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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 4

Soﬁjské náměstí v Modřanech, dříve zanedbané místo
připomínající jen nudný širší chodník, se loni v září předvedlo
v nové úpravě jako živé místo zvoucí k setkávání, místo, kde
se budou konat farmářské trhy a jiné akce, na kterých se
budou scházet sousedé a přátelé. To se zčásti naplnilo,
zároveň se ale náměstí stalo ringem, kde si názory a invektivy
vyměňují jak bývalé a současné vedení radnice, tak i média.
rchitekti David Kraus a Alena Popelová z ateliéru Architektura k místu
přistupovali s tím, že jde o centrální
prostor Modřan, kde je pošta, obchody, služby. Chtěli tedy navrhnout velký prostor, kudy
lidé jen neprocházejí, ale ke kterému mají
vztah. Komunitnímu charakteru a společné
představě odpovídal i nápad s plochami, kam
si lidé mohli otisknout svoji ruku nebo nohu,
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Aktuality: V Braníku začne
promítat autokino

stejně jako různé nápisy, které plochu zdobí.
Nové náměstí bylo slavnostně uvedeno do
provozu začátkem loňského září. Změna viditelná na první pohled je ohromující – prostor zkrásněl a opravdu ožil, přibyly tady
stromy, nové lavičky, vodní prvky.
Problémy ale na sebe nenechaly dlouho čekat. Náměstí je deklarované jako bezbariérové, rychle se ale ukázalo jako plné překážek
str. 4
Kultura:
Výstava Židé v gulagu

pro zrakově postižené, vozíčkáře, ale i starší
osoby nebo ty, které mají potíže s chůzí. Na
základě podnětů místních se věcí už na podzim začala zabývat Národní rada osob se
zdravotním postižením a po několika měsících vydala ke stavbě, která přišla téměř na
padesát milionů korun, kritickou zprávu. Na
téměř padesáti stranách vypočítává všechny
nedostatky – neoznačení překážek, chybějící
zábradlí, madla, ostré hrany, prostorové optické klamy a nevhodně řešené vodicí linie
pro nevidomé a slabozraké.

My ne, to oni!
Na sociálních sítích i v médiích vypukla
bitka. Bývalí i současní představitelé si navzájem vyčítají tu nedostatky původního zadání a projektu, tu neschválené změny při
stavbě, mezi tím se hledá vina u architektů.
Ti se brání, že zadání dodrželi. Co se tedy
pokračování na straně 2
str. 5
Servis: Místa a časy
přistavení kontejnerů

PŘIPRAVILA MARCELA NEJEDLÁ, FOTO DAN HROMADA

Dva se perou, ale nikdo se nesměje

causa

Dva se perou, ale nikdo se nesměje
dokončení ze strany 1
vlastně stalo? Podle architekta Krause, který
celé náměstí navrhoval, došlo při rekonstrukci k několika nepředvídaným situacím.
Po odhalení podloží náměstí se ukázalo, že
rozvody inženýrských sítí jsou výškově a půdorysně uloženy jinak, než uváděly podklady
od provozovatelů. Proto byly při realizaci
nutné úpravy oproti schválené projektové
dokumentaci.
K některým úpravám původního projektu
nová radnice přistoupila i z ﬁnančních důvodů – například původně plánovanou kamennou dlažbu nahradil beton, čímž se ušetřily desítky milionů korun. Dobrá zpráva je,
že nedostatky, které náměstí vytýká Národní
rada osob se zdravotním postižením, se dají
odstranit či napravit. Špatná zpráva bohužel
ta, že si to vyžádá čas a další ﬁnance, i když
něco bude napraveno v rámci reklamací.

