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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 4

Najdete nás na
www.vase4.cz

Nehledě na tuto ránu dealerům se však
drogy na Praze 4 prodávají dál, i když
minulý rok tu počet trestných činů vý-

roby a prodeje drog poklesl. Radnice Čtyřky
ale věří, že nejdůležitější v boji proti drogám
je prevence. A to už od nejmenších. Při úspěš-
ném zásahu proti dealerům s kokainem

a pervitinem policisté zabavili 4,5 kila pervi-
tinu, 300 gramů kokainu a zhruba 20 kg tab -
let sloužících k výrobě pervitinu.

Také střelné zbraně, přibližně milion ko-
run v hotovosti, lis na zpracování drog, počí-
tače a mobily. Prodejem těchto drog a jejich
další výrobou z nalezených tablet by dealeři

Dealerům z Prahy 4 zabavili drogy za miliony.
Čtyřka sází hlavně na prevenci

Dvě drogová hnízda s kokainem a pervitinem vybrali
počátkem roku policisté na Praze 4. Ze dvou sousedních bytů
na území této městské části si dva hlavní organizátoři udělali
skladiště a tam také drogy rozvažovali a balili pro další
distribuci. 

str. 5
Anketa: Co se vám líbí,
a co vás naopak štve v Praze 4?

str. 8
Osobnost Prahy 4:
Rozhovor s Vítem Janouškem

str. 10
Servis:
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mohli získat až deset milionů korun. Teď ale
dva hlavní šéfy drogové party, z nichž oběma
bylo přes 50 let, čeká až 12 let za mřížemi.
Policie spustila razii zásahových jednotek po
ročním vyšetřování, kdy spolupracovala i se
slovenskou Národní kriminální agenturou.
I když podle policistů byly drogy určeny k pro-
deji a distribuci po celé Praze a České repub-
lice, zajímalo nás, jak na tom je teď s drogami
Praha 4.

Covid omezil i drogy
Za rok 2020 řešili policisté v Praze 4 cel-

kem 68 případů trestného činu nedovolená
výroba a jiné nakládání s omamnými a psy-

pokračování na straně 3
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chotropními látkami a jedy. Rok předtím jich
bylo o deset víc. Přestože jde o pokles, praž-
ská policie podle svého mluvčího kapitána
Jana Daňka hodnotí drogovou trestnou čin-
nost na Čtyřce za zhruba stejnou a bez výraz -
ných změn. Pokles připisuje na vrub korona-
virovým opatřením, jejichž následkem
poklesla kriminalita po celé Praze zhruba
o čtvr tinu. Navzdory poklesu se ale na urči-
tých místech Prahy i nadále shlukují závislí
na drogách a zůstává tam po nich nepořádek
a použité injekční stříkačky.

Synkáč a Budějárna
„Aktuálně máme v Praze 4 dvě lokality, kde

se ve větší míře vyskytují jak lidé bez do-
mova, tak uživatelé návykových látek. Jedná
se o oblast kolem náměstí Bratří Synků
a o vy bydlený objekt Nad Ondřejovem, jehož

dokončení ze strany 1

Dealerům z Prahy 4 zabavili drogy za miliony.
Čtyřka sází hlavně na prevenci

obyvatelé se pak často přes den přemisťují
do okolí metra Budějovická,“ řekl Našemu
REGIONU zastupitel Prahy 4 Jan Hora (Pirá -
ti). Dalšími lokalitami s významnou koncen-
trací uživatelů drog je podle něj také okolí
parku Jezerka a rekreační oblasti v Podolí.
V minulosti byl takovým místem ještě objekt
Znojemská, ale tam už došlo k jeho demolici
a jeho nelegální obyvatelé se museli přestě-
hovat jinam. Policie kromě velkých akcí, jako
by la výše zmiňovaná protidrogová šťára z po-
čátku roku, je kvůli drogám také často volána
ke konfliktům, k obtěžování okolních obyva-
tel nebo přímo porušování zákona ze strany
jejich uživatelů. Represe ale podle Hory fun-
guje jen krátkodobě. Navíc policistů i stráž -
níků je málo a nemohou v problémových lo-
kalitách držet nepřetržité hlídky. „Prevence
a cílená sociální pomoc je nástrojem účinněj-
ším, protože místo postihu, který chování
dopadených dlouhodobě nezmění, nabízí

Policisté při razii proti dealerům z Prahy 4
zabavili drogy za miliony.

Bývalá školka v ulici Nad Ondřejovem je problémovým objektem.

spíše nízkoprahovou ,cestu ven‘, kterou mno -
zí i využijí,“ myslí si Hora.

