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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 4

Plánované zateplení pláště, výměnu
oken a opravu střechy projektanti le-
tos v létě vyčíslili na sto devadesát mi-

lionů korun. Radnici na to okolo stovky mili-

onů chybí. Místostarosta Ondřej Prokop
(ANO) doporučil přesto vypsat zakázku na
zhotovitele oprav interiéru s tím, že bude
v dokumentech k zakázce deklarováno, že

Sandra zatím bez
teplejšího kabátu i nové střechy

Pražská Dvojčata – ubytovna Sandra a vedlejší hotel Opatov – byla
málem ukázkou toho, jak lépe a pružněji pracují městské části ve
srovnání s magistrátem. Zatímco hotel Opatov v majetku
magistrátu chátral, opravy a rekonstrukce Sandry postupovaly
kupředu nevídaným tempem. Teď se ale situace obrátila; v Sandře
se dokončují úpravy interiérů, opravy střechy, oken a fasády se ale
odkládají. Na radnici Prahy 11 kvůli tomu vznikají spory.

radnice na rekonstrukci nyní nemá dostatek
financí. Pro vypsání zakázky v této podobě
hlasovala část zastupitelů, další ale návrh
nepodpořili a zakázku radnice zatím vypiso-
vat nebude.

Dva roky trvající oprava
Bývalá ubytovna u metra Opatov se opra-

vuje od léta 2019. V budově by měly vznik-
nout kancelářské prostory, sál pro kulturní
akce či jednání zastupitelstva, restaurace
a 174 nových bytů. Ty by měly primárně
sloužit mladým rodinám, seniorům, učite-
lům, lékařům, hasičům, strážníkům městské

pokračování na straně 3
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O oblíbenosti Pražské No-
blesy v České republice
svědčí každoroční účast

téměř stovky posádek. Histo-
rická vozidla se 2. října opět vy-
dají na mílovou noblesní jízdu
pravidelnosti Jeremenkovou
ulicí. Jízda pravidelnosti je při-
pravena pro maximálně 140 his-
torických vozidel. Stáří vozidel
je omezeno rokem výroby 1970
včetně. Vozidla pojedou dvě roz-

jížďky Jeremenkovou ulicí, kde
po první rozjížďce následuje Spa-
nilá jízda Prahou 4 a Prahou 2.
Druhá rozjížďka bude ihned po
první Spanilé jízdě a po projetí
Jeremenkovou ulicí pojedou his-
torické vozy do obchodního cen-
tra Westfield na Chodově. Odtud
budou pokračovat do Průhonic,
kde budou na nádvoří zámku vy-
hlášeny výsledky letošního 13.
ročníku Pražské Noblesy. red

Pražská Noblesa
opět vyjede

Čtyřka pokračuje ve vysé-
vání květnatých luk. V le-
tošním roce se jejich počet

na území městské části zvýšil na
šest. K původní louce v Novo-
dvorské ulici tak přibylo pět luk
plných květů a radnice plánuje
založení další. „V současnosti
má  me šest květnatých luk. My
jsme těmi pěti letošními navázali
na velice úspěšný, pilotní projekt
z loňského roku, kdy jsme vyseli

květnatou louku v Novodvorské
ulici. Dostali jsme desítky pozi-
tivních reakcí od našich obyvatel
a je to i v souladu s klimatickou
biopolitikou zvyšování biodiver-
zity ve městě,“ uvedl radní pro
životní prostředí a místní Agen -
du 21 Tomáš Hrdinka. V součin-
nosti s Technickou správou ko-
munikací vyhledává Praha 4
vhod ná místa, které jsou pro
květ naté louky vhodné. red