Není na světě člověk ten…
… aby se zalíbil lidem všem, říká české přísloví. A tak kromě nedostatků, které celé
stavbě oprávněně vytýká Národní rada osob

se zdravotním postižením, jsou sociální sítě
plné kritiky k celému pojetí nového náměstí.
Výtky se snesly například na odpočinkové
místo Alea, o kterém se někteří místní vyjadřují jako o hromadě zapomenutého stavebního materiálu. Jde o soustavu kostek různé
výšky – pro někoho nevzhledná hromada be-

Líbí se vám současná podoba Sofijského náměstí?

Diskutujte na webu nasregion.cz/p4-soﬁjak

tonu, pro jiného místo, kam se může posadit
i větší skupinka lidí.
A závěrem ještě jedno přísloví – Kdo nic
nedělá, nic nezkazí. Stačí se podívat, jak náměstí vypadalo před rekonstrukcí, a porovnat
ho se současným stavem. Přestaňte se tlouct
po hlavách, vážení – minulému vedení radnice patří dík za to, že projekt rozjela, současnému vedení za to, že ho dotáhla do
konce. A klobouk dolů před architekty, kteří
zapomenutý chodník, po kterém se jen procházelo, proměnili ve skutečné náměstí.
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aktuality

V Braníku začne
promítat autokino

Praze se několik autokin
objevilo už loni na jaře,
doposud ale přetrvalo jen
autokino na Strahově.
„Opravdový ﬁlmový zážitek
bude vždycky možný jen v kině.
V současné době to ale považuji

V

za dobrý nápad, jak oživit kulturu v naší městské části v situaci, kdy si na otevření běžných
kin budeme bohužel muset ještě
asi chvíli počkat,“ poznamenal
místostarosta Michal Hroza.
Promítání by se mělo uskutečnit

PŘIPRAVILA RED., FOTO PIXABAY

V A-parku v Braníku vznikne autokino, které
lidem nabídne ﬁlmové promítání dvakrát
týdně. První projekce by se zde měla
uskutečnit už v dubnu. Záměr na vybudování
autokina, které by mělo být v provozu do
konce listopadu, schválili radní čtvrté
městské částí, uvedl místostarosta Prahy 4
Michal Hroza (TOP 09).
Autokina jsme znali spíš z filmů, teď se objevují i v Praze.
dvakrát týdně, a to vždy ve čtvrtek a v pátek. Výjimkou bude
pouze situace, když se v A-parku
budou konat jiné akce.

Autokino bude fungovat bezkontaktně za přísných hygienických opatření a lístky bude možné koupit pouze on-line.
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NÁKUP MOŽNÝ TAKÉ ON-LINE

Nové bydlení chytře...
Bydlení Brâník bude rezidenční komplex
naproti Branickému náměstí, ve kterém vyrůstá
137 nových bytů a 15 rodinných domů.
www.bydleni-branik.cz

www.vase4.cz
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veřejný prostor
kultura

PŘIPRAVILA RED., FOTO WWW.USTRCR.CZ

Výstava Židé v gulagu
Ve vestibulu radnice Prahy 4 je až do
14. května k vidění výstava „Židé v Gulagu“.
Ve spolupráci s městskou částí Praha 4 ji
pořádá Ústav pro studium totalitních režimů.
ýstava se věnuje osudům
československých Židů
v sovětských pracovních
táborech v období druhé světové
války. Autory výstavy jsou historici Jan Dvořák a Adam Hradilek,
kteří jsou také členy týmu, který
realizuje projekt Čechoslováci
v gulagu.
Na začátku 2. světové války
hledaly statisíce uprchlíků z nacisty okupovaných zemí Evropy
útočiště v mnoha státech světa.
Setkávali se s rozličnou mírou
pochopení a otevřenosti ze strany místních vlád, na zvlášť speciﬁcký přístup naráželi v Sovět-

V

ském svazu, který se na přelomu 30. a 40. let probíral z období
„Velkého teroru“ a stále tam panovalo ovzduší paranoie z vnitřního i vnějšího nepřítele. Tisíce
běženců se útěkem na východ vyhnuly nacistické perzekuci, ale
následně byli sovětskými bezpečnostními orgány NKVD obviněni
z nelegálního překročení hranic, špionáže či nelegálního pobytu na území SSSR a stali se
otroky komunistických nápravně
pracovních táborů.
Ve spolupráci s Ústavem pro
studium totalitních režimů bude
městská část pořádat ještě další
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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?
KDE?