Ne! Ne! Ne!
Při práci přímo v terénu pomáhají městské

části organizace Drop In a Progressive, ale
také sociální odbor a jeho kurátoři. „Skrze
programy, které financujeme, se snažíme
o to, aby závislí neroznášeli nemoci mezi
ostatní veřejnost, a pomáháme jim s nasmě-
rováním na kamenná centra“ vysvětlila Na-
šemu REGIONU předsedkyně Výboru pro
bezpečnost Prahy 4 Lucie Michková (ODS).
„Stejně tak se je snažíme v zimních měsících
zkontaktovat, aby nemrzli na ulicích. Existují
ale i další programy, které jim mají pomáhat,
třeba substituční léčba,“ popsala pomoc zá-
vislým Michková. Díky substituci se tak mo-
hou vymanit z koloběhu získávání peněz na
nákup nelegálních drog. „Někdo pomoc při-
jímá, ale ně kdo ne. Jsou lidé, kteří vídám na
ulici i několik let,“ řekla Michková. Nejdůle-
žitější je podle ní ale především prevence.
„Pro mě osobně je zásadní už na základních
školách, kde se dětem snažíme sdělit – kou-
ření ne! Alkohol ne! Drogy ne! Efekt prevence
se ale dnes nedá změřit. To se pozná, až jim
bude patnáct nebo šestnáct let, a my uvidíme,
jestli skutečně kou ří, pijí nebo berou drogy.“
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Řádková inzerce ve Vaše 4 ZDARMA

PŘES NÁS
PRODÁTE COKOLIV!

Objednávky na radkova.inzerce@a11.cz

Přijmeme inzertního manažera
prodej inzerce v lokalitě Prahy 4 ● vytváření

obchodních nabídek ● komunikace
s místními podnikateli ● práce v přátelském

kolektivu ● nadstandardní výdělek

Více informací na: a11.cz/kariera
nebo na tel.: 725 729 877

INZERCE V4-0203 INZERCE V4-0202

Prioritou Prahy 4jsou inves-
tice do školství, sociální ob-
lasti, sportu a životního

prostředí, neomezuje ani dotace
mnoha organizací a spolků ve své
městské části.

● Jak řešíte rozpočtové prob-
lémy spojené s výpadkem pří-
jmů způsobených covidem i da-
ňovými změnami?

Praze 4 se vyplatil dlouholetý
konzervativní přístup k finan-
cím, který nám umožní vypořá-
dat se s pandemií bez zásadního
dopadu na poskytované služby
a investice
●Budete muset zrušit, omezit
či odložit některé investiční
akce či podporu veřejnému ži-
votu v městské části?

Investice do školství, sociální
oblasti, spor tu a životního pro-
středí jsou pro nás prioritní a ne-
omezili jsme je. Neomezujeme
ani dotace, kterými každoročně
podporujeme činnost mnoha or-

ganizací a spolků v Praze 4, včet -
ně překonávání následků koro-
navirové pandemie.
● Co je největším problémem
vaší čtvrti.

Praha 4 jako městská část
v sobě spojuje řadu historických
obcí a svébytných čtvrtí, proto
nemůžeme koncentrovat svoji
pozornost na jedno jediné cen-
trum a na jeden jediný cíl, což sa-
mozřejmě naši práci výrazně ztě-
žuje. Obecně ale vnímám jako
velký problém to, že finance
měst ské části byly v příjmové
části dlouhá desetiletí nastaveny
na příjmy z prodeje majetku,
které již v současné době nejsou,
a dnes tak máme problém při fi-
nancování obnovy veřejného vy-
bavení a potřebných investic do
prostředí pro naše obyvatele.
● Vaše priorita pro letošní
rok? 

Návrat k obvyklému životu
v Praze 4 se všemi akcemi, které
městská část pořádá pro veřej-

Tentokrát pro starostku Prahy 4
Irenu Michalcovou (ANO):
Jak ovlivnil covid-19 dění na Praze 4 a její rozpočet? Jaké má teď
starostka Čtyřky priority a jaké největší problémy ve své čtvrti vidí?
A jak je spokojená s průběhem očkování ve své městské části?
Opatření zaváděná kvůli šíření koronaviru výrazně ovlivňují
ekonomiku, provoz nejrůznějších kulturních a společenských
institucí, ale i třeba školní docházku dětí. 

nost, po seniory, pro rodiny. Ná-
vrat dětí do škol.
● Jak jste spokojeni s postu-
pem očkování občanů vaší čtvr -
ti proti covidu?

Omezené množství vakcíny
bohužel neumožňuje co nejrych-
lejší proočkování našich obyva-
tel, i když právě očkování je tou
nejspolehlivější cestou k obvy-
klému životu. Současně ale mu-
sím ocenit snahu všech, kteří se
podíleli na tom, že máme naočko -
vané všechny seniory ve věku

80+ v odlehčovacím centru Jílov-
ská a v domech s pečovatelskou
službou, kteří o očkování proje-
vili zájem a kterým mohla být
vakcína s ohledem na jejich ak-
tuální zdravotní stav aplikována.