Květinových luk
přibývá

Současná literatura, netra-
diční místa, známé tváře.
Taková je Noc literatury,

která na atraktivních či běžně
nedostupných místech přibližuje
široké veřejnosti ukázky z nové
tvorby evropských spisovatelů
v podání známých hereckých
osobností. Unikátní propojení
neobvyklého místa, osobité in-
terpretace a literárního textu na-
bízí nevšední kulturní zážitek
a příležitost seznámit se s myš-
lením současných evropských
autorů. Noc literatury si vydo-
byla pevné místo v českém kul-
turním kalendáři a stala se jeho
neodmyslitelnou součástí. V Pra -
ze probíhá Noc literatury každý
rok v jiné části Prahy ve spolu-
práci s příslušnou městskou čás -
tí, kterou výběrem čtecích míst
chtějí organizátoři literárního

happeningu také návštěvníkům
přiblížit. V letošním roce proběh -
ne akce na Praze 4. Podolí a Bra-
ník mají svá specifická kouzla
a řadu zajímavých míst, která ale
většina lidí zahlédne jen cestou
na plavecký stadion, při projížď -
ce na kole, cestou na nádraží či
z města ven. Místem konání Noci
literatury v letošním roce jsou
22. září od 18 do 23 hodin atrak-
tivní či běžně nedostupná místa
městské části Praha 4 a čtení
bude probíhat na dvaceti místech
v Podolí a Braníku. Diváci si sami
podle mapky zvolí místa a čtení,
která navštíví. Mapku i brožuru
bude možné si předem stáhnout
na webu www.nocliteratury.cz.
Vstup na všechna čtení je zdar -
ma. Na všech místech se čte vždy
současně, a to v patnáctiminuto-
vých intervalech. red

Noc literatury
bude letos na čtyřce

Student zvítězil
v mezinárodní soutěži

Výstava Počátky teroru

Studenti pražských střed-
ních škol zvítězili ve dvou
prestižních mezinárod-

ních soutěžích, Young Artists
and Authors Showcase a 2021
Youth Leadership Summit. Obě
byly otevřeny celému světu, tak -
že mezinárodní vítězství praž -
ských studentů slouží i jako pro-
pagace škol a hlavního města

v zahraničí. Do soutěže Young
Artists and Authors Showcase
se zapojilo pět pražských střed-
ních a základních uměleckých
škol. První místo v kategorii
Hud ba a finanční ocenění získal
žák Základní umělecké školy Va-
dima Petrova z Prahy 4 Martin
Macoun se skladbou Vltava v roc-
kovém pojetí. red

Jak vypadala situace v pohra-
ničních oblastech po pode-
psání mnichovské dohody?

Vypjaté události předválečné
doby se snaží přiblížit výstava
Ústavu pro studium totalitních
režimů s názvem Počátky te-
roru, která je instalovaná na ná-
městí Generála Kutlvašra. „Vý-
stav, připomínajících kritická
léta našich dějin, není nikdy dost
a obzvlášť cenné jsou ty, které se

snaží na historické události dívat
jiným, novým pohledem a při-
nést tak divákovi nové infor-
mace. Tato výstava takový po-
hled nabízí a já jsem nesmírně
rád, že ji můžeme ukázat i oby-
vatelům Prahy 4,“ řekl při zahá-
jení výstavy místostarosta pro
kulturu a majetek Michal Hroza
(TOP 09). red
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Sandra zatím bez
teplejšího kabátu i nové střechy
policie či zdravotním sestrám. První etapa
rekonstrukce má být hotová letos na podzim.
Stavební práce měly podle smlouvy z dubna
2019 stát 247 milionů korun bez DPH, cena
se postupně navýšila na 323,5 milionu ko-
run.

