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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 4

Najdete nás na
www.vase4.cz

Za první týden od zpřísnění opatření
řeši la v celé metropoli městská policie
přes 6700 jejich porušení a uložila

707 po kut za celkem 135 tisíc korun. To zna-
mená, že zaplacení pokuty chtěli policisté jen
za přibližně každý desátý přestupek, zbytek
řešili domluvou. „Prioritou jsou pro strážníky
kontroly MHD a souvisejících prostor, zejmé -
na vzhledem k povinnosti zakrytých dýcha-

cích cest. V této kategorii se ta ké řešilo nejvíc
porušení, ke kterým dochází ve všech částech
Prahy,“ řekla Našemu REGIONU Jiři na Er-
nestová z oboru komunikace s médii a veřej-
ností pražské městské policie.

Radnice bez stížností
„Lidé si u nás na aktuálně platná opatření

vlády v boji s pandemií Covid-19 nestěžují.

Praha 4 pod přísným lockdownem

Zpřísněný nouzový stav, který platí v celé České republice
od 1. do 28. března, se zaměřil především na omezení
volného pohybu, maloobchodu, služeb a školství. Zákaz
přejíždění mezi okresy uvěznil mnoho Pražanů v metropoli
a kvůli touze po čerstvém vzduchu teď zaplňují parky.
Jak vypadá nejobydlenější pražská čtvrť v době lockdownu?
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Anketa mezi zastupiteli:
Hrubne politická kultura?
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Rozhovor s Marcelou Křížovou
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Servis: Místa a časy
přistavení kontejnerů
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Řeší spíše problémy spojené s očkováním, re-
spektive s regi strací a objednáním v Centrál-
ním rezer vačním systému,“ sdělil Našemu
REGIONU tiskový mluvčí Prahy 4 Jiří Bigas.
„Nemyslím si, že by lockdown ovlivňoval dění
v městské části Praha 4 jinak, než je tomu
kdekoli jinde – samozřejmě nemůžeme po-
řádat kulturní a sportovní akce pro veřejnost,
akce pro seniory, na které jsou zvyklí a které
jim teď chy b í, apod. Ale Úřad MČ Praha 4
funguje, Rada i Zastupitelstvo MČ Praha 4
zasedají a pracuji, jednají komise i výbory,“
dodal Bigas.

Zato facebook vře
Lidem ale hodně vadí třeba to, že na dět-

ských hřištích, které Praha 4 jako většina
ostatních městských částí nechala otevřená.

pokračování na straně 3
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Praha 4 pod přísným lockdownem
Nesouhlasí zejména s tím, že některé děti
i někteří rodiče si respirátor, ve kterém se
nedá pořádně dýchat, na čerstvém vzduchu
často sundávají. „Včera jsem byl venku s dět -
ma. Půlka sídliště Krč bez roušek. Dětská
hřiště plná dětí bez roušek a klábosících ma-
minek bez roušek. Na Šeberáku je normálně
otevřená hospoda, kde seděj lidi bez roušek
a chlastal pívo jak za starejch časů. Policajti
nikde nebo řešej pokuty za parkování a vláda
řeší kantýny v nemocnicích. Tohle nevidím
dobře,“ napsal k tomu ve veřej né skupině
Praha 4 například uživatel jménem Jan Ho-
rinek. „To, že je na Šeberáku otevřená hospo -
da, vím už dlouho... ale jak říkáte – hřiště
plné dětí a rodičů bez roušek mi přijde taky
hodně špatné. A pak se diví, že chtěli dětská
hřiště zavřít. Bohužel je to semeniště co-
vidu... prakticky všichni moji známí to dostali
od svých školkových nebo školních dětí...
jako, když je na hřišti pár dětí – na každé
atrakci třeba jedno a maminky nejsou v hou -

fu... ale taky jsem viděla, že hřiště přervané
a 20 maminek bez roušek na pár centime-
trů...“ zareagovala další uživatelka facebooku
Lucie Pokorná. V jiné dis kusi se zase nechal
slyšet Pavel Klimunda: „Pokud se chcete kva-
litně promořit tak dopo ručuji dětské hřiště
Na mlejnku – tak 2/3 dospělých s*re úplně
na všechno a plno stále!“ 

Hospoda na Šeberáku
Majitel výše zmiňované restaurace a spor-

tovního areálu Šeberák Jakub Olbert vládní
omezení obchází už od minulého roku. „Ko-
náte na nás bezpráví,“ vzkázal tenkrát vládě,
když znovu otevřel restauraci. Navzdory
tomu, že vůči němu již policie několikrát
tvrdě zakročila, rebel Olbert se nevzdává
a má otevřeno i dnes. „Pokud si nastudujete
zákony, tak nám otevření dovoluje zákon,“
vysvětlil Našemu REGIONU Olbert. „Poruše-
ním vládního nařízení neporušujeme zákon.
Ví to právníci a teď už to ví i policie, a proto
nás nechává na pokoji, protože neděláme nic
protizákonného,“ řekl Olbert. To podle něj

dokončení ze strany 1

Majitel hospody na Šeberáku: "Porušení
vládního nařízení není protizákonné."