■ Irena Michalcová (ANO) je starostkou Prahy 4 od dubna 2019,
kdy v čele Čtyřky vystřídala Petra Štěpánka (Zelení). Tehdy se
rozpadla vítězná koalice na Čtyřce složená z Pirátů a nezávislých,
Sdružení Praha 4 Sobě (Zelení a nezávislí) a Společně pro Pra -
hu 4 (STAN, KDU-ČSL a nezávislí). Vystřídala ji nová koalice
ANO, ODS a TOP 09, doplněná Josefem Svobodou (KDU-ČSL)
a Ondřejem Růžičkou (STAN). Těsný výsledek hlasování pro sou-
časnou starostku – 23 hlasů ze 45 – posílil lidovecký Svoboda,
který plynule přešel z minulého vedení do současného.
■ Irena Michalcová úspěšně čelila už dvěma pokusům o odvolání
z funkce. Poprvé na konci roku 2019 a podruhé v květnu 2020.
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Nic konkrétního mě nenapadá, ale je to tady rela-
tivně v pohodě. Abych řekl pravdu, to je teď těžké
něco říct, protože jak člověk nikam nechodí, tak
nic neví. Teď jsem byl na poliklinice, a tam to za-
plaťpánbůh nějak funguje.

Ladislav, 79 let, důchodce, (bývalý technik)

Nelíbí se mi tady ta Budějovická, která se řeší už léta. Hlavně ta
dlažba, člověk může zakopnout, jak je to vyviklané. Líbí se mi tu ma-
ximálně parky. Já jsem venkovský typ a mám ráda přírodu. Ale co se
týče třeba Nuslí, taková Praha se mi nelíbí vůbec. Nebo Kačerov –
tam dřív fungovala fontánka, teď se tam srocují feťáci, tam by to také
mohlo být hezčí. Marcela Zajdlová, 50 let, úřednice

Co se vám líbí,
a co vás naopak štve v Praze 4?
Nedaleko stanice metra Budějovická na
Praze 4 jsme se ptali náhodně vybraných
obyvatel Čtyřky na to, co se jim na jejich
městské části líbí, a co naopak nelíbí.
Převládá hodnocení, že Praha 4 je v pohodě,
nicméně kritiku si vysloužila nekonečná
rekonstrukce terasy právě na Budějovické
nebo shromažďování se „feťáků“ v okolí
metra Kačerov.

Celkem nic. Všechno je tu v pohodě.
Iveta, 38 let, uklízečka

Nestarají se tu moc o důchodce, není tu pro ně moc
akcí. Nebo očkování, manželovi přišla pozvánka
až měsíc potom, co už to běželo. Určitě dělají
také něco dobře, ale teď mě zrovna nic nenapadá.
Ludmila, 75 let, důchodkyně (bývalá úřednice)

Například to, jak je to tady na Budějovické roze-
stavěné a nikam se to nehýbe dopředu. Ale ji -
nak jsem tu celkem spokojená.

Věra Bromová, 77 let, důchodkyně (bývalá
technicko-administrativní pracovnice)

Nic mi tu nevadí. Bydlím tu už deset let a všechno
je v pohodě. Alena, 40 let, uklízečka

Tím já se vůbec nezabývám. Všechno je tu v po-
hodě.

Martin Chvátal, 45 let, údržbář

anketa
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Co se vám líbí, a co vás štve na čtvrté městské části?
Diskutujte na webu nasregion.cz/p4-libisenam
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aktuality

Radnice Prahy 4 navázala spolupráci
s Centrem Carolina Univerzity Kar-
lovy, které nabídlo pro obyvatele Pra -

hy 4 svoji pomoc během covidové pandemie
v sociálních, zdravotnických a vzdělávacích
institucích. Dobrovolníci nabízejí pomoc v ob-
lasti sociální péče, pastorační péče, distribuci
a rozvoz potravin. Jsou flexibilní i v jiných
oblastech podle skutečné potřeby a přede-
vším se zaměřují na seniory. Snahou Centra

Carolina je nabídnout pomoc těm, kteří si
vzhledem ke své sociální či covidem ovliv-
něné situaci nemohou pomoci sami a nemají
v rodině nikoho, kdo by jim mohl pomoci.
Dobrovolnická pomoc je po konzultaci s kon-
taktní osobou Centra Carolina směřována na
konkrétní místa, kde se vyhodnotí, zda
opravdu existuje potřeba. Kontaktní osobou
je Mgr. Eliška Adamec, telefon 604 145 561,
e-mail: eliska.adamec@ruk.cu ni.cz.

Dobrovolnická pomoc
pro obyvatele Prahy 4

V parku Jezerka
bude více zeleně

Den obětí holokaustu
uctila Čtyřka čištěním Stolpersteine

Radní Prahy 4 odsouhlasili záměr od-
koupení pozemku na území parku Je-
zerka. Chtějí sjednotit vlastnictví

v centrálním parku v Nuslích tak, aby bylo
možné dále rozšiřovat zeleň a relaxační zó -
nu. „I z důvodu provozování dětského hřiš tě
v parku Jezerka chce městská část odkoupit
pozemek o rozloze více než tisíc metrů čtve-
rečních tak, aby správa parku byla efektiv-
nější. S majiteli jsme již domluveni,“ řekl
místostarosta pro kulturu a majetek Michal

Hroza. Park Jezerka v Nuslích se nachází na
území dřívější vinice a má již téměř dvouset-
letou historii. V současnosti sídlí v jeho cen-
trální části Divadlo na Jezerce. V květnu
loňské ho roku došlo v parku k rozsáhlé re-
konstrukci altánu a přilehlých strmých sva -
hů. Do budoucna pak plánuje městská část
Praha 4 postupnou revitalizaci celého území.
Tento projekt je spolu s rekonstrukcí parku
Přátelská zahrada dalším krokem k zelenější
Pra ze 4.

