provoz na Ryšánku a zkrácen do
smyčky na Budějovickém náměstí. A v roce 1974
byla trať, v důsledku zprovoznění první linky
pražského metra, v úseku Na Veselí – Budějovické náměstí zcela zrušena. (md, WIkipedia)

Filmový pohled na Budějovickou směrem
k Pankráci na konci 50. let. Vpravo nahoře je ještě
vidět Vršovická vodárna. Repro: Filmovamista.cz

Jana Chabra (TOP 09),
radního hl. m. Praha
terasy, aby se terasa a okolí mohlo vrátit k normálnímu životu.
Pokud představy vlastníků objektů a pozemků u Budějovické budou velice protichůdné,
máte připraven možný kompromisní scénář?
Co se týká řešení terasy, zde již věřím, že došlo
k dohodě, což dokládá podepsané memorandum se
všemi dotčenými majetkovými aktéry. Do budoucna je nicméně zřejmé, že vyvstanou další otázky
rozvoje lokality, tedy nejenom zmíněné terasy. Toto
bude jistě předmětem dlouhých debat i s městskou
částí Praha 4 a jejími občany a spolky. (red)
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Číslo měsíce

79 765

papírových a látkových
roušek rozdala městská část
Praha 4 svým obyvatelům
od vyhlášení nouzového
stavu do 15. května 2020

Od května pokračuje
rekonstrukce Branické ulice

Krátce
Praha 4 poskytne podnikatelům
slevy z nájmu
Rada MČ Praha 4 schválila možnost poskytnutí slevy
na nájmu v nebytových prostorách městské části
za březen a duben letošního roku. Sleva se bude
týkat podnikatelů, kteří kvůli krizové situaci museli
zavřít nebo výrazně omezit svůj provoz. Dosáhnout
mohou na odpuštění nájmu až ve výši 70 procent.
Kompletně zavřené provozovny budou moci žádat
o nejvyšší možnou slevu na nájmu, ty, které musely
částečně omezit svůj provoz, budou moci využít
snížení nájmu o 40 procent. Opatření není plošné,
podnikatelé musí o slevu na nájmu požádat. Podmínkou je bezdlužnost podnikatele a to, že nájemce není
v době žádosti ve výpovědní lhůtě. (red)
Praha 4 podporuje pomoc dětem
ze znevýhodněných rodin
MČ Praha 4 propojila Nadaci Sirius a její projekt
Patron dětí s dárci, kteří jsou ochotni přispět
dětem ze sociálně a zdravotně znevýhodněných
rodin. Projekt funguje třetím rokem a nyní se
zaměřil na akutní potřebu finanční pomoci rodinám, které se ocitly ve finanční tísni v důsledku
pandemie covid-19. Informace o projektu, ale také
návod, jak si lidé ohrožení finančními problémy
mohou o pomoc zažádat nebo jak naopak dárci
mohou pomoci, najdete na https://patrondeti.cz
nebo je na požádání poskytne Petra Opočenská
z Úřadu MČ Praha 4 (telefon 261 192 336).
„Opatření proti šíření nákazy novým koronavirem způsobila některým rodinám finanční
problémy, proto jsme se rozhodli podporovat
solidaritu lidí k lidem. Nadace Sirius umí
najít rodiny, které pomoc potřebují, i dárce,
kteří jsou ochotni ji poskytnout, a to nanejvýš
transparentním způsobem,“ uvedl místostarosta Prahy 4 pro sociální, zdravotní a rodinnou
politiku Josef Svoboda (Nez.). (red)
Provoz zón placeného stání obnoven
Od pondělí 11. května byl v Praze, a tedy i v městské části Praha 4, obnoven provoz zón placeného
stání (ZPS) v plném rozsahu. Parkování v ZPS je
tak možné opět jen na základě dlouhodobého
parkovacího oprávnění nebo po úhradě poplatku
za krátkodobé parkování. Všem majitelům automobilů, kteří měli zaplacené parkování v ZPS,
se oprávnění prodlužuje o dobu, kdy byly zóny
zrušeny, a to i v případech, kdy jim během nouzového stavu platnost vypršela. Další informace
jsou k dispozici na www.parkujvklidu.cz. (red)
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V Branické ulici stavbaři ukončí práce až na podzim.

Kompletní rekonstrukci Branické ulice zahájila Technická správa komunikací v loňském
roce, práce začaly výstavbou parkovacích stání a opravami chodníku v ulici Nad Přívozem.
Od pondělí 4. května pokračují práce na I. etapě rekonstrukce komunikace v úseku ulic Ke
Krči – Mezivrší, které skončí 16. října 2020.
V rámci stavby dojde k výměně nynějšího povrchu
vozovky z velké žulové dlažby, která způsobovala
nadměrný hluk, na povrch z hutněné asfaltové
směsi. V úsecích dotčených dopravně bezpečnostními stavebními úpravami (zvýšené plochy
křižovatek, parkovací zálivy, vjezdy k objektům
a vyhrazená místa pro zásobování) bude povrch
dlážděný. Dosavadní povrch chodníků z litého
asfaltu bude nahrazen kamennou mozaikou. Dále
dojde k nové výsadbě stromů a úpravě odvodnění.
Stavba je koordinována s pracemi dalších
investorů, a to rekonstrukcí veřejného osvětlení

a pokládkami nových sítí jednotlivých správců.

Dopravní omezení
Kvůli rekonstrukci bude až do 16. 10. 2020 uzavřena komunikace Branická v úseku od MK Ke
Krči – k MK Mezivrší – Jiskrova, a to v následujících čtyřech etapách:
První etapa: od komunikace Ke Krči – k domu
čp. 103/25, do 28. 6. 2020
Druhá etapa: Branická od domu čp. 103/25 –
k domu čp. 1689/14, v době od 29. 6. do 7. 8. 2020
Třetí etapa: od domu čp. 1689/14 – k domu čp.
1719/40, v době od 8. 8. do 11. 9. 2020
Čtvrtá etapa: od domu čp. 1719/40 k x místní
komunikace Jiskrova, Mezivrší v době od 12. 9.
do 16. 10. 2020
Zhotovitel stavby Inpros Praha upozorňuje, že
stavba bude zahájena za úplné uzávěry dané části
opravy. Rekonstruovaným úsekem nebude možný
průjezd, ale pouze přístup k objektům. (red)

Lidé nejčastěji nenosili roušku.
Strážníci to obvykle řešili domluvou
Strážníci v Praze 4 zaznamenali od vyhlášení
nouzového stavu (tedy od 26. 3. do 29. 4.) na
území městské části 1 422 případů porušení mimořádných opatření vyplývajících z nouzového
stavu. Nejčastěji se jednalo o nezakrytí dýchacích
cest (1 293 případů), dále pak o neoprávněné
shlukování více než dvou osob (107 případů) a ve
čtyřech případech zjistili porušení omezujících
opatření v obchodech, restauracích a provozovnách. Velkou většinu případů řešili domluvou.
„Ve třinácti případech jsme ale museli naše zjištění postoupit k přestupkovému řízení a v pěti
případech jsme je předali správnímu orgánu
v souvislosti s neuposlechnutím výzvy úřední
osoby,“ doplnil René Štýbr, ředitel Obvodního
ředitelství Městské policie Praha 4.
To se stalo i v případě dvacetiletého mladíka,
který ničil popelnice i domovní branky a napadl

kolemjdoucí v ulici Bohuslava ze Švamberka.
Přes obličej navíc neměl povinnou ochranou
pomůcku a nemínil si ji nasadit ani po opakované výzvě strážníků. „Nebyl opilý, test na
přítomnost drog ale odmítl. Svého vandalského
chování a napadání procházejících lidí nemínil
zanechat. Naopak je stupňoval a stejně tak
i agresivitu vůči přítomným strážníkům. Ti tak
byli nuceni vůči němu použít donucovacích prostředků a tím ho pacifikovali,“ řekl René Štýbr.
Strážníci se v současné době prioritně zaměřují
na dodržování platných mimořádných opatření
v souvislosti s pandemií koronaviru. „Samozřejmě
musí i nadále zajistit veškerá oznámení na tísňovou
linku 156. Druhotná byla v jejich činnosti například
problematika takzvané dopravy v klidu,“ uvedla
Lucie Michková (ODS), předsedkyně Výboru pro
bezpečnost Zastupitelstva MČ Praha 4. (red)
www.praha4.cz
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Velký jarní úklid u potoka v Braníku

Před úklidem.

Té zdevastované, opakovaně vyhořelé budovy a zpustlého, odpadky zaneseného pozemku si prostě nelze nevšimnout. Ať už je ve
Vrbově ulici poblíž viaduktu míjíte při jízdě
autem, v prostředcích MHD či projíždíte na
kole po cyklostezce Braník-Krč.
„Dlouhodobě neutěšený stav lokality se
pokoušel změnit už můj předchůdce, nyní se
o to samé snažím já,“ uvedl radní pro životní
prostředí Tomáš Hrdinka (ANO 2011). „Vlastník
pozemku, Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, na můj podnět areál nedávno uklidil, rád bych proto za bleskovou akci poděkoval
paní náměstkyni Vavřečkové i pečlivé posádce
úklidové společnosti KOMWAG. Mimochodem

Po úklidu.

úřad je ochoten na vyžádání akci zopakovat,
pokud se pozemek bude přes léto opět plnit
odpadky,“ dodal.
Nicméně není to budoucnost pozemku, která vzbuzuje obavy a která je v podstatě během na delší
trať (území je spíše než k přímému prodeji určeno
k případné směně s magistrátem při scelování
pozemků). Je to tristní stav budovy, která se v několika letech po sobě stala místem vůbec ne levného
výjezdu složek IZS kvůli hašení požárů způsobených pobytem lidí bez domova, s čímž ostatně úzce
souvisí i onen nepořádek v okolí.

Zmizí ostuda Braníka?
Vlastníkem budovy je TJ ABC Braník, který
již dříve zvažoval přestavbu objektu na šatny

v souvislosti s rozvojem sportovních aktivit
v souladu s územním plánem. Z plánované
budoucnosti však z vícerých důvodů sešlo
a současný stav je i vzhledem k plánované
revitalizaci Kunratického potoka na protějším
břehu neudržitelný.
„S vlastníkem budovy před pár dny proběhlo
konstruktivní jednání ohledně odstranění
stavby, v tuto chvíli již zajistil všechny vstupy do objektu,“ uvedl dále radní Hrdinka.
„Osobně věřím, že se dobrou věc podaří
dříve nežli později dotáhnout do zdárného
konce, tak aby se místo stalo opět důstojnou
a hlavně bezpečnou oázou zeleně v postupně
revitalizovaném území dolního Braníka,“
uzavírá. (red)

Kdo z nás by se chtěl z odpočinkové zóny na břehu potoka dívat na zdevastovanou budovu? Budova se nachází hned za stromy.

Praha 4 rozdělí na dotacích na obecně prospěšné aktivity 15,2 milionu Kč
MČ Praha 4 také letos podpoří projekty v oblasti
volnočasových aktivit, bezpečnosti, životního
prostředí, sociální a rodinné politiky. S jejich udělením souhlasila rada a na jednání v pátek
15. května je schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 4.
„V letošním roce podpoříme úctyhodných
306 projektů, a to částkou 15 214 000 Kč,“ vyčíslil radní pro společnosti založené MČ Praha 4,
dotační politiku a správu veřejných prostranství
Jan Hušbauer (ANO 2011) a pokračuje: „Všem
organizacím držím palce, aby se jejich projekty
vydařily.“
V oblasti sportu Praha 4 rozdělí 7 714 000 Kč,
v oblasti kultury 2 415 000 Kč, na bezpečnost
300 000 Kč, do zdravotnictví 1 500 000 Kč, na
integraci 181 000 Kč, pro projekty v oblasti životwww.praha4.cz

ního prostředí 234 000 Kč, v sociální oblasti
2 500 000 Kč a v oblasti rodinné politiky 370 000 Kč.
Podpora napříč společenským spektrem
V oblasti sportu bude podpořeno celkem
128 projektů sportovních klubů a dalších organizací, mimo jiné FK Slavoj Vyšehrad,
TJ Pankrác, 1. HFK Děkanka anebo Elpida.
Dotace obdrží 51 kulturních projektů předložených například Divadlem Na Fidlovačce, Spolkem rodičů a přátel školy Jitřní či TLD Zvoneček.
V oblasti bezpečnosti získá dotaci sedm projektů organizací Drop In, Jules and Jim nebo
Fórum pro prožitkové vzdělávání.
Praha 4 dále podpoří 20 projektů v oblasti
zdravotnictví, mezi nimi projekty Mamma
HELP, Charity Praha – Chodov, Thomayerovy

nemocnice anebo Domova Sue Ryder.
V oblasti integrace získá dotaci šest projektů,
například organizace INFO – Dráček nebo Pražské volnočasové umělecké centrum.
V oblasti životního prostředí bude podpořeno
osm projektů předložených organizacemi jako
Probuďme Nusle, ZO ČSOP Koniklec či Dům
ochránců přírody – ZO ČSOP.
V sociální oblasti obdrží dotaci 65 projektů,
mimo jiné organizace Společnou cestou, Dětské
krizové centrum, Thése one, Dům seniorů
Michle a další.
V oblasti rodinné politiky Praha 4 podpoří
21 projektů předložených například organizacemi Sklep sobě, HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví či Klub přátel školy ZŠ Jižní IV. (red)
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Názory zastupitelů
Sekat, či nesekat II.
Tomáš Hrdinka (ANO 2011),
radní MČ Praha 4
Vážení čtenáři, protože
se vaše dotazy související s travními sečemi
poslední dny opět množí,
rád bych tímto navázal
na můj příspěvek ze září
minulého roku a zopakoval nově nastavený
přístup radnice k sekání
trávy na plochách, které má ve správě. Zároveň
bych rád poděkoval za vaše podněty, pokud si
i po přečtení nebudete jistí kvalitou údržby zeleně na území naší městské části (bez ohledu kdo
pozemek vlastní či spravuje, to už si zjistíme),
obraťte se buď přímo na mě, či skrze veřejný
portál občana na webu městské části na odbor
životního prostředí a váš podnět prošetříme.
Pokud přiložíte i aktuální fotografii, bude to
ideální.