Zákroky městských policistů v Praze 4
■ Strážníci v Praze 4 odhalili za dobu zpřísněných opatření celkem 300 jejich porušení,
z toho 273 přestupků řešili domluvou, 27 oznámili správním orgá nům a uložili 4 pokuty,
jejichž celková výše byla 2 400 korun. Lidé byli nejčastěji napomínáni v hromadné dopravě
a na veřejných prostranstvích, celkem 227 krát. Zákaz shlukování a vycházení po 21. hodi -
ně porušilo 16 osob, 5 porušení se týkalo pití alkoholu na veřejnosti.
■ Jeden případ za všechny – 7. března krátce po půlnoci si v Markušově ulici hlídka
všimla dvojice mužů, kteří neměli respirátory. Když je strážníci upozornili, jeden z dvojice
uposlechl, druhý nereagoval a snažil se z místa ode jít. Pak se začal s hlídkou prát. Pomocí
chvatů a hmatů byl sveden na zem a skončil v poutech.

ale není hlavní důvod, proč má otevřeno. „Jde
o to, že vláda s námi hraje nečistou hru. Tím,
co dělají, posílají lidi na provaz, do depresí
a do alkoholu. Nedávají jim jinou šanci. A nej-
horší na tom je, že ten lockdown situaci ne-
řeší. Zavírají jen část obchodů – v květinář-
stvích nebo v supermarketu se vir asi nešíří!“
zlobí se Olbert. „Ta vládní opatření nejsou
chaotická. Naopak. Jsou cílená ke zničení živ-
nostníků a podnikatelů. Těch, kteří se snaží
brát zodpovědnost za své životy i za své za-
městnance.“
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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 V4-0304 INZERCE V4-0303

„Takhle by se to nemělo dělat. Ctím svobodu názoru,
ale jako konzervativní politik nesouhlasím s tím, aby
se při jejím vyjadřování poškozoval cizí majetek,“
Zdeněk Kovařík (ODS), první místostarosta Prahy 4

„Je to bezesporu projev hrubnutí politické scény, ale
současně naprostá absence politických programů a my -
šlenek, které jsou tak stále častěji nahrazovány prázd-

nými výkřiky a hesly, to v lepším případě, anebo do-
konce vulgaritami jako v tomto případě. Nejen jako

političce, ale především jako člověku se mi takové projevy velmi nelíbí
a vůbec nezáleží na tom, kdo koho napadá.“

Irena Michalcová (ANO), starostka Prahy 4

„Hrubne politická scéna a hrubne i veřejný prostor.
Kdyby se politici chovali k lidem slušně, mohli by od
ve řejnosti očekávat totéž. Pánové Zeman i Babiš sklí-
zejí, co sami zaseli.“                   Lucie Michková (ODS)

„K vyjádření frustrace z této osoby bych volila jiné vý -
razové prostředky, jelikož hrubost se mi příčí a jsem
za kultivovaný veřejný prostor. Někteří nejvyšší před-

stavitelé státu ale bohužel laťku nastavili hodně nízko.“ 
Jitka Zykánová (TOP 09)

„Chápeme frustraci obyvatel a rozhořčení z nekoncepč-
ních a chaotických kroků vlády. Hanlivé nápisy na sil-
nici ale situaci řešit nepomohou. Prosím obča ny, aby
odolali frustraci a stresu, a raději vládě vystavili účet
v nadcházejících volbách do Poslanec ké sněmovny. A za
rok, ve volbách do obecního zastupitelstva, pak mohou vybrat i lepší
vedení pro naši městskou část.“ Jan Hora (Piráti)

Co vypovídá nápis „Babiš je svině“
o naší politické kultuře?

veřejný prostoranketa

Koncem února zadrželi pražští strážníci
muže, který pomaloval silnici nedaleko ulic
Zelený pruh a Na Zemance přibližně 15 metrů
dlouhým a dva metry vysokým nápisem, ve
kterém označil premiéra Andreje Babiše
(ANO) za svini. Už při tvorbě svého „díla“ byl
přistižen hlídkou a pokusil se o útěk,
nicméně nedaleko místa činu byl zadržen
pod stromem, kam se chtěl schovat. Je jeho
čin autentickým projevem občanského
postoje, anebo příznakem hrubnutí politické
kultury?

Šestapadesátiletý muž, kte -
rý pomocí malířského vá-
lečku vyjádřil svůj názor na

současného premiéra, čelí pode-
zření z poškozování cizí věci.