Den památky obětí nacistického režimu
si již tradičně připomněli zástupci rad-
nice čištěním pamětních kostek. Letos

se čištění dočkala hned dvě místa, jedno
v ulici U Svépomoci na Pankráci a druhé v Po-
dolí v Lopatecké ulici. Loni v lednu to byla
Michelská ulice. Takzvané kameny zmizelých
jsou zasazeny do chodníků v ulicích v Podolí
a v Nuslích. Na území Prahy 4 je jich již více
než deset, další přibyly loni. „Mosaznými
dlaždicemi si připomínáme poslední bydliště
a osudy lidí, kteří se stali oběťmi nacistického
teroru a byli odvlečeni do koncentračních tá-
borů. Tuto iniciativu v Praze 4 podporujeme
a loni jsme odhalili dva nové Stolpersteine,
oba v Nuslích. V dalších letech plánujeme při-
dat další,“ řekl místostarosta Prahy 4 Michal
Hroza. Projekt tzv. Stolpersteine, tedy „ka-
menů, o které se má zakopnout“, funguje už
od devadesátých let. Uctívá památku nejen
Židů, ale i Romů a politicky stíhaných lidí.

Do celoevropského projektu se již zapojilo
přes 280 měst. V Česku se první pamětní
dlaždice objevily před dvanácti lety a dnes
jsou součástí chodníků kromě Prahy také
v Brně, Kolíně nebo například v Třeboni.

Nájmy se letos na
Čtyřce zvedat nebudou

Rada Prahy 4 schválila i pro letošní
rok zrušení valorizace nájmů
u pros tor, které jsou ve správě

městské části. Opatření by mělo pomoci
rodinám, podnikatelům a živnostníkům
v době pokračující koronavirové krize.
Cena nájmů tak zůstane již třetí rok za
sebou neměnná. „Více než tříprocentní
navýšení by se dotklo tisíců lidí, kteří si
pronajímají prostory nebo byty od měst-
ské části. Proto jsme se rozhodli, stejně
jako loni, nájmy na základě růstu inflace
nezvyšovat,“ řekl místostarosta a radní
pro kulturu a majetek Michal Hroza.

Praha 4 přináší
Židovské písně

V rámci jednoletých dotačních pro-
gramů na podporu národnostních
menšin a integrace cizinců do čes -

ké společnosti v Praze 4 vzniklo pod hla-
vičkou Mise porozumění 2020 zajímavé
pásmo koncertů Židovské písně, jak je
neznáte. Přínosem těchto koncertů je
podpora multinárodnostní společnosti
a porozumění, informování o tradicích
a zvycích jiných kultur. Akce má za cíl
srovnání s křesťanskými zvyky a tradi-
cemi. Součástí pásma jsou dva koncerty
písní sefardských a dva koncerty písní
tradičních hebrejských, zaměřených
k ži dovským svátkům. 

Plavenky budou
v prodeji až do března 

Prodej plavenek pro seniory Prahy 4
je prodloužen do 31. března. Jejich
využití a vstup do bazénu se i na-

dále řídí aktuálně platnými opatřeními
a nařízeními vyhlášenými na boj s epide-
mií koronaviru, a také rozhodnutím pro-
vozovatele plaveckého areálu Podolí.
Plaven ky jsou k dostání na všech infocen-
trech městské části. Jejich cena zůstává
nezměněna, tedy 57 korun na 90 minut,
přičemž senior hradí 30 korun, zbytek
částky dotuje městská část. Každý zá-
jemce má nárok na dvě plavenky mě-
síčně. Jsou určeny seniorům nad 63 let
a držitelům ZTP průkazu s trvalým poby-
tem v městské části Praha 4.
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VÝUKA JAZYKŮ
SKUPINOVÁ, INDIVIDUÁLNÍ, FIREMNÍ, PRO DĚTI,

MLÁDEŽ, DOSPĚLÉ, DOUČOVÁNÍ,
VÍKENDOVÉ A ON-LINE KURZY

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S ANGLIČTINOU

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

9. 2. 2021

K Novému dvoru 16, Praha 4

NYNÍ
PROBÍHÁ

ZÁPIS

+420 604 288 483 www.libere.cz skola@libere.cz
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„Nové Dvory mají vy-
soký potenciál stát se
skutečným, přiroze-

ným a živým jádrem celé oblasti.
Pozemky v okolí budoucí stanice
metra jsou většinou v majetku
Prahy a pro úspěšný budoucí roz-

voj této lokality je zcela zásadní,
aby město nabylo do svého vlast-
nictví i další pozemky,“ uvedl rad -
ní pro územní rozvoj a výstavbu
Patrik Opa.