Veřejnost se neshodne
Podněty mi od vás přicházejí dvojího typu:
1) nesekat, protože je dlouhodobé sucho, půda
vyprahlá, kvůli změně klimatu, přehřívání
města, kvůli hmyzu, práší se, hluk; 2) sekat,
protože je tráva přerostlá, vypadá jako džungle,
množí se plevele, daří se klíšťatům, znemožňuje
rekreaci, způsobuje alergie. Tak a teď si vyberte,
co s tím. V takovém případě se jako racionální
jeví citlivý přístup zahrnující tzv. mozaikovou
seč. Pozastavení sečí v období vysokých teplot,
ponechání vyšší trávy na svazích, kolem vodních toků, lesních porostů, kolem kmenů stromů; přitom udržování rovných ploch v parcích
a mezi domy v režimu pravidelných sečí, které
umožňují využití těchto ploch obyvateli a odpovídají městské, nikoliv venkovské krajině.

Co tráva zmůže?
Někteří občané argumentují, že tráva, která
umí zadržet vodní vláhu, zlepší vodní blahobyt
území a přispívá ke snížení teploty vzduchu. To
do jisté míry platí, pokud je tráva zelená, tedy
transpiruje (odpařuje vodu), a pokud je voda
k dispozici (z půdy, z rosy, z deště). Ve srovnání
se stromy je však klimatický efekt nižší, tráva se
rychle vysouší, kdežto strom má hluboké kořeny, může nasávat, transpirovat vodu a aktivně
ochlazovat své okolí, navíc stín koruny snižuje
teplotu výrazně i pasivně. Pokud omezit seče,
rozuměl bych tomu spíše z důvodů přirozeného habitatu (prostředí) pro hmyz, v případě
kvetoucích luk i z estetických důvodů, v případě
vysokých teplot kvůli víření prachu a stresující
hlučnosti. Určitě sami vidíte, že to není rozhodování jednoduché, zvláště v případě, že se
staráte o několik milionů m2 zeleně.
Na straně 22 tohoto čísla Tučňáka se můžete
podívat, co pro tento rok ve spolupráci s TSK
chystáme a jak vypadá takový citlivý, racionální přístup k sečím v praxi. Těším se na vaše
podněty.
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Covid odchází,
sucho nastupuje

Praha 4 rozhodla o slevě
na nájemném

Vážení spoluobčané, jak
začít? Asi nejvýstižněji
„covid, kam se podíváš“.
Ale tyto řádky nebudou
o covidu, myslím, že jsme
všichni covidu, opatřeních, pomoci a kritice již
plní. Po bitvě je každý
generál. Je-li po bitvě. Čeho však není nikdy dost,
a to mi ještě dovolte, jsou poděkování. Poděkování nejen lékařům, sestrám, policistům, hasičům,
ale stejně tak všem dobrovolníkům, sociálním
pracovníkům a i vám, kteří jste v této bezprecedentní době vůči ostatním „jen“ ohleduplní.
Tyto řádky píši, když je venku chladno a prší.
Ledoví muži dostáli své pověsti, přestože se klima
prokazatelně mění a teplota venku se zvyšuje.
Ano, stále se najdou popírači těchto faktů, stejně
tak jako se stále najdou zastánci Miloše Zemana
nebo Tomia Okamury. Lidé jsou různí. Přitom
otázkou není zda, ale proč. Nicméně fakta jsou
jasná a nemusíte být zrovna Ján Zákopčaník a mít
slunce v duši, abyste změnu zaznamenali i osobně. Máte zahrádku? Chodíte ven do přírody?

Od počátku si uvědomujeme bezprecedentní
situaci, do které nás
všechny dostala epidemie čínské chřipky a z ní
vyplývající krize. Důkladně se proto věnujeme
dopadu na naše občany,
podnikatelské subjekty působící v naší městské
části, především pak na naše nájemce, ať už jde
o živnostníky, divadelníky, školy a další.
Městská rada se rozhodla podniknout řadu kroků, které by při vědomí omezených možností
městské části a dopadů této krize na veřejné
rozpočty pomohly našim občanům tuto situaci
překonat. Po odložení splatnosti nájemného
u nebytových prostor, nevymáhání sankcí za
pozdní platbu a zrušení valorizace nájemného
se tak dalším krokem stala sleva na nájemném.
Před provedením těchto opatření jsme věnovali
pozornost tomu, jakým způsobem postupuje
Praha, ostatní městské části, ale i města v zahraničí. Jejich forma pomoci občanům i podnikatelům je obdobná té v Praze 4.

Čeká nás zemědělská
revoluce?

Sleva na nájemném

Ondřej Kubín (ODS),
zastupitel MČ Praha 4

Nebýt covidu, tak by headlinem novinových
titulků bylo sucho v České republice. Lesy pod
náporem kůrovce, hladina spodních vod na
kritických minimech, zemědělské sucho, rozpálená města v létě.
Co s tím stát? Omezí podporu biopaliv I. generace? Haha, co tam máme dále? Plánuje stavět
přehrady – asi se pak bude voda z přehrad vozit
cisternami do lesa a na pole. Nebylo by lepší
zadržovat vodu už v krajině? To by však znamenalo evoluci, respektive transformaci českého
zemědělství z postkomunisticko-oligarchického na tradiční - meze, remízky, úhory, osevní
postupy a hluboká orba.

Ať se rozhodne každý sám
Co s tím město, městská část? Může se líbivě
přihlásit ke klima-paktu nebo může jako
v případě Modřanské svévolně omezit průjezdnost silničních pruhů a tím znepříjemňovat
cestu motoristům. Nebo může budovat zelené
zastávky, pítka, sázet stromy, podporovat zelené
a solární střechy, promovat sharing či stínit
dětská hřiště.
Co s tím občan? Buď se dá na grétismus, nebo
klimatický ateismus. Někdo odjede v létě na
chatu, jiný si pořídí klimatizaci. Někdo však
postaví sud pod okap, v rohu zahrady nechá neposečenou trávu nebo přesedne z auta na MHD.
Ať si o tom rozhodne každý sám.
Podporovat, motivovat, inovovat, edukovat. Nebo
nařizovat, zakazovat, trestat, vodit. Někdy ke
stejnému cíli vedou dvě cesty. Někdy je cesta cíl.
Hezké léto.

Michal Hroza (TOP 09),
místostarosta MČ Praha 4

Jako městští radní máme za to, že úspěšná pomoc
a podpora nemá být plošná, ale výběrová, aby
se dostala opravdu k těm, kteří tuto naši pomoc
potřebují, a proto jsme tuto slevu podmínili několika jasnými a jednoduchými pravidly. Na svém
zasedání dne 6. 5. se městská rada rozhodla slevit
z nájemného 70 % nájemcům nebytových prostor
a nebytových objektů ve svěřené správě městské
části Praha 4 za měsíce březen a duben, kde
v důsledku přijatých krizových opatřeních došlo
k úplnému zákazu výkonu předmětu podnikání
a 40 % nájemcům nebytových prostor a nebytových objektů, kde v důsledku přijatých krizových
opatřeních došlo k významnému omezení.

Spolupráce se skauty
S vedoucími skautských středisek Blaník a Ostříž
jsme podepsali smlouvu, která zabezpečí
spolupráci skautů a Prahy 4 na dalších nejméně
50 let. Ke slavnostnímu podpisu došlo v tamní
klubovně přímo pod obrazem symbolického
pozdravu skautů. Skauti tak budou moci nadále
využívat areály Blaník a Ostříž a plánovat skvělé
věci, které by jinak nešly. Vzhledem k tomu,
že v případě Blaníku se jedná o vůbec největší
skautské středisko v Čechách, jistotu pokračování
tradice tak podpisem smlouvy získalo přes 700
jeho členů. Ostříž je jedním z největších středisek
v Praze, které má dalších dvě stě členů.
Mnoho z těchto členů se v uplynulých měsících
podílelo na dobrovolnických pracích spojených
s bojem proti čínské chřipce, od rozvážení zdravotnického materiálu až po péči o seniory, a tak
jsem slavnostního podpisu využil k poděkování
za jejich ochotu a pomoc. Do budoucna se těším
na domluvené společné pořádání akcí pro děti.
www.praha4.cz

Názory zastupitelů
Veřejné zakázky jsou
slabým místem radnice

Jan Hora (Piráti),
zastupitel MČ Praha 4

Vzhledem k množství
pochybení v posledních
měsících při zadávání zakázek a nedostatečnému
řešení situace s koronavirem v Praze 4 opozice
navrhuje odvolání starostky na mimořádném
zasedání zastupitelstva 27. května.
Stav nouze zastavil chod komisí Rady MČ
Praha 4, neboť jednací řád ani po mnoha našich
urgencích neumožňuje práci online. Úřad musí
fungovat i v čase krize. Jenže v IT se opakují
nekoncepční kroky vedoucí k chybám a plýtvání.
Bylo vypsáno několik zakázek bez konzultace
s komisí pro IT, jejichž přínos je diskutabilní.
Přitom rozpočet je zde dlouhodobě nedostatečný.
Rada zrušila směrnici svržené koalice, je tu zpět
praxe soutěžení zakázek pro vybrané firmy,
přičemž klíč výběru není veřejný. Zakázky
malého rozsahu prochází omezenou oponenturou a o zakázkách do 200 000 Kč rozhodují jen
vedoucí odboru v lepším případě gesční radní.
To vede k pochybnostem o kvalifikaci dodavatele i způsobu získání zakázky.

Zakázky budící otázky
Nedávno tak byla uzavřena smlouva za
187 000 Kč na upgrade počítačů na OS Windows 10
s firmou EUROCHIP. Jednatel firmy s historií
11 měsíců je dlouholetým starostou za ODS
v Jesenici a podniká v autodopravě. K podobnému účelu má radnice smlouvu se společností
SOLIDEA, která zná úřad i jeho IT systémy
a dané úkony zajišťuje. Také ona byla vyzvána
k podání nabídky na službu, která je již zahrnuta v její smlouvě. Za tuto dílčí službu však
nabídla SOLIDEA vyšší cenu než EUROCHIP.
Byla uzavřena nadbytečná smlouva s firmou bez
potvrzených zkušeností. Navíc jde o názorný
příklad chybného nastavení soutěže s jediným
kritériem a tím je cena. Kompetenci dodavatele
nikdo neověroval. Domnívám se, že kvalita
služeb tomu bude odpovídat.
Dalším příkladem je systém objednávání
občanů do správních agend za 1 967 400 Kč pro
firmu BSS Praha, v minulosti sponzorující ODS.
Navzdory neformálnímu doporučení IT komise
úřad koupí nový drahý systém místo upgradu. Radnice obdržela dvě nabídky na inovaci
stávajícího systému, obě do 200 000 Kč. Vedle
nižší ceny lze současný systém napojit na Portál
Pražana, což řešení ISOSA neumožňuje. MČ
tedy zaplatí vysokou cenu z malého rozpočtu
s výhledem dalších výdajů na propojení s Portálem Pražana.
Vyzývám radu MČ k zavedení online jednání komisí a obnově směrnice pro zadávání veřejných
zakázek.

www.praha4.cz

Co dělala rada během
stavu nouze?

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

Co dělala Rada MČ Praha 4
během stavu nouze je
otázka, která zajímá snad
každého. Na schůzi zastupitelstva bylo těžké se
vůbec zeptat. Starostka
nepustila občany v rozporu se zákonem o Praze vůbec do sálu. O patro
níž nechala umístit pásku „Vstup zakázán” a na
místě dohlížel strážník. Občané se mohli leda
koukat na videopřenos, který zrovna vypadával
nebo na něm byly při příspěvcích opozičních
zastupitelů statické záběry rady. Pro mé návrhy
vpustit občany do sálu nebo schůzi ukončit hlasovala jen opozice. Schůze je přitom ze zákona
veřejná. Koalice ANO, ODS, TOP 09 a přeběhlíků Svobody a Krajcové dotazy veřejnosti zjevně
nechtěla slyšet. K tomu ještě připočtěme, že
několik členů rady v naší městské části vůbec
nebydlí a několik jich vedle placené funkce na
radnici chodí za plat pracovat někam jinam.

Jak jsou školy připravené
na obnovení výuky?

Příspěvek STAN/KDU-ČSL porušil
etický kodex časopisu Tučňák,
a nebyl proto zařazen.