„Ke zdražení původní ceny oprav vedla
současná situace na trhu stavebnin po pan-
demii covidu-19, kdy se markantně zvýšily
pořizovací náklady například na polystyren
o dvě stě procent, na železo se pořizovací ná-
klady zvýšily o sto padesát procent, ocel se
zdražila o sedmdesát procent a dále se zdra-
žilo například sklo, dřevo a podobně. Jde tedy
o zcela nepředvídatelnou situaci vzni klou
až v tomto roce,“ vysvětluje nárůst ceny
místostarosta Prokop. „V rámci oprav exte-
riéru mělo jít o o zateplení obálky, což zahr -
nuje plášť budovy, zcela nová okna, novou
stře chu, výměnu části otopného systému.
Tyto opravy je nutné udělat primárně pro
snížení nákladů na vytápění. Jinak by mě-

síční poplatky mohly dosáhnout neúnosné
výše a nejednalo by se tak o dostupné byd-
lení.“

A zatím magistrát…
Zdálo se, že sousední hotel Opatov v ma-

jetku magistrátu se rekonstrukce nikdy ne-
dočká, uvažovalo se dokonce o jeho zbou-
rání. Situace se ale obrátila a rekonstrukce
ikonické stavby poblíž metra Opatov je v pl-
ném proudu.

Za její přestavbu na byty zaplatí magistrát
689 milionů korun bez DPH. Počátkem roku
radní odmítli zakázku přidělit firmě Hochtief
CZ, která mimochodem provádí i úpravy ve-
dlejší ubytovny, s tím, že je cena moc vysoká,
nakonec se ale k návrhu vrátili.

Podle vyjádření magistrátu by i s ohledem
na rostoucí ceny ve stavebnictví další od-
klady nebyly pro město výhodné. Původní
projekt ale doznal podstatných změn – místo
původně plánovaných 323 bytů jich má být
v bývalém hotelu 275, protože se zvýšil počet
větších jednotek určených pro rodiny.

Jak to dopadne se Sandrou, není zatím
jisté, radnice se ale pokouší chybějící finance
na dokončení úprav dát dohromady.

„Uvažovali jsme o žádosti o půjčku od Ma-
gistrátu hl. m. Prahy, ale ten nám již tak půj-
čil mnoho finančních prostředků, přičemž
při poslední půjčce jsme se závazali, že již
nebudeme Magi strát hl. m. Prahy žádat
o dal ší finanční prostředky. K tomu jsme se
zavázali v době, kdy snad nikdo nepředpo-
kládal takové markantní zvýšení cen na trhu
stavebnin. Proto se v současné době snažíme
zajistit financování a priori z jiných zdrojů.
Aktuálně jednáme s ministerstvem pro
místní rozvoj, s fondy, které poskytují dotace
v programu Zelená úsporám a celkově se po-
koušíme sehnat maximální možné finanční
prostředky z jiných zdrojů. Zároveň je však
zapotřebí si přiznat, že budeme i tak Magis-
trát hl. m. Pra hy nejspíše potřebovat alespoň
na minimální doplatek, protože to vypadá,
že i při zapojení všech dalších zdrojů to ne-
musí stačit,“ dodá vá místostarosta Ondřej
Prokop. Marcela Nejedlá

dokončení ze strany 1
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„Byl tak učiněn první dů-
ležitý krok k postupné
revitalizaci jednoho

z nejvýznamnějších parků v Pra -
ze 4,“ uvedl Patrik Opa (ODS),
rad ní pro územní rozvoj a vý-
stavbu. Studie zhodnotila stav
a potenciál parku a navrhla dlou-
hodobou koncepci revitalizace
rozdělenou do realizačních etap.
Jako podklad pro zpracování stu-
die byly využity výsledky dota-
zníkového šetření o možné bu-
doucnosti lokality, kterého se

účastnilo 355 respondentů.
V břez nu se zájemci mohli vyjá-
dřit k prvnímu autorskému kon-
ceptu, zpětná vazba vyzněla
převáž ně pozitivně. Navržené
pří stupy byly pro respondenty
většinu velmi přijatelné, zároveň
předali autorům velké množství
rozmanitých podnětů a připomí-
nek.