Jeho čin vyvolal nejen mezi
obča ny Prahy 4 široký ohlas. Na-
příklad na facebooku městské
poli cie, která o jeho činu informo -
vala, na tuto zprávu během týd -
 ne zareagovalo téměř deset tisíc
lidí, téměř pět tisíc ji okomento-
valo a přes 2,5 tisíce sdílelo. Ně-
kteří čin zkritizovali zejména to,
že nápis na vozovce by mohl ně-
které řidiče zmást a vést k neho -
dě nebo navrhovali, ať se nápis
ne chá odstranit na náklady pa-

chatele. Jiní naopak jeho čin
schvalují a dokonce mu nabídli,
že mu přispějí na pokutu.

Oblíbená 
nadávka

Za svini Babiše označil minulý
rok na jaře dnes již bývalý posla-
nec Miroslav Kalousek (TOP 09).
A Babiš zase před několika lety
prohlásil, že svině, a to dokonce
největší, kterou kdy poznal, je
někdejší předseda vlády Bohu-
slav Sobotka (ČSSD).

Jakou vizit ku dává podobné
chování našim politikům? A co si
o tom my slí někteří zastupitelé
Prahy 4?

Hrubne politická kultura?
Diskutujte na webu

nasregion.cz/p4-svině
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Tramvajová trať Modřany – Libuš

má zelenou
Tramvajová síť v Praze se v dohledné době
prodlouží o další téměř dva kilometry.
Dopravní podnik hl. m. Prahy totiž pro
tramvajovou trať Modřany – Libuš získal
pravomocné stavební povolení. Současně
v nejbližších týdnech Dopravní podnik vypíše
veřejnou zakázku na jejího zhotovitele. 

Trať Modřany – Libuš bude
mít 1,7 kilometrů a čtyři
páry zastávek. Dopravní

podnik předpokládá zahájení vý-
stavby letos v říjnu a její dokon-
čení na konci příštího roku. Od-
hadované náklady stavby jsou asi
350 milionů korun, 85 procent z
nich pokryjí dotace Evropské

unie z Operačního programu Do-
prava.

Nová tramvajová trať Modřany
– Libuš bude dvoukolejná, na-
váže na stávající obratiště Síd-
liště Modřany, odkud dále povede
podél ulice Generála Šišky k Síd-
lišti Libuš a křižovatce s Novo-
dvorskou ulicí, do které odbočí.

Po Novodvorské ulici pak povede
k budoucí stanici metra D Libuš,
do úrovně současné autobusové
zastávky Pavlíkova, kde bude
ukon čena úvratí. Po dokončení
stavby se zastávka Pavlíkova pře-
jmenuje na Libuš. Dopravní pod-
nik na nové tramvajové trati
vybu duje čtyři dvojice zastávek:
Modřanský vodojem, Observatoř
Libuš, Sídliště Libuš a již zmiňo-

vanou Libuš. Poslední dvě jme-
nované tramvajové zastávky
umožní cestujícím přestup na
místní autobusové linky. Nová
tramvajová trať nabídne obyva-
telům Sídliště Libuš a jeho okolí
přímou dopravu do Modřan, Bra-
níka, a dále do centra například
na Pa lackého náměstí nebo na
Staroměstskou bez nutnosti pře-
stupovat.

PŘ
IP

R
A

V
IL

A
 R

ED
., 

V
IZ

U
A

LI
ZA

C
E

M
Č

 P
R

A
H

A
 4



veřejný prostor

6 www.vase4.cz

PŘ
IP

R
A

V
IL

A
 R

ED
., 

FO
TO

M
Č

 P
R

A
H

A
 4

Veřejnost měla možnost se-
známit se s návrhy v ex-
pozici umístěné přímo ve

vnitrobloku. Na veřejném setká -
ní na Nuselské radnici se k nim
mohli lidé aktivně vyjádřit a hla-
sovat pro návrhy podle jejich
prefe rencí. Vítězný studentský
návrh byl poté rozpracován do
architektonické studie, která bu -
de následně předobrazem pro
projektovou dokumentaci. „Není
tedy pravdou, že vnitrobloky pro

radnici nejsou téma, jak tvrdí ně-
kteří opoziční zastupitelé, na-
opak, propracované pohledy na
revitalizovaný vnitroblok termín
skutečné realizace významně
přiblížily,“ řekl s nadějí ve slibnou
budoucnost radní pro životní
prostředí a místní Agendu 21 To-
máš Hrdinka.