Osobně jsem žádal konkrétní informaci o hygienických opatřeních provedených ve školách
a školkách. Koalice zařazení takového bodu
bohužel shodila ze stolu, a tak se veřejnost
dozvěděla jen velice málo. Přitom právě ve školách a školkách jsou opatření proti šíření nákaz
velmi důležitá. Děti a dospívající mládež mají
většinou imunitu mnohem lepší než dospělá
populace a kapénkové nákazy zvládají mnohem
lépe. Tím se ale na krátkou dobu stávají ideálními přenašeči mj. nového SARS. Ten se přitom
chová velmi podobně jako jiné virózy přenášené
kapénkovou infekcí nebo dotykem různých povrchů. Některé obyvatele, jako například obézní
lidi nebo starší osoby s chronickým onemocněním, však ohrožuje daleko více než některé
tradiční virózy.
Zajímal jsem se proto, jak jsou školy připraveny
na obnovení výuky. Jak jsou připraveny školní
zahrady na výuku venku, kde šíření viru zabraňuje otevřený prostor a UV záření? Proč ještě
nejsou ve vstupních prostorách škol instalovány
řady umyvadel, aby si žáci po při příchodu
a odchodu do a ze školy mohli umýt ruce?
Proč nebyly za dva měsíce předělány záchody,
umyvadla a vstupní dveře na fotobuňky, aby
nedocházelo k tisícům zbytečných dotyků splachovadel, kohoutků, madel a tlačítek denně?
Jaká opatření byla přijata pro ochranu zdraví
učitelů z rizikových skupin?
Nakonec jsme jako opozice pro naprostý
nezájem rady informovat veřejnost byli nuceni
požádat 22 podpisy o svolání mimořádného
zastupitelstva. Dozvíme se tam 27. 5. něco víc?
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Zprávy z Prahy 4
Krátce
Praha 4 nabídne sportovcům
dvě smart toalety
V blízkosti sportovišť na Roztylském náměstí a v Podolské ulici budou v nejbližší době
umístěny dvě mobilní smart toalety vybavené
solárním napájením, čtečkami platebních karet,
ovládacím softwarem, softwarem pro dálkovou
obsluhu a monitoringem. Toalety se budou nacházet vedle sportoviště v severní části Roztylského náměstí a ve sportovním areálu v Podolské ulici, kde dlouhodobě WC chybí. (red)

Squat z ulice Klánova
už je pryč

Kurz češtiny pomáhá cizincům
První online kurz češtiny jako cizího jazyka pro
obyvatele MČ Praha 4 zahájila na začátku května
MČ Praha 4 ve spolupráci s Centrem pro integraci
cizinců. O kurz byl velký zájem. Na základě online testování bylo vybráno 10 účastníků na mírně
pokročilé úrovni, z Bosny a Hercegoviny, Nepálu,
Ruska, Ukrajiny, USA a Venezuely. Lekce probíhají dvakrát týdně v rozsahu 90 minut. Akce je pořádána v rámci projektu „Žijeme na čtyřce společně
2020“ na integraci cizinců spolufinancovaného
Ministerstvem vnitra ČR. Projekt je realizovaný
v rámci projektu obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2020. (red)
Bedýnky příběhů sbližují děti
Projekt zaměřený na podporu inkluze dětí cizinců v mateřských a základních školách MČ Praha 4
zahrnuje multikulturní vzdělávací a výukové programy Bedýnky příběhů a komunitní stolování
pro veřejnost. Hlavním cílem je seznámit děti,
ale také českou majoritní veřejnost s kulturami
zemí, z nichž pocházejí někteří jejich spolužáci
či sousedé. V rámci Bedýnek příběhů se žákům
vypráví pohádka v českém a původním cizím
jazyce s využitím mapy, fotografií, tradičních
předmětů, tance či hudby. Komunitní stolování je určeno pro širokou veřejnost z Prahy 4.
Všichni jsou zapojeni do přípravy pokrmu a při
degustování se diskutuje. Aktivity projektu
realizuje organizace InBáze ve spolupráci s MČ
Praha 4 v rámci projektu Žijeme na čtyřce společně 2020, který spolufinancuje Ministerstvo
vnitra ČR (více na inbaze.cz). (red)
Pražské věže budou
„Víte, kolik zažily věže kolem nás morových či
virových epidemií? Nepočítaně a stojí tady stále.“ Těmito slovy oznamuje organizátor poznávací hry „Pražské věže“, že původně plánovaná
akce v dubnu se přesunula na neděli 28. června.
Více informací na www.prazske-veze.cz. (red)
Koncerty v Nuselské radnici
Tradiční koncertní vystoupení, která měla v Nuslích proběhnout v rámci jarního cyklu a nemohla
se z důvodu epidemiologické situace uskutečnit,
mají již náhradní termíny. Koncert s názvem
„Rodiče a děti“ v původním termínu 19. 3. se
uskuteční 15. 10., koncert „Zpěvák-klavírista a jeho
matka manažerka“ plánovaný 16. 4. se uskuteční
12. 11. a „Jiří Benda a jeho melodram“ z 21. 5.
zazní 17. 9. (red)
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Squat, do kterého se stahovali bezdomovci a nepřizpůsobiví lidé, zmizel z povrchu zemského.

Městská část Praha 4 si na svém seznamu škrtla další zchátralý squat. Bývalý obytný dům se
nacházel v ulici Klánova nedaleko koupaliště
Lhotka. Posledních zhruba šest let se do něj
stahovali především bezdomovci a lidé závislí
na návykových látkách. Obyvatelé z okolí si na
situaci kolem domu často stěžovali.
„Objekt byl v soukromém vlastnictví a majitel
ho konečně odstranil. Jsme za to i po letech samozřejmě rádi,“ uvedla Lucie Michková (ODS),
předsedkyně Výboru pro bezpečnost Zastupitelstva městské části Praha 4.

Squaty jsou semeništěm problémů a obyvatelům z okolí často přinášejí velmi nepříjemnou
situaci, která se dá pouze tlumit častými kontrolami. „Skutečná úleva přijde, až když takový
objekt skutečně zmizí. Tato řešení jsou ale
během na dlouhou trať. Obvykle kvůli složitým
vlastnickým vztahům nebo neochotě majitele se
tím zabývat,“ řekla Lucie Michková.
Nicméně Praze 4 se to již několik let trvajícím systematickým úsilím daří. Nedávno tak
například přiměla hlavního město, aby vyřešilo
zdevastovaný areál bývalých jeslí ve Znojemské
ulici. (red)

Praha 4 opravila altán a opěrné zdi v parku Jezerka
Schodiště, přilehlé zdi a také altán hned naproti
Divadlu Na Jezerce prošly na začátku května kolaudací a opět tak mohou sloužit veřejnosti. Celková
cena rekonstrukce nepřekročila původní odhadovanou částku, tedy necelé čtyři miliony korun.
Oprava se týkala velkého altánu, dvou schodišť
a přilehlých opěrných kamenných zídek. Altán spolu se zídkami sloužil jako podpora pro strmý svah,
bylo proto nutné tuto část parku opravit co nejdříve.
„Spodní část konstrukce altánu byla narušená
a vlhká, museli jsme se tedy do rekonstrukce
pustit co nejdříve. Celý park Jezerka pak do budoucna čeká postupná revitalizace,“ řekl radní
pro investice Filip Vácha (TOP 09).
Opravené schodiště, které vede právě k altánu,
používá velké množství lidí bydlících v domech
nad parkem, další desítky denně proběhnou pod
nově zrenovovaným altánem. (red)
www.praha4.cz

obrazem z Prahy 4

Připomněli jsme si 75. výročí Pražského povstání
Před pětasedmdesáti lety proběhlo Pražské povstání a radní Prahy 4 na toto významné výročí nezapomněli. Dopoledne 5. května položili věnce starostka Irena Michalcová (ANO 2011) spolu s místostarostou Michalem Hrozou (TOP 09) a jedním z pamětníků na Roztylském náměstí na Spořilově.
Odpoledne pak navštívil místostarosta Zdeněk Kovářík (ODS) a radní Filip Vácha (TOP 09) park Jezerka, kde se nachází pomník Zpravodajské brigády,
která se v květnu 1945 do Pražského povstání také zapojila. (red)

Ve čtvrtek 7. května si památku účastníků Pražského povstání a velitele
povstaleckých vojsk v Praze generála Karla Kutlvašra na náměstí, které
nese generálovo jméno, položením věnce připomněli starostka Prahy 4
Irena Michalcová, 1. místostarosta Zdeněk Kovářík, místostarosta Michala
Hroza, radní Tomáš Hrdinka (ANO 2011) a pamětnice a čestná občanka
Prahy 4 Jaroslava Křupalová. (red)

Skauti mají na 50 let jistotu
Praha 4 prodloužila nájemní smlouvu se spolkem Junák o dalších padesát
let. Úprava dosavadní smlouvy se týká budov, ve kterých jsou klubovny
a další zázemí, ale také zeleně a přilehlých pozemků ve střediscích Blaník
a Ostříž. Středisko Blaník je vůbec největším skautským zařízením v republice, středisko Ostříž je jedním z největších v Praze. „Po uplynutí 50 let bude
možné prodloužit nájemní smlouvu o dalších patnáct let, pokud ani jedna
ze stran smlouvu nevypoví,“ informoval místostarosta Prahy 4 Michal Hroza
(TOP 09), který za Prahu 4 novou smlouvu podepsal. (red)

Poděkování lékařům i sestrám
MČ Praha 4 poslala lékařům a ostatnímu zdravotnickému personálu Thomayerovy nemocnice
a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady během koronavirové pandemie poděkování ve formě potravinových balíčků. Každý byl v hodnotě
do 500 korun, celkově pro každou z uvedených
dvou nemocnic uvolnili radní Prahy 4 na nákup
balíčků 50 000 korun.
„Ráda bych vám poděkovala za milé překvapení, které udělalo velikou radost týmu kardiologické kliniky, odběrových stanů a Centrálního
příjmu interních klinik. Velmi si vážíme vaší
podpory a přejeme mnoho zdraví a sil v této
nelehké době,“ poděkovala za všechny
Bc. Blanka Radjenovičová, vrchní sestra III.
interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. (red)
www.praha4.cz

Tučňák • 6/2020 11

lidé z Prahy 4

Vzpomínka na poslední dny války v dnešní Praze 4
Do redakce došla zajímavá vzpomínka
PaedDr. Františka Hřebíka na Pražské povstání před 75 lety. „K sepsání mě přivedly
vzpomínky vrstevníků otištěné v Tučňáku
v dubnu tohoto roku. Jsou spojeny s místy,
kde naše rodina žila,“ napsal pamětník.
Narodil jsem se v srpnu 1937. V období květnového povstání 1945 jsme bydleli v ulici Za
Zelenou liškou ve 2. patře domu č. 10. Z okna
našeho pokoje bylo vidět do tehdejší Úsobské
ulice, dnes Obětí 6. května. Jako sedmapůlletý
kluk si pamatuji, jak lidé vyvěšovali na domech
naše vlajky. Po poledni Němci začali střílet
po lidech a rozhlas volal o pomoc. Sousedé se
domlouvali, že bude nutné přesunout se do
sklepů. Táta přeházel uhlí v našem sklepě na
jednu stranu a položil na ně pár prken. Maminka tam přinesla velký proutěný košík na prádlo.
Tím vznikla palanda na spaní, hlavně pro mého
pětiměsíčního bratra, a pro nás úkryt nejen na
noc, ale i na den.
Další den, v neděli 6. května, bylo slyšet střelbu.
Nejen já jsem byl zvědavý, i další děti z domu
chtěly vědět, co se děje. Rodiče nás ale nepustili
ze sklepa a říkali, že na silnici od Benešova
stojí barikáda z tramvají na kolejích i na silnici
u Janečkovy továrny, takže Němci nemohou
projíždět. Vojáci SS hlídali východy z domů
na ulici. Ve sklepě byly probourány průchody
mezi domy v celém bloku. Tehdy jsem viděl, jak
bojovníci z barikády procházejí do posledního
domu a tím se dostávají do blízkosti školy, která
sloužila jako kasárna wehrmachtu a SS.

Běh o život
V neděli večer chodili rodiče střídavě do bytu
a přinesli jídlo a pití. Další den 7. května byla
opět slyšet silná střelba a rádio volalo o pomoc.
Rádio poslouchali sousedé v přízemí a zprávy
sdělovali ostatním ve sklepě. Současně zaznělo
v rádiu varování, že Němci ženou lidi před tanky z Pankráce směrem ke Krči, aby měli volný
průjezd na Benešov. Lidé byli vyděšeni a hovořili o tom, že příslušníci SS vraždili v okolních
domech obyvatele.