Nové Dvory se stanicí metra,
tramvajovou tratí do Modřan

Rýsuje se podoba okolí
budoucí stanice metra D Nové Dvory
Městská část Praha 4 podporuje záměr
hlavního města Prahy získat do svého
vlastnictví objekt pošty a souvisejících
pozemků v lokalitě budoucí stanice metra D
Nové Dvory v Durychově ulici. Tyto
nemovitosti by poté měla ku prospěchu
města i místa samého rozvinout městská
organizace Pražská developerská společnost.

a s promyšleným systémem
autobusových linek ulehčí přetí-
žené dopravní situaci v území
jižně od Jižní spojky. Nová zá-
stavba přinese kvalitní veřejné
budovy včetně pošty, kulturních
kapacit a dalších potřebných ve-
řejných funkcí. Zhruba polovina
nově vznikající kapacity přitom
bude určena pro bydlení. Prostor
směrem ke Krčskému lesu zů-
stane zčásti „zelenou divočinou“,
zčásti bude kultivován do par-
kové zeleně a poslouží také pro
sportovní a volnočasové aktivity.

„Městská část Praha 4 opa -
kovaně iniciovala vypracování
územ ní studie, která navrhne
konkrétní možnosti rozvoje
a prověří lokalitu budoucí stanice

metra D Nové Dvory jak z hledis -
ka kapacit, tak z hlediska kvality
urbanismu. Cílem je zajistit kva-
litní služby pro všechny klienty,“
upřesnil radní Patrik Opa.

Budoucí stanice metra D Nové
Dvory je plánována u křižovatky
ulic Libušská a Durychova jako
ražená jednolodní stanice s os-
trovním nástupištěm přibližně
33 metrů pod úrovní terénu se
dvěma povrchovými vestibuly
a bezbariérovým výtahem. Za
stanicí je připraveno výhledové
odbočení větve trasy D do Mod -
řan. V plánu je také přestupní
vazba na autobusy PID, u jižního
vestibulu na tramvajovou trať
a dále by tu mělo vzniknout par-
koviště P+R se 152 místy.
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● Co vás teď z hlediska životního prostře -
dí v Praze 4 pálí nejvíc?

Teď má být dostavěná budova Rezidence
Park Kavčí Hory, která má být umístěna
v Hvězdově ulici, na opačné straně Hvězdovy
ulice, v ulici Sdružení, se má stavět budova
Key Skanska a zároveň má dojít k rekon-
strukci stanice metra Pankrác, aby mohla být
přestupní. Takže na jedné křížovatce – Hvěz-
dova, Sdružení a Na Pankráci – dojde k vel-
kým dopravním problémům. Prakticky tam
nepůjde projet: budou tam náklaďáky, bude
tam výstavba a budou tam bagry. Posledních
třicet let snad nebyl jediný rok, kdy se na Pan-
krácké pláni něco nestavělo. Takže žijeme
permanentně na staveništi!
● Co s tím můžete dělat?

Snažíme se projekty zkorigovat do přija-
telných rozměrů, snížit dopady na životní
prostředí. Narážíme ale na velký problém, že
pan radní Hlaváček, pan profesor Koucký
a pan ředitel IPRu Boháč mají teď koncept
zahušťování Prahy výškovými budovami
a naprosto je nezajímá, jaký to bude mít do-
pad na životní prostředí. Například Rezi-
dence Park Kavčí Hory na tom dnešním
místě, na kraji parku Kavčí Hory, být vůbec
neměla. To je až výmysl poslední doby, pů-
vodně se tam s takovou výškovou budovou
vůbec neuvažovalo. Způsobilo to velký prob-
lém v rámci projednávání Prahy jako pa-
mátky UNESCO, protože tahle stavba hrozí
významným způsobem zničit panorama Pra -
hy. Ty nesmyslné výškové budovy na kopci
nad Prahou by měly být jako „pankrácké ho-
rizonty“ ještě rozšířeny do strany další stav-
bou. Takzvaný Pentagon, výškové budovy na
pankrácké pláni, v podobě, v jaké je dnes, na-
prosto není tím, čím měl být – to znamená

sektorovým náměstím, kde bude občanská
vybavenost pro sídliště Pankrác a pro Pra -
hu 4. Stalo se z toho pouhé kancelářské bus-
sines centrum. To je bohužel velmi špatně.
Ani státní regulační komise v roce 1931 za
první republiky neplánovala na Pankráci vý-
stavbu takových mega objektů. Důkazem
toho je třeba sídliště Zelená liška, které ještě
v té době mělo rozumné rozměry budov a lid-
ské dimenze. Poté se začaly plán budovy na-
vyšovat a pak, když vyhořel Veletržní palác,
tak městský výbor KSČ hledal vhodné místo
nějakého náhradní ho objektu a napadlo je,
že podle tabulek OSN je třeba, aby každá me-
tropole měla mrakodrap. Tak se rozhodli, že
když ten mrakodrap má v Praze být, tak ať je
na kopci pěkně vidět, a dali ho na Pankrác.
Tohle bohužel odstartovalo výstavbu mrako-
drapů na Pankráci, takže v tomto případě ne-
jde o záměr související s tržním hospodář-
stvím, ale právě naopak. Výškové budovy na
Pankráci měly zrod už za socialismu.
● Jak vám pomáhá Praha 4?