Vnitroblok Halasova je veřejně
přístupný a má rozlohu asi pět
tisíc metrů čtverečných. Tvoří jej
třináct parcel, z nichž devět je ve

Radnice Prahy 4 spolu s místními obyvateli,
spolkem Bieno a studenty České zemědělské
univerzity připravuje revitalizaci vnitrobloku
mezi ulicemi Halasova, Matěchova, Na Strži
a U strže. Studenti na základě dotazníkového
šetření mezi obyvateli, uspořádaného
spolkem Bieno, předložili k veřejné diskusi
celkem deset návrhů na kompletní obnovu
tohoto velkorysého veřejného prostoru.

správě městské části Praha 4.
Většinu povrchu tvoří zeleň
s 35 vzrostlými stromy a květi-
novými, zeleninovými a bylinko-
vými zá hon ky. Významným prv-
kem je dětské hřiště a dále spíše
starší mobiliář v podobě kovo-
vých konstrukcí na sušení
prádla, laviček či popelnic.

Spolu s Prahou 4 jsou do pilot-
ního projektu zapojeni místní
obyvatelé, spolek Sousedé nad
strží a studenti katedry zahradní

a krajinné architektury České ze-
mědělské univerzity z ateliéru
Lucie Miovské. Přípravu partici-
pace revitalizace vnitrobloku za-
jišťuje pro městskou část spolek
Bieno, který se touto tematikou
dlouhodobě zabývá. Revitalizace
vnitrobloku probíhá ve spolu-
práci s občany podle principů
Místní Agendy 21, globálního
strategického a akčního plánu,
který stanovuje konkrétní kroky
směrem k udržitelnému rozvoji.

„Zajímá vás, jak je okolí
vašeho bydliště viditel -
né z družice? O čem vy-

povídá jeho analýza v infračer-
vené části spektra? Jaké změny
probíhají v zástavbě, zeleni
a v ovzduší? Na tyto otázky vám
odpoví studie, kterou v rám ci

míst ní Agendy 21 nechala zpra -
covat radnice městské čás ti,“
uvedl rad    ní pro životní prostředí
a míst  ní Agendu 21 Tomáš Hr-
dinka. V rámci projektu byla
analy zována data o dynamice vý-
voje zeleně a sucha z družic Sen -
tinel 2, teplotní informace z dru -

žice Land sat 8 a rozvoj zástavby
z dru    žic Landsat, Pléaides
a QuickBird. 

„Vzhledem k tomu, že techno-
logie je poměrně nová, nelze brát
všechna zjištění studie jako ab-
solutně platná a je třeba přihlížet
k dalším existujícím skutečnos-

tem,“ uvedl dále radní Tomáš Hr-
dinka a doplnil: „Přesto studie
předkládá jasný důkaz o pest-
rosti území Prahy 4 a vývoji jed-
notlivých ukazatelů v ča se, což,
na rozdíl od objektivu družice,
nemusíme z místa své ho bydliště
vnímat vždy zřetel ně.“

Podívejte se, jak vypadá
Praha 4 z vesmíru
Obyvatelé Prahy 4 se nyní mohou poprvé podívat, jak vypadá
z vesmíru. Odborná studie, vypracovaná ve spolupráci se Vzdělávací
kanceláří Evropské vesmírné agentury, se zabývá využitelností
metod tzv. dálkového průzkumu Země pro potřeby Prahy 4.
Současně je určena jako vzdělávací materiál pro učitele a jejich
prostřednictvím i pro žáky základních školy ve správě městské části.

Vnitroblok Halasova
dostal reálnou podobu
Vnitroblok Halasova
dostal reálnou podobu



7www.vase4.cz

osobnost Prahy 4

PŘ
IP

R
A

V
IL

A
 J

IT
K

A
 K

A
Č

Á
N

O
V

Á
, F

O
TO

A
R

C
H

IV

● Jak se na provozu vašeho centra proje-
vuje coronavirus a následná vládní opa-
tření?

Jako perinatologické centrum a superspe-
cializované pracoviště zajišťujeme i nadále
komplexní péči o těhotné včetně rizikových
těhotenství, všechny předčasně narozené
a nemocné novorozence na Jednotce inten-
zivní a resuscitační péče pro novorozence
i děti donošené. Nedílnou součástí naší péče
je i péče o gynekologické pacientky. V době
pandemie přibyla péče o nemocné s covidem,
ať už v době těhotenství, při poro du i po něm
nebo u gynekologických pacientek.
● Co přítomnost otců u porodu?

Přítomnost otců u porodu má svou nezas-
tupitelnou roli, proto ji podporujeme a při
dodržování protiepidemických opatření ji ro-
dičkám umožňujeme.
● Před nedávnem u vás byl u porodu své -
ho dítěte zpěvák David Kraus a ten vás

chvá lil, že u vás jsou všichni klienti VIP,
přestože máte opravdu nabito. Jak zvládá -
te takový přístup?