„Může tedy začít projektová
příprava první etapy spočívající
v rekonstrukci jezírka a oživení
jeho nejbližšího okolí. K vlastní

Park Jezerka čeká revitalizace
Městská část Praha 4 ve spolupráci s architekty
dokončila koncepční krajinářsko-urbanistickou
studii revitalizace parku Jezerka. Studie vznikla
na základě participace s veřejností a je dostupná
na webu PinCity Prahy 4.

realizaci dojde během příštího
roku,“ upřesnil Filip Vácha
(TOP 09), radní odpovědný za in-
vestice do nemovitého majetku.

K napájení jezírka bude vy-
užita dešťová voda ze střech use-
dlosti Jezerka. „Obnovíme tak

dříve oblíbené místo, které je
spolu s nedalekou usedlostí stře-
dobodem parku, a současně uše-
tříme zdroje pitné vody,“ dodal
Tomáš Hrdinka (ANO 2011),
radní pro životní prostředí
a míst ní Agendu 21. red
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Právě před padesáti
lety, v září 1971, se
začalo stavět největší
pražské sídliště, Jižní
Město. Na pole i do
prostoru bývalé vsi
vjely buldozery a bagry
a začaly odstraňovat
zeminu, později se
budovaly technické
sítě. Domy se začaly
stavět roku 1973, o tři
roky později už byla
první část sídliště
dokončená.

Dokončená je ale možná
příliš optimistický výraz.
Kvůli velkému nedostat -

ku bytů v Praze byly byty před-
ávány hned po dokončení, kdy
ještě chyběla základní úprava
okolí domů i takzvaná občanská
vybavenost, tedy obchody, školy
a podobně. Navždycky tu realitu
zachytila Věra Chytilová ve svém
slavném filmu Panelstory aneb
Jak se rodí sídliště. Hromady pí-
sku a jiného stavebního materi-

álu, obyvatele sídliště brodící se
cestou domů loužemi a blátem,
nefungující zařízení domů i bytů,
lidi bloudící mezi neoznačenými
domy a hledající ten správný –
tomu všemu se i dnes mohou
smát diváci filmu, ale pro první
obyvatele Jižního Města to byla
každodenní realita.

Tady bude stát město!
Potřeba bytů vedla po druhé

světové válce v Praze k výstavbě
velkokapacitních panelových síd-
lišť. Po pankrácké pláni a Krči
byly v šedesátých letech 20. sto-
letí vytipovány vhodné plochy
pro rozsáhlou zástavbu na vyvý-
šené plošině příměstských obcí
Chodova a Hájů. Stavět se začalo
právě v Hájích, další zástavba
směřovala k Chodovu, který me-
zitím protnula stavba dálnice D1
a páteřní komunikace propojující
Prahu se středními Čechami,
stejně jako budování vodovodu
pro Prahu ze Želivky. Počet oby-
vatel Jižního Města rychle vzrůs-
tal. Byly budovány také mateřské
a základní školy (měly ve třídách
velké počty žá ků, učilo se na
směny), samoobsluhy, stavěla se
zdravotní střediska.

Po revoluci v roce 1989 se
předpokládalo, že část lidí ze síd-

lišť odejde za lepším bydlením
a z paneláků se stane ghetto,
jako se to stalo na některých síd-
lištích v západní Evropě. Před-
povědi se ale nenaplnily, protože
byty byly přidělované sociálně
různorodým domácnostem, byd-
leli tu dělníci i inženýři, doktoři,
nebo učitelé. Koncem osmdesá-
tých let byl navíc průměrný věk
ve zdejších domácnostech kolem
čtyřiceti let, takže obyvatelé si
na lepší bydlení nestihli vydělat.