Výstavbu projednáváme zhruba od roku
1992, kdy se nám podařilo dojednat, aby byla
zpracovaná architektonická soutěž na Pan-
krác. Byly zpracovány i regulační podmínky,
ale zůstaly jen ve formě zadání, které ani ne-
bylo předloženo zastupitelstvu městské části
ke schválení. Změnila se totiž politická situa -
ce a v Praze 4 vyhrála ODS, která preferovala
představu, že všechno zreguluje trh. Z ne-
znalosti věci se domnívali, že to platí i pro
územní plánování. Takže řekli, že žádné re-
gulační podmínky Pankráce se dělat nebu-
dou, protože by nám utekli investoři, a že
všechno vyřeší neviditelná ruka trhu. Bohu-
žel jsme zcela závislí na tom, jaká politická
reprezentace je v městské části právě zvo-

lená. Ta období jsou různá. Někdy to vypadá
tak, že větší snahu o ochranu rozumných
podmínek života na Pankráci má magistrát.
V tuto chvíli je to právě naopak a Praha 4 se
spíš snaží brzdit nesmyslné plány pana pro-
fesora Kouckého, který do doposud nepro-
jednaného návrhu tzv. Metropolitního plánu
Prahy zpracoval koncept, kterému říká „Klo-
bouk nad Pankrácí a nad Prahou“ – „pankrác -
ké horizonty“, a uvažuje o stopadesátimetro-
vých budovách. To je naprostý nesmysl. My
jsme pro něj jenom čára na horizontu, na kte-
rou se zdálky z IPRu koukají a modelují si
Prahu. Vůbec je nezajímá, že tu někdo žije.
Sedí někde na magistrátě a my jsme pro ně
horizonty. Jako reakci na to jsme vymysleli
slogan: „My nejsme vaše pankrácké horizon -
ty, my jsme lidé, kteří tu bydlí a pracují.“
● Výškové budovy do moderního města
ale asi patří?

Ano. Ale výškové budovy se nestaví nad
město, měly by se stavět za horizont Prahy.
Na rozdíl od jiných historických měst, Praha
opravdu nemá nic jiného než tu malinkatou
kotlinku, v níž jsou stavby hlavně z období
císaře Karla IV. Je zcela logické, že centrum
má být chráněno. A mělo by být chráněno
i proti výškovým budovám v centru Prahy.
Praha není americké město, kde stojí do
špičky mrakodrapy v centru. Evropská města
mají historická centra, jsou v podstatě takový
„lavor“ – to znamená, že střed centra je nízký
a výškové budovy se staví na okraji. A v tomto
případě by nebyl žádný problém, kdyby výš-
kové budovy byly za horizontem výhledu
z Pražského hradu nebo z rampy u muzea.
Prostě by ty mrakodrapy byly o kousek dál.
Příkladem může být hypermoderní čtvrť La
Défense v Paříži. Když stojíte zády k Versail-

Ekologický aktivista Vít Janoušek ze spolku Občanská
iniciativa Pankráce kritizuje neustálou výstavbu na Pankráci
i výškové budovy na kopci nad Prahou. Pro autora
metropolitního plánu profesora Kouckého jsou podle něj
místní obyvatelé jen čárka na horizontu. A o pražských
politicích říká, že zahušťováním Prahy výškovými budovami
chtějí hlavně nechat developery pořádně si vydělat.

Vít Janoušek:
Na Pankráci žijeme
permanentně na staveništi!

Vít Janoušek:
Na Pankráci žijeme
permanentně na staveništi!
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lskému paláci a díváte se skrz Vítězný ob-
louk, tak za ním v dálce na horizontu Paříže
jsou vidět mrakodrapy, o kterých říka jí, to je
naše budoucnost, ke které směruje me, ale
nechtějí je mít ve středu města. Ta pohledová
osa je v Paříži dlouhá asi deset kilometrů.
Z centra Prahy na Pankrác je to jen pět. Je to
příliš vidět, příliš to narušuje horizont chrá-
něný UNESCEM, a to je velká ško da.
● Jak dlouho se ekologii na Praze 4 věnu-
jete a jak jste se k tomu dostal?