Naše porodnice je trvale přeplněná, přesto
se snažíme, aby porod a poporodní období
bylo pro novou rodinu krásným okamžikem
v jejich životě.
● Co je podle vás při porodu ze strany po-
rodnice nejdůležitější?

Nejdůležitější je individuální přístup při
zajištění bezpečí pro matku i dítě.
● A ze strany maminky?

Důvěra ve zdravotníky, kteří pečují o ni
i o její dítě.
● Také rodíte děti? Kolik už jste jich po-
mohla přivést na svět? A jaký to je pocit?

Nerodím. Jsem neonatolog, tedy lékař, kte -
rý se po porodu stará o právě narozené děti.
I po letech praxe vnímám narození každého
zdravého dítěte jako malý zázrak.
● Rodí se teď, když jsou lidé více doma,
také více dětí? Anebo naopak ze strachu
z covidu méně?

K tomu nemám dostatek informací, proto -
že o porod v naší porodnici je trvale větší zá-
jem, než jaký můžeme uspokojit, a naše ka-
pacity jsou dlouhodobě zcela vytížené.
● Od podzimu by se měly rušit kojenecké
ústavy, kde se prý děti bez „svého člověka“
už od počátku vyvíjejí špatně. Co tomu ří-
káte tedy rušení kojeneckých ústavů i to -
mu názoru? Co byste v péči o dítě navrho-
vala vy?

Z mého pohledu se mi pro děti, o které se
nemůže dočasně nebo trvale starat jejich
mat ka nebo otec, líbí institut pěstounské
péče na přechodnou dobu. Pokud se soud při-
kloní k tomuto postupu, jde dítě po několika
dnech v porodnici přímo do rodiny, která se
o něj stará do doby, než se vyřeší situace jeho
rodičů nebo dojde k trvalému osvojení a dítě
pak odchází do definitivní adoptivní rodiny.
● Co by vám teď ze strany vlády pomohlo
nejvíc?

Co nejrychlejší proočkování všech obyvatel
certifikovanými vakcínami.
● Co byste si nejvíc přála?

Brzký konec pandemie.

Marcela Křížová:
Snažíme se, aby porod a poporodní období
byly pro novou rodinu krásným okamžikem

Porodníkům v Ústavu pro matku a dítě v Praze-Podolí přibyla
v době pandemie péče o nemocné s covidem, a to jak
u těhotných, tak i u rodiček nebo gynekologických pacientek.
Za nejdůležitější je podle neonatoložky, tedy lékařky starající
se o novorozence, Marcely Křížové individuální přístup
zdravotníků a naopak důvěra maminek v jejich péči.

Marcela Křížová
■ Absolventka Fakulty dětského lékař-
ství Univerzity Karlovy.
■Celý život pracuje na novorozeneckém
oddělení. V ÚVPD působí rovněž jako ús -
tavní hygienička.
■ Zájmy: divadlo a cyklistika.

Ústav pro péči o matku a dítě Praha – Podolí
■ Byl založen roku 1914 profesorem Rudolfem Jedličkou. Během první světové války
a za okupace sloužil jako lazaret pro raněné vojáky, po druhé světové válce se zde zotavo -
vali vězni z koncentračních táborů.
■V dobách svého běžného provozu patřil a patří ke špičkovým porodnickým pracovištím,
v současné době se zde například operují ještě nenarozené děti. Každý rok se zde narodí
přes pět tisíc miminek. 
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● Jak radnice zvládá řešit roz-
počtové problémy spojené s vý-
padkem příjmů způsobených
covidem i daňovými změnami?

Již před covidem byl rozpočet
vylepšován pouze prodejem bytů
a nedá se bohužel očekávat, že
koalice zvládne vymyslet něco ji-
ného. Bytů máme již velmi málo,
a zbylé potřebujeme opravit a vy-
užít pro přilákání potřebných
profesí, jako jsou policisté, učite -
lé či zdravotníci. Je proto nutné
začít lépe hospodařit, aby nájem -
né z části bytového fondu doká-
zalo pokrýt nejen jeho nutné
opravy, a hledat i jiné zdroje,
napří klad z dotací. Zároveň do-
cházelo i v době pandemie k za -
dává ní nevýhodných zakázek
a pře draženým nákupům, které
situaci dále zhoršují.
● Na co by se teď měla radnice
zaměřit především?

V dnešní době je mimořádně
důležité, aby si občané mohli
úřední záležitosti vyřídit z po-
hodlí domova. Koalice v tomto
směru neudělala vůbec nic, na-
opak zastavila námi nastarto-
vané změny. Podle našich infor-
mací nadále nepodniká žádné
kroky k zapojení služeb do celo-
městského Portálu Pražana, což
by umožnilo občanům řešit další
agendu on-line. Taktéž nevyužila

možnost zapojení do pilotu „Re-
gistrace dětí do MŠ“, který by ro-
dičům umožnil rešit záležitosti
spojené se zápisem dětí do MŠ
vzdáleně. I v době nouzových sta -
vů se trvá na osobní přítomnosti
zastupitelů na jednání komisí
a výborů. Koalice tak opakovaně
promeškává příležitosti chránit
občany i zastupitele před rizikem
nákazy.
● Co je největším problémem
vaší čtvrti?