Děti 7–12 let
LO
JŠ Libere
HEL
KONTAKT:
604 288 483; skola@libere.cz
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dvě výstavy. Od 13. srpna do
17. září to bude výstava „Za vaši
a naši svobodu“, která přinese
více než dvacet rozhovorů s lidmi, kteří protestovali proti invazi
vojsk své země do Československa v roce 1968. Součástí výstavy budou též osudy těchto lidí
a vzpomínky, společně s dokumenty ze sovětských, polských,
maďarských, německých, bul-

harských a českých archivů bezpečnostních složek a osobních
archivů.
Výstavní projekt „Ve znamení
tří deklarací“ přiblíží návštěvníkům od 1. do 29. října postoje
a postavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následně okupace českých zemí
nacistickým Německem.
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servis

o VOK je možné odložit
starý nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla,
vany a WC mísy, sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.
Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, jiný odpad než
objemný jako je např. směsný komunální odpad, nebezpečný odpad, bioodpad, stavební odpad,
dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory,
počítače, lednice a sporáky.

Objemný odpad můžete zdarma odložit v některém z 16 sběrných dvorů hl. m. Prahy. Tato
služba je pro občany s trvalým
pobytem na území města bezplatná. Ve sběrných dvorech je
možné si domluvit zajištění odvozu odpadu. Cena této nadstandardní služby je stanovena za naložení a za ujeté kilometry.
Odvézt je možné odpad, který lze
odevzdat v jakémkoliv sběrném
dvoře hlavního města Prahy.

19. dubna 16.00–20.00 hod.
■ Na Květnici (u tříd. odpadu)
■ Na Líše x Na Novině
■ Jihlavská (proti garážím)
■ K Výzkumným ústavům
20. dubna 16.00–20.00 hod.
■ Horáčkova X Bartákova
■ Baarova (u školy)
■ Lukešova x Bohrova
■ Bítovská

21. dubna 16.00–20.00 hod.
■ Klánova x U Vodotoku
■ Podolská x K Vysoké cestě
■ Na Zlatnici x Na Podkovce
■ Plamínkové (u garáží)
22. dubna 16.00–20.00 hod.
■ Kamenitá
■ Branická x K Ryšánce
■ Jílovská (u Alberta)
■ Na Veselí x V Občan. domově

D

23. dubna 16.00–20.00 hod.
■ Jiskrova x Na Mlejnku
■ Sinkulova x Na Klikovce
■ V Hodkovičkách x Jitřní
■ Pod Jalovým dvorem
26. dubna 16.00–20.00 hod.
■ Pod Vršovickou vodárnou III.
■ Podolská x U Vápenné skály
■ Ružinovská x Kukučínova
■ Nad Havlem x U Krč. nádraží
27. dubna 16.00–20.00 hod.
■ Sládkovičova
■ Fillova x Rabasova

■ Mirotická x Čimelická (u ulice
Novodvorská)
■ Jihozápadní V. x Jižní IX.
28. dubna 16.00–20.00 hod.
■ Na Chodovci (proti škole)
■ Jižní XVI
■ Choceradská x Senohrabská
■ Severovýchodní IV. x Severní
IV.
29. dubna 16.00–20.00 hod.
■ Viktorinova
■ Ohradní x Na Křivině
■ Podolská x Pravá