Od okamžiku, kdy bylo možné založit ob-
čanské sdružení, to znamená od roku 1992.
V té době jsme čelili záměru postavit na
místě, kde dnes stojí tzv. Véčko, hotel Pano-
rama Bristol, jakési pokračování hotelu Pa-
norama. Bylo to ošklivé a v té době nám bylo
řečeno, že v tom jsou zapojeni bratři Štrou-
galové, takže ten projekt nezískal ani pozi-
tivní referenci mezi lidmi. V časech Občan-
ského fóra, kdy lidé byli vstřícní a snažili se
přemýšlet selským rozumem, bylo všechno
poměrně jednoduché. Bylo možné zajít na ja-
kékoli ministerstvo a mluvit o problémech,
které je potřeba vyřešit. A řeši ly se tak rychle,
jak to šlo. Bohužel časem se ze všeho stala
velká a ještě mnohem větší politika, v podsta -
tě se dostáváme do politika ře  ní ja ko za první
republiky, z kterého si všichni dělají legraci.
● Můžete být konkrétní?

Například podle toho, která politická stra -
na vyhraje volby, se v tom volebním období
řeší určitá podoba stavebního záměru na ur-
čitém místě. Těžko říci, zda to může mít vaz -

bu na nějaké konkrétní dodavatele. V dalším
období se přijde s novou variantou a takhle
se to střídá, až se může stát, že třeba domov
důchodců v Hudečkově ulici nebude nikdy
postaven, bude-li takhle pokračovat dál. Mů -
že to být můj zkreslený, individuální pohled,
ale zatím se mi to jeví tak, že se neděje nic ji-
ného, než že se dokola střídají různé varianty
záměrů. A kdo má možnost se podívat třeba
do podkladů odboru územního rozvoje Pra -
hy 4, tak je konsternován tím, že pro řadu
míst Prahy 4 se v rámci volebního období
vždy zpracuje jen studie, pak už ale končí vo-
lební období… a nic se nerealizuje. V následu -
jícím volebním období se zase zpracuje studie
no vá, takže třeba zástavba na Reitknechtce
má už třeba čtyři nebo pět studií a nedostala
se dál. V rámci jednoho volebního období není
možné se o všem od základu znovu domluvit,
protože politická reprezentace nedokáže
a nechce navázat na předchozí volební ob-
dobí, na plány svojí politické konkurence.
● Co Praze 4 chybí nejvíc?

Strategický plán, koncepce rozvoje. V uply-
nulých dvou letech jsme se pokusili zastupi-
tele Prahy 4 přesvědčit, aby Čtyřka měla do-
kument strategického typu, jako ho má
ma gistrát. A k němu by bylo náležité, aby si
Pra ha 4 ve svých kompetencích a ve svých
detailech zpracovala svůj. Aby věděla, kolik
potřebuje míst ve školkách. Aby měla rozmy -
šleno, s jakou výstavbou bude souhlasit. Aby
se nestávalo, že třeba obyvatelé nového re-
zidenčního komplexu s údivem zjistí, že tam

Vít Janoušek
■ Narodil se 14. 11. 1966 v Praze.
■ Absolvent VŠE a doktorandského stu-
dia v oboru vyhledávání modelů ve statis -
tických datech.
■Pracuje jako systémový analytik, je že-
natý a má dvě děti.
■Baví ho sport, plavání, četba, houbaře -
ní a především spolková činnost.
■ Obyvatelé Pankráce, kteří chtějí pode-
psat petici proti Rozhodnutí o výstavbě
Rezidence Park Kavčí Hory, mohou na-
psat na: petice@soip-praha4.cz.

nemají mateřskou školku s volnou kapacitou,
a tak děti musí půl hodiny autem vozit někam
jinam. To zajišťovalo tzv. „funkční“ územní
plánování. Současná politická reprezentace
Prahy ovšem „funkčním plánováním“ pohrdá
a místo toho mluví o konceptu krásného měs -
ta. O tom, jak by které budovy měly vypadat.
Ve skutečnosti jim jde ale jen o to, kde se mů -
že postavit co nejvyšší budova, aby se Praha
co nejvíce zahustila a nechala developery po-
řádně vydělat. Když k tomu ale bohu žel ne-
naplánují také potřebnou občanskou vybave-
nost, pak z toho nastávají ohromné po tíže.
V některých mětských částech lidé nevědí,
kam mají jít do nemocnice nebo k lékaři, mají
to daleko, někde si nemůžou jít zasportovat
nebo zaběhat, protože se developer neroz-
hodl, že jim takovou službu zajistí.

Rezidence Park Kavčí Hory – další zuby na horizontu.
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Velkoobjemové kontejnery

1. března
■ Jivenská x Adamovská
■ Čestmírova x Mečislavova
■ Zálesí x Sulická
■ Vavřenova

2. března
■ Pod Terebkou (nad schody)
■ Pekárenská x Prostřední
■ U Pernštejnských x Družstev -
ní
■ Nad Pískovnou x Přechodní

3. března
■ Pod Dálnicí č. 1
■ Družstevní ochoz x Zdařilá

4. března
■ V Zálomu x Na Jezerce
■ Valtínovská x Hornokrčská
■ Mezivrší x Nad Šálkovnou

8. března
■ Halasova x U Strže
■ Jeremenkova x Sitteho
■ Pod lysinami 2 (u trafačky č.
TS 5178)
■ Pod Děkankou x Nad Spádem