Vidíme spíše výzvy. Započala
výstavba metra D, které v bu-
doucnu přispěje k lepší obsluž-
nosti skrze MHD. Výstavba však
bude znamenat také mnohá do-
časná omezení, nárůst hluku
a prašnosti v okolí. Blízké parcely
také lákají developery k naddi-
menzované výstavbě nedoprová-
zené odpovídající veřejnou vyba-
veností. Je třeba klást důraz na
to, aby vznikly především byty,
nikoli administrativní a obchodní
centra, kterých má naše čtvrť do-
statek. Druhou výzvou je fakt, že
demograficky patříme k nejstar-
ším městským částem a že sou-
časný systém péče o seniory není
na nárůst klientů připraven. I při
podstatném zvýšení kapacity
v domech pro seniory a jiných
lůžkových zařízeních bude nutné
ve větší míře hledat nové cesty,

Tentokrát pro Adama Jaroše (Piráti),
předsedu největšího opozičního klubu na Čtyřce
Opoziční politik neočekává, že radnice
vymyslí, jak vylepšit rozpočet jinak než
prodejem bytů, poukazuje na nevýhodné
zakázky i na to, že by se mělo co nejvíc věcí
zvlášť dnes řešit z domova. Myslí také na
seniory, protože Praha 4 patří demograficky
k nejstarším čtvrtím, a je rád, že místní
koalice nemůže při očkování předvádět
vládní chaos na místní úrovni.

jak zajistit seniorům důstojné ži-
votní podmínky v domácím pro-
středí pomocí terénní péče.
● Jaké máte priority pro letoš -
ní rok?

Letošní rok nezbývá než se
soustředit na zvládnutí covidové
situace. V Praze 4 jsme bohužel
v opozici, a nezbývá nám tak než
hlídat, jakým způsobem hospo-
daří rada. Odhalili jsme několik
kauz. ODS např. nakoupila od
svého člena dezinfekci na ruce za
téměř tisíc korun za litr –nej-
dráže v republice. Ve stejné době
sousední městská část rozdávala
lidem dezinfekci zdarma, zakou-
penou za velkoobchodní cenu
22 Kč za litr. My jsme o několik
dní později rozdali alespoň 400
lahviček s dezinfekcí, nakoupe-
nou maloobchodně z vlastních

zdrojů. Dále proběhl předražený
nákup vyvolávacího systému pro
úřad, kdy MČ místo aktualizace
stávajícího systému používaného
většinou MČ nakoupila systém
zcela nový. Místo 200 tisíc vydala
dva miliony korun. Poslední kau-
zou, na kterou jsme upozorňo-
vali, je fakt, že členka klubu ODS
se stala členkou SPD. Koalice se
tak opírá o hlas extremistické
stra ny – xenofobní názory zastu-
pitelky Cingrošové jsou známy
dlouhodobě, nejedná se tak jen
o formální „změnu dresu“.
● Jak jste spokojen s postu-
pem očkování občanů vaší
čtvrti proti covidu?

Městská část má na to malý vliv
a stát selhává. Jsme proto rádi za
každé drobné zlepšení, které se
podaří. Například primátor Zde-
něk Hřib nečekal na slíbený roz-
voz od státu a zaštítil spolupráci
zdravotníků se soukromými pro-
vozovateli chladicích vozů, díky
čemuž se vakcíny dostaly k lidem
o pár dní dříve. Praha 4 má velké
štěstí, že rada hlavního města do-
káže zmírnit dopady neschop-
nosti vlády a že místní radnice ne-
může příliš do očkování hovořit
a předvést vládní chaos v lokál-
ním provedení.
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PŘÍMĚSTSKÝ
LETNÍ TÁBOR 

S ANGLIČTINOU
Prožijte s námi týden plný her, soutěží,
výletů a samozřejmě angličtiny – bavte

se a seznamte s novými kamarády!!!

Více podrobností a přihlášky na
www.libere.cz

TÝDENNÍ TURNUSY
PO CELÉ PRÁZDNINY

KDO? Děti 7–12 let
KDE? JŠ Libere

KONTAKT:
604 288 483; skola@libere.cz

HELLO

Jak statistici upozorňují, pří-
pravy na sčítání probíhají už
řadu měsíců, rozhodný oka-

mžik však nastane o půlnoci 26.
března. Sčítání 2021 primárně
připravováno jako online, podle
dřívějších odhadů by tuto mož-
nost vyplnění formulářů mohlo
využít až 60 % obyvatel, vzhle-
dem k pandemii ale nejspíš ještě
více. Sečíst se online bude totiž
možné bez jediného kontaktu se
sčítacími komisaři.