Jižák, jó Jižák
Jižní Město je i dnes označo-

váno za největší sídliště v České
republice, žije tady převážná
část z přibližně osmdesáti tisíc
obyvatel městské části Praha 11.
Jednotvárnost paneláků už ale

rozsvěcuje uliční a parková zeleň
a množství stromů, od devadesá -
tých let 20. století se také prová -
dí rozsáhlý program regenerace
domů, při kterém se především
zateplují fasády a dbá se na jejich
barevnost. Místní si ze vší té
spous ty betonu mohou odpoči-
nout i v mnoha okolních lesopar-
cích, blízká Hostivařská nádrž
je největší přírodní koupaliště
v Pra ze. I v lesoparku nebo u vo -
dy jim ale možná zní v uších hip-
hopová skladba skupiny Lesík
Hajdovský a manželé Jižák:

Jó Jižák, Jižák, město snů,
my žijem tu už spoustu dnů.
Beton je tady a beton je i tam,
všechno je na beton
a každej fandí nám

Marcela Nejedlá

Panelstory
Sídlišti Jižní Město je už padesát let
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VÝUKA JAZYKŮ
SKUPINOVÁ, INDIVIDUÁLNÍ, FIREMNÍ, PRO DĚTI,

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

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S ANGLIČTINOU

K Novému dvoru 16, Praha 4

NYNÍ
PROBÍHÁ

ZÁPIS

+420 778 962 840 www.libere.cz skola@libere.cz

<5
MAXIMÁLNĚ 5 STUDENTŮ

VE SKUPINĚ
PÁR KROKŮ OD VÁS

U TEMPA

NÍZKÉ CENY, SLEVY PRO SENIORY

Více informací na

WWW.LIBERE.CZ

ANGLIČTINA

ŠPANĚLŠTINA

NĚMČINA

FRANCOUZŠTINA

ITALŠTINA

RUŠTINA

ČEŠTINA PRO CIZINCE

S novou divadelní
sezonou se otevírají
i divadla Prahy 4.
Zajímavá představení
v premiéře uvádí
Divadlo Bravo i divadlo
Na Fidlovačce.

Premiéra nejnovějšího kou-
sku Losers Cirque Com-
pany, nejupřímnější novo-

cirkusové inscenace všech dob,
proběhne 29. září v Branickém
divadle Bravo. Inscenace vychází
z reality uměleckého života, ve
kterém je existence uměleckého
souboru závislá na štědrosti ko-
misí a divácké přízni. Předsta-
vení s názvem Grandiózní je plné
akrobatických triků a tance. Di-
váci se mohou těšit i na více mlu-
veného slova a hraných pasáží,
klasický lúzrovský humor však

nemůže chybět. Parta herců-ak-
robatů na jevišti ztvární sama
sebe a diváci dostanou jedineč-
nou možnost zjistit, s jakými bi-
zarními překážkami se hlavní
hrdinové potýkají během trénin -
ku a příprav nového představení. 

Kultovní rytmikál Kouř z roku
1991 ožívá od 15. září na jevišti
Na Fidlovačce. Každý, kdo v de-
vadesátých letech vnímal kultur -
ní vývoj, film Kouř zná. Kdo se
narodil až po Kouři, zná slavný
Arnoštkůvhit „Je to fajn fajn
fajn, je to fajn“. V divadelní adap-
taci se opět Mirek s cigaretou
v ru ce a trochu znuděně stává
tváří malé revoluce, Kotě je opět
projekcí všech možných i nemo-
žných mužských fantazií o fem -
me fatale, ředitel je opět ideolo-
gickým nabubřelcem, máničky
negují, svazáci naopak servilně
přikyvují, nikdo nepracuje, ale
plán se plní na 110 procent. A na

V Divadle Bravo budou řádit Grandiózní,
Na Fidlovačce uvedou Kouř

režijní stoličku nezasedl nikdo
jiný než původní Arnoštek, Ši-
mon Caban. Adaptace Šimona
Cabana pracuje s tím nejlepším,
co materiál kolem Kouře vydal.
Šimon měl k dispozici svůj vlast -
ní rozsáhlý archiv, archiv Tomá -