Květen 1945 na Spořilově
Největší a nejdramatičtější událostí v historii
Spořilova bylo beze sporu květnové povstání
1945. Spořilovští obyvatelé prokázali schopnost
bránit se proti násilí a vzdorovat nepřátelské
vojenské přesile. Po dlouhé, vyčerpávající době
plné utrpení a tragických následků 2. světové
války se u nich projevila morální síla a schopnost
společné obrany proti nenáviděnému nepříteli.
V protinacistickém odboji v letech 1939 až 1945
zaplatili za svobodnou a demokratickou Československou republiku svým životem mladí bratři
sokolové: František Bulín, Vladimír Distl, Hugo
Klein, Vladimír Kočí, Bedřich Krejný, Zdeněk
Marek, František Nekovář a Václav Neuman.
Hrdiny připomínají pamětní desky
Na paměť jejich hrdinství a obětí jim členové
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Fašisté se v posledních dnech války dopouštěli v Praze 4 masakrů na civilním obyvatelstvu, jako
tomu bylo v případě obyvatel Úsobské ulice. Foto: archiv

Další den, v úterý 8. května, bylo opět slyšet
střelbu. Byla silnější než předchozí den. Byl
slyšet hluk motorů tanků a aut. Do toho zněly
výbuchy, jak Němci likvidovali skladiště munice
a zbraní v pavilonu vedle školy. Večer hluk
a střelba slábly, až k ránu úplně ustaly. Ve středu

9. května zavládlo v ulicích ticho přerušované občasnými výstřely. Sousedé vyšli ven. Přišli sdělit,
že Němci uprchli. Přicházeli lidé, kteří říkali, že
byli zavřeni na hřbitově vedle školy. Současně
se v ulici objevovala vozidla označená červeným
křížem. Některá odvážela mrtvé do velké budovy
prádelny proti vchodu do hřbitova.
Maminka mně nedovolila být na ulici. Tou
dobou projížděla ulicí na Benešov vozidla Rudé
armády, která pátrala po ukrytých vojácích
SS. Dopoledne se vrátil můj táta. Němci ho
zadržovali spolu s dalšími zajatými muži jako
rukojmí v Kunraticích, a jak prchali před Rudou
armádou, tak rukojmí nechali na živu.
Na závěr dávám k úvaze, zda by na novostavbě
proti vchodu do Krčského hřbitova neměla být
umístěna pamětní deska o bývalé prádelně
s uvedením účelu, ke kterému byla použita v závěru Pražského povstání. Dostupné informace
uvádějí, že bylo vraždění civilistů v Úsobské
ulici a dalších obětí v dané oblasti největším
vražděním civilních osob v Pražském povstání.
(red. upraveno)

spořilovské sokolské jednoty dne 28. září 1945
odhalili v sokolovně pamětní desku. A v budově
základní školy Jižní IV byla odhalena pamětní
deska všem spořilovským obětem 2. světové války. Dodnes si malí sokolíci i žáci školy mohou
připomenout jména všech hrdinů Spořilova při
vstupu do sokolovny a do školy.
„S úctou a obdivem si připomínám osudy známých osobností Starého Spořilova
a jejich rodin, s nimiž jsem se důvěrně znal
a které potkával v čase mého dětství i dospělosti. Sdílel jsem s nimi jak časy míru,
klidu, budování a rozvoje, tak společně
prožíval přepadení státu cizí velmocí v roce
1938 a období domácího odboje za německé okupace,“ uvedl dlouholetý obyvatel
Spořilova a čestný občan Prahy 4 Vladimír
Prchlík. (red)

V budově ZŠ Jižní IV připomíná pamětní deska
všechny spořilovské oběti 2. světové války.
Foto: ZŠ Jižní

Esesáci vtrhli i k nám do domu. Muže vyhnali
ven a odváděli je. Ženy a nás děti nechali ve
sklepě. Mezi lidmi se rozšířila zpráva o vraždění
esesáků v Úsobské ulici a že zavraždění leží
na zahradě u domu. Po ulici pobíhali vojáci,
aby nikdo nemohl ven z domu. Večer, již za
tmy, nás vojáci vyhnali ze sklepů a hnali nás ke
škole, kde byla kasárna. Před školou stály dřevěné pavilony. Před nimi vojáci hnali lidi zpět do
ulice. Mezi běžícími lidmi vládl strach, někteří
padali, ale ostatní jim pomáhali. Maminka měla
celou dobu bratříčka v náručí. Řekla mi, že kdyby upadla, abych vzal bratra já. Naštěstí jsme
doběhli do domu do sklepa. Tam jsme přečkali
noc s ostatními.

Rukojmí zůstala na živu

www.praha4.cz

lidé z Prahy 4

František Knebort získal na olympiádě
stříbro, ale medaili domů nedovezl
112! Tolik gólů nastřílel František Knebort
(76) už jako žáček v Pražském přeboru
v dresu Slavoje Vyšehrad za jednu sezonu!
Není divu, že o talentovaného útočníka
zvaného Kendy byl mezi zvučnými kluby
velký zájem.

Nakonec mladík, kterého později jeho spoluhráč Antonín Panenka označil za jednoho
z nejelegantnějších hráčů, jaký kdy běhal po
tuzemských hřištích, zakotvil v Bohemians Praha. „Bylo mi 17 let a psal se rok 1961. V Ďolíčku
ale nebyl ještě tak skvělý mančaft jako o pár let
později,“ vzpomíná František Knebort a dodává:
„To už s námi hrál Tonda Panenka a další dobří
fotbalisté a hlediště bylo vždy narvané k prasknutí.“
I když na několikaleté účinkování v dresu
s klokanem na prsou rád vzpomíná, nakonec
největší úspěchy zažil v armádním celku Dukla
Praha. Na Julisce oslavil dva tituly mistra republiky a s některými známými tvářemi z kabiny se
scházel také v reprezentačním dresu. Poněkud
kuriózní je, že František Knebort sehrál za
národní tým dva zápasy, ve kterých ale dal tři
branky, a tím pádem má obdivuhodný průměr
vstřelených gólů na utkání!

Nic nedostal a ještě platil!
„Reprezentační premiéru jsem si odbyl v září
1965 v Praze proti Rumunsku. Šlo o kvalifikaci
na mistrovství světa a vyhráli jsme i díky mé
brance 3:1. Asi o deset dní později jsme zvítězili
v Turecku 6:1 a já skóroval dvakrát,“ vzpomíná
muž, u jehož jména je rovněž uvedeno, že je
vlastníkem olympijského stříbra z olympijských
her v Tokiu v roce 1964. Tehdy naši reprezentanti válcovali jednoho soupeře za druhým, porazili mimo jiné s Knebortem v sestavě Brazílii
a teprve ve finále podlehli Maďarsku 1:2. Ale
pokud byste u Knebortů hledali olympijskou
medaili, neuspějete. „Já ji tehdy nedostal! Odehrál jsem necelá dvě utkání a medaili si odvezlo
jen 11 hráčů základní sestavy, která na úvod
smetla Jižní Koreu 6:1. Hrálo se tehdy podle
jiných pravidel než dnes, například se
nestřídalo,“ vzpomíná bez stopy hořkosti
v hlase dlouholetý obyvatel Prahy 4. Jeho
manželka ovšem prakticky připomíná:

V dresu Dukly Praha dokráčel František Knebort až do semifinále tehdejšího Poháru mistrů evropských zemí, dnešní Ligy mistrů. Stopku pražskému celku v sezoně 1966/67 vystavil skotský Celtic
Glasgow. Foto: Alexander Tóth

„Za medaili jsi nic nedostal a ještě sis musel za
2 000 korun odkoupit společenský oblek, který
jste před olympiádou nafasovali!“ Nicméně
František přidává alespoň veselou vzpomínku,
jak společně s kamarády totálně zabloudil v tokijském metru, když se chtěli podívat do centra
japonské megametropole. „Metro jsme v té
době neznali, snad čtyřikrát jsme přestupovali
a teprve podle nějakých cedulí jsme se dostali
ven na hlavní třídu. A tam nás zaskočilo to velké
množství lidí,“ usmívá se.

54 let věrný Praze 4
Po angažmá v Bohemians a Dukle oblékal František Knebort i dresy Slavie Praha, SU Teplice
a nakonec Tatry Smíchov. Po ukončení aktivní
kariéry na Smíchově pracoval jako sportovní
metodik i vedoucí sportovní haly a mimo jiné se
podílel na organizaci populárního, i když škvárového fotbalového Zimního turnaje. A teprve

před necelými dvěma lety si kopl naposledy do
míče v dresu staré gardy! Na fotbal tím samozřejmě nezanevřel. „Dlouho jsem chodil s kamarády na Bohemians, ale asi před 10 lety se
ve Vršovicích vyměnili funkcionáři a od té doby
jsem tam nebyl. Pravidelně navštěvuji Julisku,
no a to víte, že mne mrzí, že Dukla hraje jen
druhou ligu. Ale takový je fotbal,“ povzdechne
si. Co mu ale dělá dlouhodobou radost, je byt
nedaleko metra Pražského povstání. „Společně se ženou jsme se sem nastěhovali v lednu
1966, byt jsem dostal od tehdejšího primátora
Černého. Byl to tady první postavený blok, má
několik vchodů a v jednom bydleli dělníci, kteří
pak stavěli zdejší sídliště nahoru k Pankráci.
Tehdy jsme koukali na zahrádky a pak dva roky
na výkopy. Nyní je tu ale klid, ani blízké jesle
a školka nás neruší,“ libuje si spokojený obyvatel naší městské části, která podle jeho slov stále
jen vzkvétá. (md)

Divadelní kroužky Paměti národa zvou do dalšího semestru
Koncem září se otevře třetí semestr Divadelních
kroužků Paměti národa, při nichž účastníci pod
vedením lektorů pátrají po příbězích 20. století,
jak jsou zaznamenány v databázi Paměť národa,
a na jejich základě připravují veřejná vystoupení. V Praze 4 se budou konat v úterý v Divadle
Na Jezerce.
Divadelní kroužky společnosti Post Bellum
o.p.s. jsou určeny zájemcům o divadlo a mowww.praha4.cz

derní historii ve věku 10-18 let. Účastníci, kteří
se pod vedením lektorů schází v 10- až 15členných skupinách, se seznamují s nedávnou
historií a dostávají možnost vyjádřit svůj postoj
k dané době i současné situaci. Divadlo se hraje na netradičních místech (například u stanic
metra či v Kasárnách Karlín) a kromě objevování příběhů je pozornost věnována i vlastním
pocitům. Zábavným způsobem se tak u dětí

a dospívajících rozvíjí zájem o moderní dějiny
i skupinová citlivost a při setkáních s pamětníky, kteří kroužky navštěvují a vypráví své
příběhy, i mezigenerační dialog a vzájemné
porozumění.
Informace o podzimním semestru získáte
na www.divadlo.pametnaroda.cz, e-mailu:
zuzana.burdova@postbellum.cz nebo na
tel.: 602 873 984. (red)
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covid-19
Krátce
Všechna činnost na podporu lidem zasaženým
opatřeními v boji proti novému typu koronaviru by nebyla možná bez pomoci a spolupráce
s dalšími organizacemi, subjekty a jednotlivými
dobrovolníky, kterým tímto děkujeme.
Skauti z Prahy 4 – zajišťování dobrovolníků
Letokruh – zajištoval dobrovolníky pro ÚSS4
ADRA – dobrovolnická činnost
SDH Braník – pravidelná edukace a rozvážka
roušek seniorům
Roušky dodaly: Zdravotnické zařízení MČ Praha 4,
Divadlo v Dlouhé, Skauti z Prahy 4, Koncern Design
studio, Náš Braník, Letokruh a mnoho dalších
jednotlivých dárců (pravidelně větší množství dodávaly například Lydie Bildová a Michaela Pourová).
Dalšími dárci ochranných pomůcek pro ÚSS4 byly:
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Managment pro neziskovky, Nadace Veolia, Brašnářství Tlustý, MUDr. Hana Turková. Central Group a.s.
EULIVIA s.r.o – poskytla byty pro ubytování
matek s dětmi.
Úřad práce – poskytl pomoc získáváním potřebných dat.
Naděje – spolupráce s bezdomovci.
Farní charita Chodov – potravinová pomoc.
Vega tour – rozvoz stravy a pomoci pro ÚSS4.
Potravinová banka – dodala potraviny.
MP Praha 4 – monitorování osob bez domova.
Chcete pomoci? Stále můžete!
Celorepublikový portál chcipomoct.cz zaznamenává, třídí a propojuje dobrovolníky s žádostmi
o pomoc. A škála pomoci je skutečně pestrá – například doučování a hlídání dětí, pomoc s nákupy
a vařením, venčení domácích mazlíčků či jen
popovídání si jako Kamarád na telefonu. To je
pravidelný kontakt zejména se seniory pod metodickým vedením garanta – psychologa (zájemci
se mohou registrovat na telefonu 777 778 538).
Aktuální je rovněž čištění prostor ozónem.
Registrace požadavků i dobrovolníku probíhá na
chcipomoct.cz nebo lze využít kontaktní telefon
na čísle 604 229 529.
Za portálem stojí nezisková organizace Akademické centrum studentských aktivit (ACSA),
www.acsa.cz. (red)
Nemocniční stan nahradil dotazník
Thomayerova nemocnice (TN) ukončila provoz
kontrolního stanu pro povinné zdravotní prohlídky. Nyní je nutné před každou návštěvou
ambulance či hospitalizací v TN vyplnit tzv.
„DOTAZNÍK PRO PACIENTY THOMAYEROVY
NEMOCNICE“. Ten nahradil nedávnou proceduru v kontrolním stanu. Dotazník v elektronické
formě najdete na http://www.ftn.cz/clanky/
upozorneni-povinne-zdravotni-prohlidky-v-kontrolnim-stanu-konci-dne-17-5-nahradi-je-dotaznik-pro-pacienty-910/.
Pacienti bez doneseného dotazníků jej vyplní na
místě. (red)
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Informace o opatřeních
proti šíření covid-19