„Při online sčítání se nenaka-
zíte ani chřipkou, ani koronavi-
rem. Možnost sečíst se z bezpečí
domova je tak další přidanou
hodnotou Sčítání 2021, které bu -
de navíc pro občany jednoduš ší
a uživatelsky přívětivěj ší,“ slíbil
předseda Českého statistického
úřadu Marek Rojíček.

Příjemnější je letošní sčítání
i v tom, že ubude počet zjišťova-
ných údajů, a to dokonce o polo-

vinu ve srovnání s rokem 2011.
„Zcela odpadnou otázky týkající
se vybavenosti domácnosti napří-
klad koupelnou nebo osobním
počítačem, zjednoduší se otázky
ohledně velikosti bytu, vzdělání
či dojížďky do zaměstnání. Vy-
soký důraz pak klademe na bez-
pečnost a ochranu osobních úda -
jů, kde splňujeme nejpřísnější
standardy,“ doplnil ředi tel odbo -
ru statistik obyvatelstva ČSÚ Ro-
bert Šanda. A k čemu že vůbec
tato masivní akce je? Údaje
slouží například k plánování ma-
teřských ško lek či sociálních slu-
žeb, data o dojíždění pomáhají se
změnami v regionální dopravě
a údaje o přesném počtu obyvatel
a třeba i věkovém složení obyva-
tel pomáhá i integrovanému zá-
chrannému systému. 

Pro zajímavost – historicky
první československé sčítání lide
se konalo 15. února 1921. Uká-

Ochrana soukromí
■ Všechny údaje zjištěné při sčítání podléhají v České republice
ochraně podle zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů,
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákona
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
■ Údaje mohou být využity výhradně ke statistickým účelům.
Všechny osoby, kte ré se podílejí na sběru a zpracování údajů, jsou
vázány mlčenlivostí o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti
se sčítáním dozvěděly. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení
sčítání a je časově neomezená.
■ Výstupem ze šetření údajně jsou zcela anonymizovaná data,
ze kterých nelze získat individuální informace o konkrétních do-
mácnostech ani osobách, což ovšem někteří oponenti zpochyb-
nili. Originální formuláře, stejně jako neanonymizovaná data na
technických nosičích, mají být zničena.

zalo, že na území dnešní České
republiky bylo tehdy 10 009 480
obyvatel. Za nejdůležitější se teh -
dy považovalo zjištění národnos -
ti obyvatelstva, které totiž mě lo
do jisté míry potvrdit oprávně-
nost vzniku samostatného Čes -
ko slovenska. Významnou chara-

kteristikou bylo také povolání
obyvatelstva. Zjištěná zaměst-
nání se pak porovnávala s těmi,
která byla zaznamenána v roce
1914. Cílem bylo identifikovat
sociální a profesní přesuny mezi
dobou předválečnou a pováleč-
nou.

Stejně jako zbytek republiky i čtvrtá městská
část se sečte. Chystá se totiž celorepublikové
sčítání lidu. Koná se jednou za deset let,
odstartuje v březnu. Při minulém napočítali
statistici v Praze 4 přes 141 tisíc obyvatel.
Novinkou letošního sčítání je to, že proběhne
v drtivé většině online.

Čtyřka se sečte.
Statistiky odpoví, kolik zde žije lidí
Čtyřka se sečte.
Statistiky odpoví, kolik zde žije lidí
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Oblast Podolí – 20. března 2021
9.00–10.00 ulice V křovinách–Srázná

10.00–11.00 ulice V Ondřejově–Na vrstvách
11.00–12.00 ulice Doudova–Na Lysině (u podolského hřbitova)
12.00–13.00 ulice Pod Děkankou (u garáží)
13.00–14.00 ulice Na Zlatnici–Na Podkovce
14.00–15.00 ulice U Vápenné skály–U Kublova

Oblast Nusle a Michle – 21. března 2021
9.00–10.00 ulice Nad Nuslemi x V Luhu

10.00–11.00 ulice U Družstva Repo
11.00–12.00 ulice Družstevní ochoz (u mateřské školky)
12.00–13.00 ulice Psárská x Hadovitá (u garáží)
13.00–14.00 ulice Pekárenská x Pobočná (pod svahem)
14.00–15.00 ulice Na Kačerově x Kačerovská
15.00–16.00 ulice Na Záhonech x Na Líše

Oblast Krč a Lhotka – 27. března 2021
9.00–10.00 ulice U Krčské vodárny x Pecharova