INZERCE V4-0403

• Ministerstvem vnitra ČR akreditované on-line školení v oblasti
informační a kybernetické bezpečnosti na cloudové platformě.
• Cílem školení je poskytnout jeho účastníkům přehlednou,
srozumitelnou a atraktivní formou nezbytné a především
praktické informace z oblasti bezpečného chování
v kybernetickém světě.
• Školení je akreditováno na 10 vyučovacích hodin dle zákona
č. 312/2002 Sb.
• Po absolvování je účastníkům vystaveno osvědčení.
• Program je koncipován jako distanční, s nepřetržitou online
dostupností prostřednictvím všech typů běžných uživatelských
zařízení. Má moderní vzhled, snadné ovládání.
• Zprovoznění nevyžaduje žádné prostředky IT na Vaší straně
a je možné realizovat již do 2 týdnů.
SECURU s.r.o, Vrbova 19, 147 00 Praha 4, IČO: 06671497
tel.: +420 731 435 836, e-mail: info@securu.cz

www.vase4.cz
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Velkoobjemové kontejnery

servis

Kontejnery

Jak správně likvidovat léky
■ Zákon o odpadech deﬁnuje léky jako „nebezpečný odpad“. V žádném případě tak není možné vyhazovat nepoužité léky do popelnice společně s běžným odpadem či nap. splachovat do WC apod.
■ Při odložení do popelnice s komunálním odpadem hrozí následné 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 označený kontejner, do kterého můžete nepoužitá léčiva odevzdat.

ioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota,
která v sobě váže spousty
živin, které můžeme ve formě
kompostu navracet do půdy.
Mezi bioodpad patří listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina,
zbytky rostlin, piliny, větve, dřevní štěpka z větví stromů a keřů,
hlína z květináčů, ovoce atd.

B

Mezi bioodpad nepatří zbytky
jídel, jedlé oleje, kosti, maso,
kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.

Chcete inzerovat
ve Vaše 4?

Žaluzie,
rolety, sítě
stahovací garnýže
sušáky na prádlo

Volejte Petra
773 085 645

Oprava
oken, žaluzií

Více na
www.vase4.cz

Jak nakládat s olejem

Hodina
9.00–12.00
9.00–12.00
13.00–16.00
13.00–16.00
9.00–12.00
9.00–12.00
13.00–16.00
13.00–16.00
9.00–12.00
9.00–12.00

www.interierservisgroup.cz

Tel. 603 715 285

■ Oleje z fritovacího hrnce nebo třeba pánve lze odevzdat v každém sběrném dvoře, kde jsou umístěny nádoby s nálepkou označující, že jde o nádoby určené k odkládání použitých kuchyňských
olejů z domácností.
■ Olej musí být zbavený zbytků jídla a musí být v uzavíratelných
obalech, ne však skleněných, ale pouze v plastových PET lahvích,
uzavřených kbelících nebo kanystrech.
■ Použité oleje a tuky jsou zpracovány a využity na ekologicky šetrné výrobky.
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Stanoviště pro biokontejnery
Datum
■ Paprsková x V Kole
24. 4.
■ Pekárenská x Prostřední
24. 4.
■ Lukešova x Bohrova
24. 4.
■ Na Zlatnici x Na Podkovce
24. 4.
■ V Křovinách x Gončarenkova (parkoviště) 25. 4.
■ Jižní IX x Jihozápadní V
25. 4.
■ Zapadlá x Zelený pruh
25. 4.
■ V Hodkovičkách x Jitřní
25. 4.
■ Jižní XVI
2. 5.
■ U Krčské vodárny x Krčská
2. 5.
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Řádková inzerce ve Vaše 4 ZDARMA

PŘES NÁS
PRODÁTE COKOLIV!
Objednávky na radkova.inzerce@a11.cz
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FYZIOklinika přijme na pozici:
lékař ● zdravotní sestra ● masér
fyzioterapeut ● jiné zdravotní profese
PLNÝ I ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK
Vhodné také pro osoby:
mateřská dovolená ● absolvent ● senior

V případě zájmu nás kontaktujte na:
bilkova@FYZIOklinika.cz
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FYZIOklinika s.r.o. Machkova 1642/2, Praha 4
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na bioodpad
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