Zajištění nouzových mimořádných opatření
Vláda ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR vydaly
více než 60 mimořádných opatření v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru SARS-CoV-2
způsobující onemocnění covid-19. Sociální
odbor (OSOC) Úřadu MČ Praha 4 všechna
mimořádná opatření průběžně monitoroval,
vyhodnocoval a plnil.
MČ Praha 4 se od prvních dnů pandemie snažila
o zajištění potřebné péče nejvíce ohroženým
skupinám obyvatel. Na této stránce najdete
souhrn informací, jaká pomoc byla přijata, byla
nebo je stále zajišťována.
Zabezpečení péče o seniory
6. 3. 2020: vydán zákaz návštěv v Odlehčovacím zařízení Jílovská USS4, zastavení příjmu
nových uživatelů.
12. 3. 2020: OSOC oslovil 204 praktických
lékařů ordinujících na území MČ Praha 4 se
žádostí o spolupráci při vyhledávání osamělých
a potřebných seniorů.
13. 3. 2020: distribuce informačních materiálů/letáků - jedná se o různé pokyny, jak se
senioři mají chovat, kde mohou požádat o radu,
podporu a pomoc.
13. 3. 2020: Ústav sociálních služeb Praha 4
(ÚSS4) musí zajistit všechny služby i s nižším
počtem zaměstnanců, využívá dobrovolníky.
Zvýšené požadavky jsou kladeny na hygienu,
získávání ochranných pomůcek.
20. 3. 2020: uzavřen provoz vývařovny ZŠ Jílovská, proto musela být operativně zajištěna dodávka
jídel pro dovoz obědů uživatelům služeb ÚSS4.
25. 3. 2020: zavřeny jsou všechny jídelny
pro seniory a stravu seniorům, 150–180 obědů
denně, donášejí dobrovolníci.
30. 3. 2020: ÚSS4 zorganizoval speciální trasu
covid-19, po které jsou bezplatně rozvážena
balená hotová jídla prostřednictvím dobrovolníků z Vega tour.
Péče o osoby zdravotně postižené
12. 3. – 13. 3. 2020: pracovníci OSOC telefonicky kontaktovali všechny příjemce příspěvku na
péči III. a IV. stupně starší 65 let, kterým byla
nabízena cílená pomoc a poskytováno poradenství. OSOC tak kontaktoval přibližně 2 000 osob.
Obdobně postupoval ÚSS4, který kontaktoval
všechny seniory, kteří užívají jakékoli služby
ÚSS4. Jedná se přibližně o 1 500 osob.
16. 3. 2020: byla zajištěna změna péče o 58 nesvéprávných osob, například vyplácení peněz.
Pracovnice OSOC dochází sama za klienty, aby
klienti mohli dodržovat karanténu.

Péče o děti, rodiny s dětmi s postižením
Výkon státní správy musí běžet a běží i po
dobu nouzového stavu, jsou zajišťovány
veškeré agendy.
Nad rámec výše uvedeného bylo a je nutné v souvislosti s covid–19 řešit následující agendu:

– snížené příjmy rodičů
– zhoršení psychického stavu rodičů
– zvyšující se agresivitu klientů a zvýšený
výskyt domácího násilí
– častější oznámení o možném ohrožení dětí
syndromem CAN (týrání a zneužívání)
– problematické plnění povinné školní docházky ve smyslu domácí výuky, vzdělávání dětí
se zdravotním postižením
– vyhrocené rodičovské spory
– zajištění styku dětí umístěných v ústavní
výchově s jejich rodiči a osobami blízkými
Péče o lidi bez domova
Osoby bez domova jsou kritickou skupinou,
kterou bylo nutné zajistit proti možné nákaze.
Ve spolupráci s městskou policií bylo vytipováno 35 míst, kde se opakovaně vyskytují osoby
bez domova.
30. 3. 2020: byla založena Aktivní skupina pro
osoby bez domova v Praze 4 ve složení zástupce
OSOC, městské policie, hygieny, organizace Naděje.
30. 3. 2020: byly ve spolupráci s Odborem životního prostředí a dopravy Úřadu MČ Praha 4
instalovány ve dvou lokalitách „vodobudky“
pro osobní hygienu bezdomovců, do kterých se
pravidelně doplňuje voda a dezinfekční mýdlo.
Pracovníci OSOC dvakrát týdně rozdávají
osobám na ulici balíčky, ve kterých jsou roušky,
dezinfekce, informace, jak se v nouzovém stavu
chovat, a potraviny. Celkem bylo realizováno
zhruba 300 takových kontaktů. Pracovníci měří
teploty bezdotykovým teploměrem.
Poradenství pro veřejnost
V nouzovém stavu byla na sociálnímu odboru
zřízena bezplatná telefonní linka pro poskytování
pomoci. Obdobná linka ÚSS4 vyřídila zhruba
1 000 telefonátů. Tato linka slouží rovněž k sociálnímu poradenství, psychické podpoře a k zajištění relevantních informací o mimořádné situaci
a opatřeních, o kterých nemají mnohdy uživatelé
sociálních služeb a senioři dostatek informací.
Psychologické podpora - psycholožka z Centra
pro rodinné pečující při ÚSS4 Paliativní péče –
zajistila 40 hodin konkrétní cílené podpory.
Telefonická komunikace – vzájemné propojení
mezi seniory z Prahy 4 a seniorských dobrovolníků Letokruhu
Potravinová banka
Určité skupiny obyvatel se dostaly do finanční
nouze a bylo nutné jim okamžitě pomoci.
Jednalo se především o osoby, které pracují
brigádně, na černo a nyní tyto příjmy nemají,
Úřad práce dostatečně rychle nevyplácí dávky.
Proto byla kontaktována Potravinová banka,
která nám bezplatně poskytla potraviny, které
jsme předávali osobám na ulici, rodinám
s dětmi a některým našim opatrovancům.
Potraviny byly přivezeny pracovníky OSOC
24. 3. a 7. 4. 2020.
www.praha4.cz

covid-19

Senioři v čase koronaviru
Osobní kontakt s rodinou
nahradilo povídání
protřednictvím tabletu

I v nelehké době, kdy byly zakázány veškeré návštěvy v pobytové službě Odlehčovacího centra v Jílovské ulici, se mohli cítit
senioři dobře. Od prvních březnových dní
často využívali ke komunikaci s rodinou
tablet, který Ústav sociálních služeb Praha 4
pro tyto účely zakoupil.
Některé dny byly dokonce ještě výjimečnější, například ten, kdy paní Libuše oslavila
své 95. narozeniny, a protože je nemohla
oslavit se svou rodinou, popřáli jí zaměstnanci ústavu společně s hercem Miroslavem Táborským. Video s blahopřáním
můžete najít na stránkách
www.uss4.cz. (red)

Denní stacionář obnovuje provoz
Plán rozvolňování sociálních služeb umožňuje Ústavu sociálních
služeb Praha 4 opět zahájit provoz Denního stacionáře (DS) Domovinka v termínu od 22. června, a to již v nově zrekonstruovaných
prostorách v Branické ulici. DS je určen k péči o seniory, případně
občany s lehkým zdravotním postižením, kteří jsou částečně soběstační, ale potřebují zvýšený dohled při běžném denním režimu.
Hlavním smyslem DS nadále zůstává poskytnout takové prostředí,
které eliminuje sociální izolaci a nabízí možnost společného času
s vrstevníky. Zároveň nabízí odlehčení rodinným příslušníkům,
kteří se rozhodli o svého nemocného blízkého pečovat a umožnit
mu zůstat co nejdéle doma. Program DS se zaměřuje na podporu
a osobní rozvoj a soběstačnost dle individuálního přístupu, kdy je
vždy respektován životní příběh, originalita a jedinečnost člověka.
Již od 8. června je možné kontaktovat vedoucí DS Domovinka se
zájmem o tuto ambulantní sociální službu, která bude fungovat
každý všední den. (red)

Hudební potěšení pro babičky a dědy
Seniorům z Odlehčovacího zařízení Jílovská zahráli pod okny hudebníci v rámci projektu Hrajeme do oken. (red)
www.praha4.cz
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senioři
Společenská rubrika
Dne 10. května oslavili manželé Boudovi ze
Spořilova diamantovou svatbu. Do dalších let
přejí hodně zdraví, lásky a životního optimismu
dcera Zuzana a syn Karel, vnoučata Andrejka,
Kája, Monča a Martinka, pravnoučata Nikolka,
Linduška, Davídek a novorozená Nelinka.

Cvičení v parku zdarma
Od června do září proběhne tradičně cvičení
Time outdoor pod vedením MgA. Vlasty Pechové. Toto cvičení, které zajišťuje MČ Praha 4,
je pro veřejnost ZDARMA. Jedná se o cvičení
s prvky Taiji (Tai-chi) pro všechny generace
v rámci podpory zdravého životního stylu a mezigeneračního setkávání.
Cvičí se v parku Na Pankráci naproti kavárně
Café Na půl cesty v pondělí ve večerních hodinách a v úterý dopoledne. Místo cvičení bude
vyznačeno vlajkou Taiji.
Pondělky v čase od 18.00 do 19.30 hodin jsou
určené pro dospělé - mladší a střední věkové
generace. Večerní cvičení bude obsahovat
rozcvičení, protažení a práci s dechem. Součástí
bude i dynamičtější a komplexnější cvičení, které představí Taiji jako cvičení pro zdraví i jako
bojové umění.

Úterky v čase od 9.00 do 10.30 hodin jsou vyhrazené seniorům a tělesně slabším zájemcům.
Toto ranní cvičení bude obsahovat cviky pro
zdraví, jemné protažení, energizující sestavu
I t’in t’ing, prvky Čchi kung a Taiji. Důraz bude
kladen na rozvoj koordinace a ozdravné principy cvičení.
Více informací naleznete na http://www.taijipodlupou.cz/cviceni-zdarma/. Na recepci úřadu
MČ Praha 4 (Antala Staška 2059/80b) jsou na
vyžádání informační letáky i s jednotlivými daty
cvičení. (red)

Termíny cvičení:
•
•
•
•

červen: 1., 2., 8., 9., 15., 16., 29., 30.;
červenec: 13., 14., 20., 21., 27., 28.;
srpen: 3., 4., 10., 11., 24., 25., 31.;
září: 1., 7., 8., 14., 15.

Dne 26. května oslavila krásné výročí,
96 let, Drahomíra
Kašová z Podolí. Do
dalších let jí přejeme
pevné zdraví, více radosti i štěstí. Srdečně
přejí rodina, přátelé
i sousedé.
Dne 1. června oslaví 60. výročí společného života - diamantovou svatbu - manželé Jiří a Božena Hofmannovi z Krče. K tomuto významnému
výročí srdečně blahopřejeme a děkujeme za
všechnu lásku a pomoc, které si nesmírně
vážíme. Máme vás moc rádi! Dcera Blanka a syn
Jiří s rodinami.

Cvičení v parku Na Pankráci vám pomůže nalézt vnitřní klid i prospěje vašemu zdraví. Foto: taijipodlupou.cz

Zpátky do školy odloženo na příští rok,
počítačové kurzy letos budou
Vzdělávací kurzy Zpátky do školy 2020 byly pro letošní rok zrušeny z důvodu pandemie covid-19
a nařízení vlády ČR. Účastníci byli o této skutečnosti včas informováni. Náhradní termín do konce
letošního roku není možný kvůli časové náročnosti a vytížení pedagogů. Vzdělávací kurzy pro seniory pořádané v součinnosti se základními školami Prahy 4 proto proběhnou až v příštím roce.
Naopak i nadále se počítá s tím, že na podzim (termín bude včas zveřejněn) proběhnou oblíbené
počítačové kurzy. Podmínkou je zlepšení situace a zrušení všech bezpečnostních nařízení. (red)
Pátrání po historii Sokola Pankrác
Tělocvičná jednota SOKOL PANKRÁC oslaví letos v listopadu
125. výročí svého založení.
Obrací se proto na obyvatele Pankráce a celé Prahy 4 s následující
prosbou: „Přátelé SOKOLA, zapátrejte
ve starých rodinných albech po dávných fotografiích sokolů a sokolek, případně pankrácké
sokolovny z doby první republiky a z krátkého
působení Sokola po druhé světové válce. S radostí a úctou bychom si vaše památky půjčili,
pořídili případně jejich kopie a v pořádku vrátili.
Těšíme se, že se nám brzo ozvete!"
Kontakty: Eva Panzová, kronikářka, tel. 721 170 828,
e-mail: eva.panzova@seznam.cz, a Dana Vomáčková, vzdělavatelka, tel. 723 337 297, e-mail:
Danavom@seznam.cz. (red)
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Plavenky se nedistribuují
Distribuce plavenek byla pozastavena. Vzhledem k prodloužení vládních opatření momentálně není možné stanovit datum, kdy bude
jejich distribuce opět spuštěna. Nebude to dříve,

než budou pro veřejnost otevřeny plavecké
areály a zveřejněny podmínky pro jejich provoz.
Aktuální informace sledujte na webu městské
části www.praha4.cz. Zde budete nejdříve upozorněni o redistribuci plavenek. (red)

Akce pro seniory zatím nelze pořádat
Stále platí odložení společenských akcí pro seniory. Od března byly zrušeny všechny kulturní i zájmové aktivity pořádané MČ Praha 4. Tento stav i nadále trvá, v současnosti není možné s určitostí
sdělit, kdy bude nabídka exkurzí, sportovních aktivit a vzdělávacích procházek Prahou obnovena.
S největší pravděpodobností tomu tak bude na podzim. O změnách se dozvíte na seniorwebu (který
je dostupný na www.praha4.cz) a na stránkách Tučňáku.
Pokud vám chybí pohyb a sportovní aktivita, každé pondělí je na webových stránkách zveřejněno
nové video Cvičení s prvky Tai-chi. Cvičení mělo původně probíhat venku, ale vzhledem k současné
situaci pro vás MČ Praha 4 ve spolupráci s TIME outDOOR připravila tuto alternativu. V týdnu od
1. června se počítá s přesunem ven, tedy do parku Na Pankráci. (red)
www.praha4.cz

volný čas

Plastika Květ zmizela. Netušíte kam?