10.00–11.00 ulice U Krčské vodárny x U Habrovky
11.00–12.00 ulice Nad Pískovnou x Přechodní
12.00–13.00 ulice Nad Havlem x Višňová
13.00–14.00 ulice Zálesí x K Novému dvoru
14.00–15.00 ulice Slepá II. u č. p. 248 (parčík)
15.00–16.00 ulice Slepá I. u č. p. 192 (parčík)

Oblast Krč a Braník – 28. března 2021
9.00–10.00 ulice Na Staré vinici x Točitá

10.00–11.00 ulice Dolnokrčská x Nad Obcí I.
11.00–12.00 ulice Nad Křížkem
12.00–13.00 ulice Nad Vinohradem x Pod Svahem
13.00–14.00 ulice Na Rozhledu x Jasná II.
14.00–15.00 ulice Zapadlá x Zelený pruh
15.00–16.00 ulice V Podhájí x Za Skalkou

Oblast Záběhlice – 10. dubna 2021
9.00–10.00 ulice Severovýchodní VI. x Severní II.

10.00–11.00 ulice Roztylské náměstí (parkoviště pod pomníkem)
11.00–12.00 ulice Severozápadní V (sokolovna)
12.00–13.00 ulice Severní XI. (parkoviště u autoservisu)
13.00–14.00 ulice Jižní XVII. (u trafostanice)
14.00–15.00 ulice Roztylské sady (pod dětským hřištěm)
15.00–16.00 ulice Jižní IX. (nad schody ke stanici metra Roztyly)
16.00–17.00 ulice Jihovýchodní IX. x Jižní III.
17.00–18.00 ulice Jihovýchodní IV. X Jižní III.
18.00–19.00 ulice Jižní IV. (pod ZŠ)

Oblast Hodkovičky, Lhotka – 11. dubna 2021
09.00–10.00 ulice Ve Lhotce (u sběrny)
10.00–11.00 ulice U Vodotoku x Klánova
11.00–12.00 ulice Na Výspě x Polední
12.00–13.00 ulice Údolní (parkoviště)
13.00–14.00 ulice Nad Údolím x Nad Lesem (u č. p. 162 a 214)
14.00–15.00 ulice V Lučinách x Na Dlouhé mezi
15.00–16.00 ulice V Mokřinách x K Dubinám
16.00–17.00 ulice Nad Lesem č. p. 119 a 129 (náměstíčko)
17.00–18.00 ulice Ohnivcova x Psohlavců
18.00–19.00 ulice Psohlavců x Věkova
19.00–20.00 ulice Ve Studeném x Vostrého

Do VOK je možné odložit
starý nábytek, koberce, li-
nolea, zrcadla, umyvadla,

vany a WC mísy, staré sportovní
náčiní, autosklo a kovové před-
měty.

Do VOK nelze odkládat živnos-
tenský odpad, jiný odpad než ob-
jemný jako je např. směsný ko-
munální odpad, který lze vhodit

do běžné sběrné nádoby, nebez-
pečný odpad (např. autobaterie,
zářivky, motorové oleje a oba ly
od nich), bioodpad, stavební od-
pad, dále pak pneumatiky, elek-
trospotřebiče, televizo ry, počí-
tače, lednice, mrazáky a sporáky.

Velkoobjemové kontejnery
v Pra  ze 4 jsou přistaveny od
16.00 do 20.00 hodin.

15. března
■ Žilinská
■Pod Krčským lesem x Ružinov-
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
■ Na Líše x Na Novině
■ ihlavská (proti garážím)

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

22. března
■ Bítovská
■ Klánova x U Vodotoku
■ 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 Obč. do mo vě
■ 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 Krč. nádraží
■ Sládkovičova
■ Fillova x Rabasova 
■ Mirotická x Čimelická

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

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

Velkoobjemové
kontejnery

Bezplatné
štěpkování 

Jak správně likvidovat léky
■ Zákon o odpadech definuje léky jako „nebezpečný odpad“ a po -
dle toho je také třeba s nimi zacházet.
■V žádném případě tak není možné vyhazovat nepoužité léky do
popelnice společně s běžným odpadem či např. splachovat do WC
apod. Při odložení do popelnice s komunálním odpadem hrozí ná-
sledné prosakování nebezpečných látek do půdy, při spláchnutí
do WC je to podobné–nebezpečné látky se mohou dostat do vody
a je velmi obtížné je z vody následně odstranit.
■ Jediným správným způsobem je odevzdání nepoužitých léků
v lékárně, příp. ve sběrném dvoře, pokud nepoužitá léčiva přijímá.
Každá lékárna je povinna nepoužité léky převzít. Některé lékárny
dokonce mají uvnitř prostoru lékárny dostupný uzavřený a ozna-
čený kontejner, do kterého může veřejnost nepoužitá léčiva sama
odevzdat.
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