9. března
■ Pod Višňovkou
■ Murgašova
■ Zachova x Nad Svahem
■ Zelený pruh x Za pruhy
(u parkoviště)

10. března
■ Herálecká I. x Pacovská
■ Vrbova (u garáží)

■ Nad lesním divadlem x Něm-
čická
■ Lopatecká x Doudova

11. března
■ Michelská x U Michelského
mlý na
■U Habrovky x U Krčské vodár -
ny
■ Na Vrstvách x Pod Pekařkou
■ Mikuláše z Husi

15. března
■ Žilinská
■ Pod Krč. lesem x Ruži nov ská
■ Vzdušná x Na Rovinách
■ Korandova x Havlovického

16. března
■ Kotorská (u jeslí)
■ Boleslavova x Božetěchova
■ Zapadlá x Zelený pruh
■ Psohlavců x Věkova

17. března
■ Na Květnici (u stanoviště tří-
děného odpadu)
■ Na Líše x Na Novině
■ Jihlavská (proti garážím)

18. března
■ Baarova x Telčská
■ K Výzkumným ústavům
■ Horáčkova X Bartákova
■ Lukešova x Bohrova

22. března
■ Bítovská
■ Klánova x U Vodotoku

Kontejnery na objemný
odpad se v únoru nepři-
stavují. Velkoobjemové

kontejnery v Praze 4 budou při-
staveny od března od 16.00 do
20.00 hodin.

Do VOK je možné odložit
starý nábytek, koberce, linolea,
zrcad la, umyvadla, vany a WC
mí  sy, staré sportovní náčiní, au -
tosklo a kovové předměty.

Do VOK nelze odkládat živ-
nostenský odpad, jiný odpad než
objemný jako je např. směsný ko-
munální odpad, který lze vhodit
do běžné sběrné nádoby, nebez-
pečný odpad (např. autobaterie,
zářivky, barvy, mo torové oleje
a obaly od nich), bioodpad, sta-

vební odpad, dále pak pneuma-
tiky, elektrospotřebiče, televizo -
ry a PC monitory, počítače, led-
nice, mrazáky a sporáky.

Objemný odpad můžete zdar -
ma odložit v některém z 16 sběr-
ných dvorů hl. m. Prahy. Tato
služ ba je pro občany s trvalým
pobytem na území města bez-
platná. Ve sběrných dvorech je
možné si domluvit zajištění od-
vozu odpadu. Cena této nadstan-
dardní služby je stanovena za
naložení (rozhoduje množství
od padu) a za ujeté kilometry. Od-
vézt je možné veškerý odpad,
který lze odevzdat v jakémkoliv
sběrném dvoře hlavního města
Prahy.

■ Na Zlatnici x Na Podkovce
■ Podolská x K Vysoké cestě

23. března
■ Plamínkové (u garáží)
■ Kamenitá
■ Branická x K Ryšánce
■ Jílovská (u Údolní)

24. března
■ Na Veselí x V Občanském do-
mově
■ Jiskrova x Na Mlejnku
■ Sinkulova x Na Klikovce 
■ V Hodkovičkách x Jitřní

25. března
■ Pod Vršovickou vodárnou III.
■ Podolská x U Vápenné skály
■ Pod Jalovým dvorem
■ Ružinovská x Kukučínova

29. března
■ Nad Havlem x U Krčského ná-
draží
■ Sládkovičova
■ Fillova x Rabasova
■ Mirotická x Čimelická (u ulice
Novodvorská)

30. března
■ Jihozápadní V. x Jižní IX
■ Na Chodovci (proti škole)
■ Jižní XVI
■ Choceradská x Senohrabská

31. března
■ Severovýchodní IV. x Severní
IV.
■ Viktorinova
■ Ohradní x Na Křivině
■ Podolská x Pravá

Kontejnery
na použitý textil

Obsluhu kontejnerů
zajiš ťuje charitativní
organizace Diakonie

Broumov. Jedná se o občan-
ské sdružení, jehož posláním
je poskytování sociálních slu -
že b lidem, kteří se ocitli v kri-
zové životní situaci, například
dlouhodobě nezaměstnaní,
mentálně postiže ní občané,
propuštění věz ni a podobně.
Darovaný textil je dále tříděn
a dostává se pří mo k lidem,
kteří ho dále využijí.

■ ulice Jankovská
■ ulice Durychova
■ ulice Chodovská (u Kauf-
landu)
■ Antala Staška (poblíž pro-
dejny Albert)
■ Jílovská x Novodvorská 
■ ulice Branická
(u č. 161–171)
■ V Štíhlách x Štúrova
■ Roztylské náměstí (u Tes -
ca)
■ Kotorská x Hvězdova
■ Branická x Mezivrší
■ Podolská x Pravá
■ Na Líše (u školy)
■ Pod Lysinami x Na Lysi-
nách
■ Durychova (u pošty)
■ Hlavní x Choratická
■ Na Veselí x Soudní
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www.scanquilt .cz
náš eshop je pro Vás stále otevřen
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