V zakroužkovaném místě stála plastika Květ.
Foto: http://retro.dbkpraha.cz

Skleněný sloup Květ v detailu.
Foto: www.vetrelciavolavky.cz

U Domu bytové kultury (DBK) na Budějovické
byl v 80. letech umístěn minimalisticky pojatý
skleněný sloup nazvaný Květ uměleckých
sklářů Jaroslavy Brychtové a Stanislava Libenského. Bohužel plastika zřejmě v 90. letech
při dostavbě Budějovického náměstí zmizela
a nikdo neví, kam se poděla. Vzpomínku na ni
můžete oživit na připravované výstavě.

budeme vyvolávat vzpomínky na situace, kdy
skupina různých diváků, občanů Prahy 4 a dalších kolemjdoucích, viděla v minulosti jedno
konkrétní umělecké dílo. Budeme pracovat
s dílem, které je ze svého původního místa
ve veřejném prostoru odstraněno, a to právě
s plastikou Květ. Zajímá nás reflexe této plastiky
v imaginaci těch, kteří si dílo pamatují. Výpovědi a zkušenosti přizvaných lidí budou zaměřeny
na to, jak je v jejich paměti uložena vzpomínka
na tuto plastiku a jak je se vzpomínkou možné
pracovat dál.“
Právě proto se oba autoři projektu obracejí na
obyvatele Prahy 4 s následující výzvou: „Napište
nám nebo zavolejte a vaše vzpomínky na plastiku Květ se stanou součástí plánované výstavy. A možná nám pomůžete ztracený objekt
najít! Kontakt je telefon 777 177 559 či e-mail
divacibezumeleckehodila@gmail.com,“ uzavírá
Isabela Grosseová. (md)

„Rádi bychom práci obou výtvarníků, kteří
úspěšně reprezentovali československou sklářskou tvorbu na EXPU 58 v Bruselu, připomněli
na mezinárodní skupinové výstavě Bienále Ve
věci umění 2020. Ta se pro veřejnost otevírá
21. července a bude probíhat v Galerii hl. m.
Prahy v budově Městské knihovny a v prostorách Pražské tržnice,“ říká Isabela Grosseová,
která společně s Jesperem Alvaerem vytvoří
na bienále zatím pracovně nazvaný umělecký
projekt Divák bez uměleckého díla. „Postupně

Naše tipy
Spořilov - Na Roztylském náměstí opět probíhají farmářské trhy, a to vždy v sobotu od 8.00 do
13.00 hod. Info na www.platany.cz.
Kamýk - MC Balónek pořádá v červnu pravidelné
středeční zahradní hrátky (16.00 - 18.00 hod.).
Registrace je na e-mailu: registracebalonek@
seznam.cz, vstupné 60 Kč / dítě od 1,5 roku. Kapacita omezená. Pojďte si s námi užít odpoledne
na naší zahradě – čeká na vás trampolína, různé
herní prvky a spousta zábavy. Program: 3. 6. Jarní
olympiáda, 10. 6. Malování na odlitky, 17. 6. Vodní
hrátky a 24. 6. Vítání léta s opékáním špekáčků.
Dobeška - V červnu se částečně obnoví provoz v divadle Dobeška. Na středy jsou naplánovány kinokavárny. Ve čtvrtek 18. 6. (20.00)
zahraje Škampovo kvarteto skladby J. Suka a A.
Dvořáka. V pondělí 22. 6. (16.00) se uskuteční
tradiční slavnostní zakončení kurzů na Dobešce
s názvem Slavnosti slunovratu. A v úterý 23. 6.
(20.00) před diváky vystoupí herečka Jitka
Smutná se svým recitálem, ve kterém představí
písničky na pomezí folku a šansonu.(red)
Praha 4 soutěží o nejkrásnější roušku
Pomalu odkládáme roušky, a protože řada z nás
si ty svoje ušila sama nebo je dostala od přátel a
příbuzných, máme doma často jedinečné módní
kousky. Podělte se s námi o ně a pošlete nám alespoň dvě svoje roušky! Když to stihnete nejpozději
do 30. 6, zařadíme vaše roušky do soutěže a tu
nejhezčí odměníme pěkným dárkem. Výsledek
soutěže pak vyhlásíme v časopise Tučňák, který
vyjde na začátku září, a na webu MČ Praha 4. Na
vaše roušky se těšíme na adrese: Úřad MČ Praha 4,
Antala Staška 2059/80b, 140 46 – Praha 4. Do
rohu obálky napište „Praha 4 soutěží o nejkrásnější roušku“. Roušky můžete také přinést do
recepcí úřadu na Antala Staška 2059/80b nebo
Nuselské radnice, popřípadě na pracoviště Czech
POINT Hlavní, Jílovská či nám. Hrdinů. (red)

Fotbalové Tempo pořádá nábor
Po uvolnění vládních opatření vynucených
bojem proti koronaviru rychle ožívají všechna
sportoviště. Díky tomu se podaří zachránit některé tradiční akce určené malým sportovcům.
Jednou z nich je fotbalové soutěžení „Tempo
v tempu“, které je určeno pro děti od 4 do 12 let.
Letos se uskuteční již poosmnácté. Ve sportovním areálu v ulici Ve Lhotce se koná v neděli
14. 6. od 17.30 hodin a ve středu 17. 6. rovněž
od 17.30 hodin.
„Z důvodů epidemie jsme museli opustit klasický květnový termín a akci jsme posunuli až na
červen. Věříme, že malí fotbalisté budou nedowww.praha4.cz

čkaví, pohyb na hřišti jim určitě chybí a přijdou
si k nám zasportovat," vysvětluje Jaroslav
Teplan, vedoucí trenér sportovního střediska
mládeže, které v Tempu funguje.
V průběhu předchozích ročníků Tempo v tempu
otevřelo dveře k pravidelnému sportování stovkám
dětí. I díky tomu je lhotecký klub co do počtu
malých sportovců jedním z největších fotbalových
klubů v republice. „Akce slouží ke sportování,
k seznámení s prostředím v FC Tempo Praha i jako
nábor pro děti, kterým by jedno odpoledne nestačilo," doplňuje Jaroslav Teplan. K účasti na akci
stačí málo: sportovní oblečení a chuť si hrát. (red)

Kdo ví, možná z nich jednou vyrostou fotbaloví
reprezentanti… Foto: Tempo Praha
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KUPTE ONLINE!

Nová „Nuselská
Nová „Nuselská“ patří do konceptu Trigema Chytré bydlení.
Na území bývalého areálu Nuselských mlékáren roste bytový
komplex se soukromým vnitroblokem.
Rodinné 3+kk č. 163 / 102,1 m2 / 1. NP / 9 919 501 Kč
PENB: B Více informací na www.nova-nuselska.cz
Informace zobrazené v této inzerci nejsou návrhem na uzavření smlouvy.
Poskytnutí uvedených produktů nebo služeb je vázáno na splnění dalších
podmínek, které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.

SC-400400/01
19.05.2020 8:20
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Roušky odložíte částečně, ale
přebytečný tuk a celulitidu úplně

 spousta lidí si říká, že nejhorší na celé pandemii bylo
tloustnutí. roušky jsou pryč, můžeme se hýbat, ale
kil navíc, těch se zbavuje těžko. a je nutné s tím něco
dělat, popošitý knoflík nec nespraví. lepší postava,
lepší vzhled - to nabízejí unikátním metody - Bailine
a lipodestrukce pomocí přístroje med contour. na obě
teď můžete zakoupit letní dárkové poukazy.
Metoda Bailine se v Praze
provozuje na jediném místě
– v estetickém a hubnoucím
centru Pretty Woman & Man
u Anděla. „Přístroj Bailine
střídá 40 programů, které se
zaměřují na konkrétní partie,“
říká majitelka centra Renata
Hawaz.
Platí to Pro všechny
Úbytek centimetrů, zpevnění pokožky a odstranění

celulitidy – to vše metoda
Bailine dokáže v poměrně
krátké době. Je vhodná pro
ženy i muže každého věku,
rozhodně ji uvítají ti, co se
v době koronakrize neubránili návštěvám v lednici.
lePší a rychlejší
než Posilovna
Je to jednoduché, položíte
se na lehátko a necháte přístroj pracovat za vás. Jedna

✁

Bailine - slevový kuPon
metoda Bailine, hubneme v pohodě

10 terapií Bailine + 1 zdarma .............................5 500,15 terapií Bailine + 2 zdarma .............................6 900,20 terapií Bailine + 3 zdarma ............................7 700,Akce platí do 15. srpna 2020

Pro klienty nad 60 let je sleva 10 %

terapie trvá 45 minut, což je
srovnatelné s 2,5 hodinami
v posilovně. Když využijete Bailine, můžete si i číst.
„Díky nenáročnosti je metoda vhodná i pro starší lidi
(pro ty je i možná sleva) a ty,
kteří nemají čas na posilovnu,“ uvedla Renata Hawaz.
První výsledky se dostaví už
v prvních týdnech, k výraznější ztrátě centimetrů
dochází po deseti lekcích.
Chodit byste měli dvakrát až
třikrát týdně.

BezBolestně zatočíte
s tukem a navíc
vyhladíte i celulitidu
Zbavit se podkožního tuku
vám pomůže Med Contour
- bezpečný a řízený ultrazvukový systém, který je novinkou v této oblasti. Lipodestrukci zajišťuje přístroj, který
lze díky několika programům
používat na jakoukoli část
těla s výjimkou obličeje.
„Metoda je vhodná pro ženy
i muže. To podstatné je, že
na rozdíl od liposukce je celá
procedura bezbolestná a bez

nutnosti regenerace. Po
každém ošetření může klient
nebo klientka pozorovat viditelnou redukci objemu ošetřených oblastí,“ řekla Renata
Hawaz. Jedno ošetření trvá
v průměru hodinu. Přístroj
má i příjemné vedlejší účinky
- dokáže zbavit i pomerančové kůže.

info
Nádražní 110, Praha 5 - Anděl
www.prettywomanandman.cz
Telefon: 257 313 721, 602 935 671
otevřeno: po–pá 7:30–19:30,
so 9:00–13:00

BáRA BAsiKová si metodu
Bailine oblíbila.
SC-400439/01
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ZUBNÍ ORDINACE
SE ZAMEŘENÍM NA PROTETIKU
(nové typy zubních náhrad, korunek a můstků)
máme smlouvy se zdravotními pojišťovnami

PŘIJÍMÁ NOVÉ PACIENTY
Poliklinika Budějovická, Antala Staška 1670/80, Praha 4

červená budova - 2. patro, LYKKE DENT s.r.o.

Telefon: 777 455 275, 261 006 232
SC-400463/01

VELKÉ

VELIKOSTI?

„Ano, máme...!”
Nový obchod ROMANTYK
Nuselská 1497/70
Tel.: 608 51 96 97

www.NadmerneOdevy-Praha.cz
Bus: 124, 139, 188, 196
stanice Kloboučnická
Tram.: 11 a 14 stanice Horky

Po-Pá: 12-18, So: 11-15

DÁMSKÉ + PÁNSKÉ
XXL až 8XL
SC-400442/01

SC-392221/06

Řežeme živé ploty
Čistíme pozemky
Sekáme trávu
Revitalizace zeleně
u bytových domů
www.pvj-group.cz
info@pvj-group.cz

VÝKUP AUTOMOBILŮ
VŠECH ZNAČEK

PLATBA
IHNED

NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHY

Tel.: 604 868 055

MASÉRKA DO DOMU
regenerační masáže
odstraňující únavu
šetřím váš čas i peníze
Marcela Krejzová
603 440 480
SC-392272/06

SC-392278/18

sklo, porcelán,
obrazy, nábytek
a jiné zajímavosti

PORADÍM

tel.: 603 505 686

SC-400364/01

Mytí oken
čištění koberců
a nábytku
www.pvj-group.cz

Tel.: 724 006 275

Stepan-Mollay_44x30 5.2.2014 11:
SC-400218/06

Š+M

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

F i rm

Tel.: 724 006 275
SC-400218/12

do roku 1980

SC-332421/02

Údržba zeleně

250 000

Až
Kč
za starožitnosti

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-400006/04

SC-392242/06

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

Tel. 777 317 278

BALKAP, s.r.o.
25 let jsme tu s Vámi

Madla na zábradlí
Podlahy - Zednictví

Jílovská 426/27 Praha 4, Lhotka

www.balkap.cz

tel. 777 708 035, 777 708 034
SC-400472/01

MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
VČETNĚ ÚKLIDU

lakýrnické práce lze provést i v dílně

www.siml.cz

ZEDNICKÉ
OBKLADAČSKÉ
PRÁCE

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

SC-392239/06

Malířství
Lakýrnictví

SC-392241/06

SC-392240/06

SC-392292/05

Pro kalkulaci, objednávku
nebo rezervaci inzerce

kontaktujte inzertní oddělení:

Renáta Čížková,
tel.: 777 114 473

renata.cizkova@ceskydomov.cz

servis
Nabídka příměstských táborů
Pokud už nyní hledáte, kde by vaše děti mohly
strávit část letních prázdnin, využijte nabídku
příměstských táborů. Ty se samozřejmě uskuteční pouze v případě příznivé epidemiologické
situace v naší republice.
V areálu ZŠ Jižní proběhne několik příměstských táborů. Jejich nabídku naleznete na
těchto odkazech: https://www.detibezhranic.
cz/primestske-tabory/, https://www.kidsjoy.cz/
cz/tabory a www.melodyenglish.cz/akce/tabor.
Specializované příměstské tábory:
Lovci pokladů a Lovci medailí: 7.-17. 7. ZŠ Kunratice Praha 4, 7.-24. 7. ZŠ Kunratice Praha 4, 7.-31.
7. ZŠ Kunratice Praha 4, 8.-7. 8. ZŠ Basic Praha 9
a 8.-7. 8. ZŠ Zličín Praha 5.
Golfový tábor: 7.-31. 7. ZŠ Kunratice Praha 4
+ Golfresort Průhonice. Přihláška na https://
www.berukrouzky.cz/prihlaska-na-tabor.
DDM Praha 4 - Hobby centrum 4 nabízí
v termínu 13.-17. 7. pro děti od 10 do 15 let
LEHCE VZDĚLÁVACÍ SPORTOVNĚ TURISTICKÝ
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR.
Cena: 1200 Kč. Více informací: bit.ly/PT-LV-sport,
e-mail: informace@c4.cz, tel.: 602 399 835.
AFK Slavoj Podolí
pořádá fotbalové kempy
Termíny 6. – 10. a 27. – 31. 7. a 10. – 14. 8, vždy
8.00 – 16.30 h., pro děti od 5 let. Cena 3 000 Kč,
sleva pro sourozence 50 %. Cena zahrnuje
kromě sportování oběd, 2 x svačina, pitný režim
a triko kempu, hráčům se budou věnovat i licencovaní trenéři ze Sparty Praha a FC Plzeň a na
autogramiádu přijdou i profesionální fotbalisté!
Přihlášky: Michal Hladík, tel: 605 227 129
e-mail: mysak.hladik@volny.cz, info na
www.afkslavojpodolí.cz. Přihlášky do I. turnusu
do 15. 6., do dalších do 26. 6. (red)
Dětský tábor s Hobitem
Českobratrská církev evangelická Praha 4 Braník pořádá i letos pobytový tábor pro mladší
děti, tentokrát na téma: Přes hory a pod horami.
Od 1. do 15. srpna čeká účastníky dobrodružné
putování s princem Thorinem. Veškeré informace najdete na webu tábora http://branicky-tabor.evangnet.cz. (red)

Přistavování kontejnerů na objemný odpad – červenec
Stanoviště

Zavezení:   den hodina

Stanoviště

Zavezení:   den hodina

Jivenská x Adamovská

01 16:00 - 20:00

Boleslavova x Božetěchova

Čestmírova x Mečislavova

01 16:00 - 20:00

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

Zálesí x Sulická

01 16:00 - 20:00

Horáčkova X Bartákova

16 16:00 - 20:00

Vavřenova

01 16:00 - 20:00

Na Líše x Na Novině

20 16:00 - 20:00

Pod Terebkou - nad schody

02 16:00 - 20:00

Jihlavská (proti garážím)

20 16:00 - 20:00

Pekárenská x Prostřední

02 16:00 - 20:00

K Výzkumným ústavům

20 16:00 - 20:00

U Pernštejnských x Družstevní

02 16:00 - 20:00

Baarova x Telčská

21 16:00 - 20:00

Nad Pískovnou x Přechodní

02 16:00 - 20:00

Lukešova x Bohrova

21 16:00 - 20:00

Pod Dálnicí č. 1

07 16:00 - 20:00

Bítovská

21 16:00 - 20:00

Družstevní ochoz x Zdařilá

07 16:00 - 20:00

Klánova x U Vodotoku

21 16:00 - 20:00

V Zálomu x Na Jezerce

07 16:00 - 20:00

Podolská x K Vysoké cestě

21 16:00 - 20:00

Mezivrší x Nad Šálkovnou

08 16:00 - 20:00

Na Zlatnici x Na Podkovce

22 16:00 - 20:00

Jeremenkova x Sitteho

08 16:00 - 20:00

Plamínkové (u garáží)

22 16:00 - 20:00

Pod lysinami 2 - u trafačky č. TS 5178

08 16:00 - 20:00

Kamenitá

22 16:00 - 20:00

Pod Děkankou x Nad Spádem

08 16:00 - 20:00

Branická x K Ryšánce

22 16:00 - 20:00

Valtínovská x Hornokrčská

09 16:00 - 20:00

Sinkulova x Na Klikovce

23 16:00 - 20:00

Pod Višňovkou

09 16:00 - 20:00

V Hodkovičkách x Jitřní

23 16:00 - 20:00

Murgašova

09 16:00 - 20:00

Pod Jalovým dvorem

23 16:00 - 20:00

Zelený pruh x Za pruhy (u parkoviště)

09 16:00 - 20:00

Jílovská (u Údolní)

23 16:00 - 20:00

Halasova x U Strže

13 16:00 - 20:00

Na Veselí x V Občanském domově

27 16:00 - 20:00

Zachova x Nad Svahem

13 16:00 - 20:00

Jiskrova x Na Mlejnku

27 16:00 - 20:00

Herálecká I. x Pacovská

13 16:00 - 20:00

Podolská x U Vápenné skály

27 16:00 - 20:00

Vrbova (u garáží)

13 16:00 - 20:00

Ružinovská x Kukučínova

27 16:00 - 20:00

Lopatecká x Doudova

13 16:00 - 20:00

Nad Havlem x U Krč. nádraží

27 16:00 - 20:00

Nad lesním div. x Němčická

14 16:00 - 20:00

Pod Vršovickou vodárnou III.

28 16:00 - 20:00

U Habrovky x U Krč. vodárny

14 16:00 - 20:00

Sládkovičova

28 16:00 - 20:00

Na Vrstvách x Pod Pekařkou

14 16:00 - 20:00

Fillova x Rabasova

28 16:00 - 20:00

Korandova x Havlovického

14 16:00 - 20:00

Mirotická x Čimelická (u ul. Novodvorská) 28 16:00 - 20:00

Mikuláše z Husi

14 16:00 - 20:00

Jihozápadní V. x Jižní IX.

29 16:00 - 20:00

Michelská x U Michelského mlýna

15 16:00 - 20:00

Na Chodovci (parkoviště proti škole)

29 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

Zapadlá x Zelený pruh

15 16:00 - 20:00

Severovýchodní IV. x Severní IV.

30 16:00 - 20:00

Psohlavců x Věkova

15 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

Podolská x Pravá

30 16:00 - 20:00

Kotorská (u jeslí)
16 16:00 - 20:00
V červnu se velkoobjemové kontejnery nepřistavují!

16 16:00 - 20:00

Poradna při finanční tísni v Praze 4 nabízí pomoc
Městská část Praha 4 podporuje již třetím rokem
činnost bezplatné Poradny při finanční tísni. Ta
sídlí v Hvězdově ulici 19, naproti Arkádám Pankrác. Měsíčně využije její služby na 360 klientů.
„Poradna očekává, že zájemců o její služby
bude nyní přibývat v důsledku situace, kterou
vyvolala pandemie koronaviru,“ uvedl Jaroslav
Míth (ODS), radní MČ Praha 4 pro bezpečnost, IT a sport. Ten byl v roce 2017 u zrodu
myšlenky nabídnout poradně prostory právě
v Praze 4.
Poradna při finanční tísni radí lidem, jak se vypořádat s dluhy. Zpracovává také návrhy na oddlužení. Mnoho dotazů směřuje i na insolvence,
20 Tučňák • 6/2020

exekuce a konkrétní smlouvy. Poradci pracují
s klienty na jejich rozpočtech a ladí jejich
přístup k věřitelům. K dispozici jsou od pondělí
do čtvrtka od 8.00 do 18.00 hodin, v pátek pak
do 17.00 hodin.

Koncentrujte se na vlastní
rozpočet
„Máme vlastního právníka. Nicméně všichni
naši poradci jsou velmi zkušení v oboru správy
dluhů, takže vědí, jak se věci dají napravit,“ uvedl David Šmejkal, ředitel poradny v Praze 4. Její
provoz podporují kromě Prahy 4 i některé české

banky a také hlavní město Praha. To umožňuje
poradně poskytovat služby zdarma.
Nejčastějším klientem poradny je člověk ve
věku třicet až padesát let, který je vyučený,
svobodný, zaměstnanec s dluhy kolem 450
tisíc korun. A nejčastějším tématem rozhovorů
je oddlužení, tedy osobní bankrot. Nyní je ale
situace zatím jiná.
„Mnozí využili odklad splátek a zvažují, jak
situaci ustojí. Je důležité koncentrovat se na
vlastní rozpočet, dát si do pořádku příjmy i výdaje. Zjistit, jak velkou máme rezervu. A určitě
si nepůjčovat na splácení předchozích dluhů,“
doporučil David Šmejkal. (red)
www.praha4.cz

servis
HARMONOGRAM MOBILNÍHO SBĚRU NEBEZPEČNÝCH
ODPADŮ A JEDLÝCH OLEJŮ V ROCE 2020
Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 601 389 243, 731 451 582,
602 485 324.
Trasa A
10. 6. - 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
11. 6. - čt 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)

čt
15:00 - 15:20
15:30 - 15:50
16:00 - 16:20
16:30 - 16:50
17:00 - 17:20
17:30 - 17:50
18:00 - 18:20
18:30 - 18:50

Trasa C
30. 6. - út 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

út
15:00 - 15:20
15:30 - 15:50
16:00 - 16:20
16:30 - 16:50
17:00 - 17:20
17:30 - 17:50
18:00 - 18:20
18:30 - 18:50

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

út
15:00 - 15:20
15:30 - 15:50
16:00 - 16:20
16:30 - 16:50
17:00 - 17:20
17:30 - 17:50
18:00 - 18:20
18:30 - 18:50

Trasa F
24. 6. - st křižovatka ul. Ružinovská x Pod Krčským lesem
křižovatka ul. U Zátiší x Pod Lysinami (u trafostanice)
křižovatka ul. Podolská x K Vysoké cestě
křižovatka ul. Hudečkova č. 1091/1 x Kubištova (parkoviště)
křižovatka ul. Ohradní x Michelská
křižovatka ul. Na Veselí x Soudní
ul. Žateckých u č. 1169/11
křižovatka ul. Podolská x Nedvědovo náměstí č. 1164/14

st
15:00 - 15:20
15:30 - 15:50
16:00 - 16:20
16:30 - 16:50
17:00 - 17:20
17:30 - 17:50
18:00 - 18:20
18:30 - 18:50

Rekonstrukce křižovatky Modřanská – Barrandovský most
Technická správa komunikací hl. m. Praha zahájila přípravné práce pro rekonstrukci světelné křižovatky se stavebními úpravami rampy Barrandovského mostu. Konec všech etap je plánován na polovinu října 2020. Tato akce je v koordinaci s již probíhajícími pracemi na komunikaci Modřanská,
které začaly v minulém roce a budou pokračovat do srpna. Práce zahrnují změnu polohy středového
ostrůvku, vybudování nového připojovacího pruhu z rampy Barrandovského mostu na Modřanskou
ve směru do centra, doplnění chodníku včetně bezbariérových úprav, přeložky uličních vpustí, stožárů veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení. Dopravní omezení (uzavírky) bude
vždy po etapách tak, aby byl daný úsek průjezdný. (red)
www.praha4.cz

Krátce
Přerušení vítání občánků
Jak jsme již informovali, obřady vítání občánků
jsou pozastaveny až do odvolání. V současnosti
jsou zrušeny termíny do června a v letních měsících ceremoniály neprobíhají. S jejich obnovením
úřad počítá na podzim, bude-li to vzhledem
k situaci v České republice možné.
Přijímání přihlášek však pozastaveno nebylo.
I nadále je možné zasílat vyplněné formuláře na
e-mail vitaniobcanku@praha4.cz. Další informace
najdete na Familywebu, který je dostupný z webové stránky www.praha4.cz.
Jakmile budou opatření rozvolněna a vítání občánků
obnoveno, rodiče přihlášených dětí budou informováni pomocí e-mailu a budou jim zaslány náhradní
termíny k výběru. Vzhledem k současné situaci bude
zřejmě o jednotlivé termíny velký zájem, a nebude
proto možné zcela vyhovět všem požadavkům.
Máte-li jakýkoliv dotaz, kontaktujte Úřad MČ Praha 4 na výše uvedené e-mailové adrese. (red)
Nová logopedie je na Vyšehradě
Nové Centrum klinické logopedie začalo fungovat
v klinice AXON. Kromě dalších pracovišť, jako je
fyzioterapie či ergoterapie, tak nyní mohou rodiče
i ze spádové oblasti Prahy 4 využít služby logopeda.
Zdejší logopedie se nevěnuje pouze foneticko-fonologické rovině jazyka, ale specializuje se zejména
na rozvoj komunikace a komunikačních schopností
dítěte. Více informací na www.neuroaxon.cz. (red)
Bezplatná právní poradna
obnovila provoz
Poradna je určena výhradně pro občany Prahy 4
s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 4, a to
každou druhou a čtvrtou středu v měsíci od 15.00
do 17.00 hodin v Nuselské radnici (Táborská 500).
K poskytnutí služby je třeba, aby občan prokázal
v recepci svou totožnost a trvalý pobyt na území
MČ Praha 4. Poté obdrží lístek se jménem a pořadovým číslem, který následně odevzdá ve chvíli,
kdy na něj přijde řada. Pořadové lístky se vydávají
v den konání poradny, a to nejdříve ve 14.30
hodin. Počet vydaných pořadových lístků může
být maximálně 12. Klienti poradny musí dodržet
opatření k prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření
onemocnění covid-19. (red)

Zeptali jste se
Dobrý den, rád bych se zeptal, jak se v Praze 4
změnily koeficienty pro výpočet daně z nemovitosti pro rok 2020, resp. kde mohu tuto
informaci zjistit. Děkuji.
Karel Kadlčák
Důvodem, proč obyvatelé Prahy 4 obdrželi
v uplynulých týdnech složenky s vyšší částkou
než v předchozích letech, je vyhláška, kterou
hlavní město Praha tuto daň zvýšilo. Městská
část Praha 4 usnesením Rady MČ Praha 4 se
zvýšením koeficientů pro výpočet daně a tím
i s jejím zvýšením nesouhlasila, protože nechtěla zvyšovat výdaje občanů zejména u všech nemovitých věcí, které přímo či nepřímo souvisejí
s bydlením. Více na www.praha.eu. (red)
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na konec
Zelená nejen pro Novodvorskou
MČ Praha 4 s ohledem na obrovský rozsah
travních a zelených ploch ve své správě postupně
přistupuje k nastolení kvalitativních standardů
typických pro intravilány obcí a měst 21. století.
Kromě nově nastaveného mozaikového managementu sečí, tedy citlivého přístupu ohledně
rozsahu a frekvence sečí různých typů ploch, se
Praha 4 chystá revitalizovat ve spolupráci s Technickou správou komunikací plochy komunikační
zeleně na Pankrácké pláni a vysít květnatou
louku ve středovém pásu v ulici Novodvorská.
Jde o dva kruhové objezdy v ulici Pujmanové,
nájezd na magistrálu v ulici Na Strži a středové
pásy ulic Hvězdova a Na Pankráci. V těchto případech půjde o kombinaci dosadby listnatých
stromů, výsadbu trvalkových záhonů a obnovu
travních porostů.
V Novodvorské ulici naproti nákupnímu centru
až po ulici Jílovská je zakládána květnatá louka.
Jedná se o pestrou směs letniček se zastoupením chrp, lnu a měsíčku, umožňující i druhotné
zplanění. Pestrou paletu květů ocení jak hmyz
včetně motýlů, tak i obyvatelé sídliště Novodvorská či kolemjedoucí řidiči. (red)

Soutěž
odpovězte
a vyhrajte knihu!

V Praze 4 je nastaven nový způsob sečí různých
typů ploch.

Česká lékařská společnost J. E.
Purkyně ve spolupráci
s nakladatelstvím Mladá fronta
vydaly životopisnou knihu Náš
současník Purkyně – největší
Čech? Publikace nabízí ve dvaceti
kapitolách průřez zajímavým
životem jednoho z největších
myslitelů 19. století. Jan
Evangelista Purkyně byl český
fyziolog, anatom, biolog, básník a filozof. Svým
příspěvkem o živočišných tkáních složených z buněk
s jádry se stal jedním ze spoluzakladatelů cytologie.
A například ve své práci O spánku, snech a stavech
příbuzných z roku 1857 zdůraznil osvěžující a léčivou
funkci snů pro duševní rovnováhu, čímž zřejmě
inspiroval známého psychologa Sigmunda Freuda
v jeho pozdějším bádání na stejné téma.
Soutěžní otázka:
V jaké profesi se proslavil syn J. E. Purkyně Karel?
a) malíř, b) lékař, c) vzduchoplavec

Nová květnatá louka v Novodvorské ulici se
rozzáří pestrou směsí letniček.

Odpověď zašlete do 15. 6. 2020 na e-mail: martin.
dudek@ceskydomov.cz. Tři výherci získají po knize.
Výherci z květnového čísla (správná odpověď c –
Čáslav): Jiří Steinitz a Milada Nosková. Gratulujeme!

Uličník Prahy 4
Štúrova ulice „spolkla“ i část jiné komunikace
Krčská komunikace nese pojmenování po představiteli slovenského národního života 19. století
Ludevíta Velislava Štúra, a to od svého vzniku
v roce 1969. V roce 1978 se ještě o kus protáhla,
když k ní byla připojena část ulice Na Borovém
oddělená tehdejší výstavbou.
Ľudovít Štúr (1815–1856), politik, jazykovědec, učitel, spisovatel a novinář, byl hlavním
kodifikátorem současné spisovné slovenštiny
založené na středoslovenských nářečích. Ovšem
ve svém díle Das Slawenthum und die Welt
der Zukunft doporučil jako spisovnou řeč pro
všechny slovanské kmeny ruštinu…

I když byl Štúr protestantem, navrhoval všem
Slovanům konvertovat na pravoslaví.
Foto: Wikipedia/ Jozef Božetech Klemens

Zajímavost
Štúr ve své knize také navrhoval politické
splynutí s carským Ruskem, odmítal svobodné
tržní hospodářství a parlamentní demokracii ve
prospěch samoděržaví. Zavrhoval osvícenství
a s ním i moderní západní demokratické politické koncepce. (md, Wikipedie)
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Do Štúrovy ulice můžete vstoupit téměř přímo
z autobusové zastávky Zálesí.
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Vytoužené léto
začíná u nás
Pořiďte si výbavu pro všechna
vaše dobrodružství
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inzerce
Vážení Pražané, vážení sousedé,
jsem velmi rád a děkuji za každou reakci na předchozí témata. Těší
mě, když vás podněcují k zamyšlení i zdravé diskuzi. V následujícím
pokračování bych se s vámi chtěl podělit o názory a pohledy na
téma bydlení a práce. Toto téma považuji za zcela zásadní,
neboť se jedná o strategické komodity státu, které jsou prakticky
výhradně zajišťovány soukromým sektorem. Přičemž je to právě
oněch 3,8 milionů pracujících v soukromém sektoru, na kterých leží
nejen břímě uživit chod celé naší země, ale i nelehký úkol ozdravení
ekonomiky ČR v době popandemické. Požádal jsem proto kolegu

Eduarda Forejta, aby vás provedl našimi úvahami nad tímto
klíčovým tématem dotýkajícím se každého z nás. Věřím, že budete
schopni v této nelehké situaci naší země odhlédnout od osobních,
mnohdy pochopitelných zájmů a nezaujatě se pokusíte zamyslet
nad nutností podpořit motory naší ekonomiky.

S úctou
Radim Passer, zakladatel Passerinvest Group

BYDLENÍ A PRÁCE JAKO STRATEGICKÁ KOMODITA STÁTU
V EVROPĚ BUDE ŽÍT 84 % LIDÍ VE MĚSTECH JIŽ V ROCE 2050
Světový fenomén stěhování populace do měst předčil původní
očekávání. Již dnes hovoří materiály Evropské komise
o předpokládaném počtu obyvatelstva v urbanizovaných
území, zjednodušeně městech, v roce 2050 na úrovni 84 % celkové
evropské populace. Samozřejmě nelze odpovědně odhadnout, zda
tento trend neovlivní aktuální pandemie, nicméně historická data
z obdobných situací naznačují, že nelze očekávat zastavení přílivu
lidí do měst, tedy ani do Prahy. V případě ČR by to znamenalo nárůst
obyvatelstva měst o zhruba 10 %, tedy cca o 1 milion, respektive
o 1,2 milionu lidí, vezmeme-li v úvahu demografický růst počtu
obyvatel ČR vyplývající ze studie demografie 2050 představené
v loňském roce. Hlavní město Praha, společně s dalšími krajskými
městy, trvale láká svou atraktivitou větší příliv obyvatel nežli města
menší. Lze tedy očekávat, že se těchto 1,2 milionu „nových obyvatel
měst“ rozdělí velkým dílem právě mezi významná česká města v čele
s hlavním městem Prahou. Fenomén urbanizace populace vedl
k přehodnocování strategických plánů měst. Například pro Prahu byla
původní předpokládaná potřeba 5,5 tisíc nových bytů ročně navýšena
na 8–13 tisíc bytů. Jak se ovšem má město vypořádat s potřebou
dvojnásobné výstavby bytů, a zároveň se vyhnout ožehavému tématu
obecného odporu k výstavbě jako takové, což není jen českou, chceteli pražskou, specialitou? Vždyť s problémem obecného odporu
k výstavbě se potýká celý moderní svět, ale přitom se staví.
POKUD DNES VÝSTAVBU JAKKOLI OMEZÍME,
moderní
BUDEME MUSET BRZY STAVĚT BUDOVY
kanceláře
PĚTINÁSOBNĚ VELKÉ
v Praze =
Zkusme připustit, že si přejeme rozvoj města,
264
tisíc platů,
nikoli jeho úpadek, a také to, že i ostatní mají
tj. lidí a rodin
právo bydlet v Praze, tedy, že je potřeba na
závislých na
jejím území vystavět alespoň 10 tisíc bytů
kancelářích
ročně. V takovém případě by nám kapacity
projednávaného nového Metropolitního plánu
vystačily pouze na dalších 31 let. V době nezodpovědných občanskopolitických kompromisů se ovšem můžeme rychle dostat do situace,
kdy postavíme nepoměrně méně bytů, než nám nový Metropolitní plán
umožňuje. V důsledku toho nezbyde než nechat Prahu rozrůstat do
širokého okolí, což je drahé a neudržitelné, nebo město tzv. recyklovat.
Starší domy se pak budou muset strhnout a místo nich vyrostou
objekty nepoměrně větší, resp. vyšší. Pro vaši představu, neúprosná
ekonomika výstavby vytváří koeficient recyklace města na minimální
úrovni 1:5. Tedy každé zbourané patro bytů musí být nahrazeno
nejméně 5 patry novými, aby byly nové byty cenově dosažitelné. Je-li
tedy dnes výstavba i v logických místech omezována, byť jen co do její
velikosti, zkracuje se tím čas, v němž bude další generace nucena bořit
soudobé například 6patrové domy a bude je muset kvůli ekonomice
nahrazovat budovami minimálně 30patrovými.

ODPOR K VÝSTAVBĚ VEDE KE ZTRÁTĚ TALENTŮ I PENĚZ NA CHOD
STÁTU
Málokdo z odpůrců výstavby si je dnes ochoten přiznat, že odpor
k výstavbě je přímo odpovědný za nedostatek příležitostí k bydlení,
což vede společnost k nespokojenosti a stresu. Města a státy
s nedostupným či drahým bydlením přestávají být pro mladé a chytré
lidi atraktivní, a ti hledají svou budoucnost mimo hranice dané země.
Stejné je to s nedostatkem kvalitních pracovních příležitostí, které
si bez prémiových kanceláří lze jen těžko představit. Přitom ČR má
obrovský potenciál růstu ekonomiky, a to i díky nízkému počtu m2
kanceláří na jednoho obyvatele, kterých má v porovnání se západní
Evropou na občana proporcionálně polovinu. V kancelářích se přitom
nachází příležitost změny naší ekonomiky na znalostní. Tématu
jsme se dotkli již v dubnovém čísle. Svým postojem se tedy ti, kdo
nepřipouští jakoukoli sebepotřebnější výstavbu, dopouštějí zásadního
poškození celé společnosti. Právě chytří mladí lidé emigrující do
zahraničí totiž budou logicky chybět při úspěšném rozvoji naší země,
stejně jako při plnění státního rozpočtu svými daněmi, potažmo
financování chodu státu, včetně důchodů, platů zdravotních sester,
požárníků, policistů atd.
KANCELÁŘE NEJSOU JEN MÍSTEM NA PRÁCI, JE TO SKRYTÝ MOTOR
NAŠÍ EKONOMIKY
Přestože kancelářské budovy všichni známe, plní nejednu skrytou
funkci. Není to zdaleka jen místo, kam chodíme vytvářet hodnoty,
abychom za ně dostávali výplatu. Většině lidí zůstává skryto,
jak výkonným motorem ekonomiky je jen samotná výstavba
administrativních budov. Kupříkladu investice do všech po roce
1989 vybudovaných či zrekonstruovaných kancelářských objektů
v Praze zvýšily produkci ČR, díky multiplikačnímu efektu, o více
než 500 miliard Kč. Za to by se zaplatil celý letošní „pandemický“
schodek státu a ještě by zbylo na bezmála 3letý chod celé Prahy. Další
skrytou funkcí kanceláří je zdroj investic do budování, ale i trvalého
financování údržby veřejného prostoru, protože především investoři
urbánních celků financují s administrativními budovami i rozvoj města
v okolí budov. Vybudování a provoz takového veřejného prostoru pak
nestojí město, potažmo občany, žádné prostředky. Například u nás
v BB Centru město ušetřilo 1,6 miliardy Kč, jež jsme investovali
do neziskových projektů. Navíc za údržbu těchto parků, náměstí,
dětských hřišť, sportovního stadionu, ale ani školky či školy neplatí
město ani jedinou korunu. Většina služeb je totiž hrazena z poplatků
za služby kancelářských nájemců, kteří přirozeně chápou provázanost
mezi pohodou ve své budově a mimo ni vytvářející přidanou hodnotu.
Pohlédneme-li tedy na kanceláře touto „skrytou“ optikou, měli bychom
vnímat, že kanceláře nejsou jen místem pro práci, ale i prostředkem
pro rozvoj města, stejně jako nástrojem pro úsporu peněz městských
částí, tedy nás všech, za budování a údržbu příjemného a hezkého
okolí, které můžeme užívat všichni.
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