še Vorla a živou paměť Lumíra
Tučka a MichalaVícha. Bě hem
představení Na Fidlovač ce tak
zazní řada písní, které se do fil -
mu nevešly, dořekne se tak řada
situací, které jsou ve filmu jen
naznačené. Marcela Nejedlá
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INZERCE V4-0902

„Chceme poděkovat našim zdravot-
níkům, kte ří zvládli krizovou si -
tua ci a pracovali ve velmi těžkých

pod mínkách. A protože lidé na to často zapo -
mínají, tak my zapomínat nechceme. Na po-
čest jejich obětavosti a práce chceme odkrýt
pamětní des ku,“ řekl ředitel nemocnice doc.
MUDr. Zde něk Beneš, CSc.

Ve Fakultní Thomayerově nemocnici tak
vzniklo pamětní a zároveň pietní místo,
které navždy bude připomínat ty, kteří pan-
demii přinesli nejvyšší oběť a zároveň bude
vyjadřovat úctu a respekt vůči profesi zdra-
votníků, kteří měli během covidové krize tu
nejdůležitější roli. „Já děkuji za tu myšlenku,
vytvořit pamět ní desku připomínající covi-

dovou pandemii a situaci, kterou u nás do té
doby nikdo neza žil,“ řekl ministr zdravotnic-
tví Adam Vojtěch. Připomněl také, že nemoc-
nice měla první pacienty kvůli nemoci covid-
19, celkem počet nemocných dosáhl270, což
je s ohledem na lůžkové kapacity strop. Mi-
nistr také ocenil ty zdravotníky, kteří praco-
vali na covidových oddě leních. „Mrzí mě, že
stále existují lidé, kteří onemocnění covid-
19 popírají a zpochybňují závažnost situace.
Jsem rád, že ten pom ník tu je. Jak se říká:
Pomni, abys nezapomněl,“ dodal.

„Ráda bych tady připomněla všech ny ty,
kteří riskovali svůj život za záchranu života
jiných. Vydržet ten nápor bylo obzvlášť těžší,
když jeden z nás zemřel,“ uzavřela prof.

MUDr. Martina Koziar Vašá ková, Ph.D.,
přednostka Plicní kliniky I. LF UK z FTN
a náměstkyně MZ pro zdravotní péči.

Během pandemie zůstalo až 250 zdravot-
niků z Fakutní Thomayerovy nemocnice
v domácí izolaci kvůli nemoci covid-19. To
se začalo obracet se začátkem očkování, kdy
počty nemocných začaly klesat. Koncem jara
už nebyl kvůli koronaviru nemocný prak-
ticky nikdo ze zdravotníků. Bohužel stál boj
proti viru i život jedné sestřičky. red

Pomni, abys nezapoměl. Pamětní deska
zdravotníkům bojujícím s covidem-19
Ve Fakultní Thomayerově nemocnici byla jako poděkování všem
zdravotníkům za jejich náročnou práci a vysoké nasazení během
covidové pandemie odhalena pamětní deska s bustou zdravotní
sestry. Odhalení se kromě zdravotníků z FTN zúčastnila také Alice
Strnadová, Hlavní sestra ČR a ředitelka Odboru ošetřovatelství
a nelékařských povolání z MZ a ministr Adam Vojtěch. 
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20. září
■ Plamínkové (u garáží)
■ Kamenitá
■ Branická x K Ryšánce

21. září 
■ Na Veselí x V Občan. domově 
■ Jiskrova x Na Mlejnku
■ Jílovská (u Alberta)
■ Sinkulova x Na Klikovce

22. září
■ Pod Vršovickou vodárnou III.
■ Podolská x U Vápenné skály
■ V Hodkovičkách x Jitřní 
■ Pod Jalovým dvorem
■ Ružinovská x Kukučínova

23. září
■ Nad Havlem x U Krč. nádraží
■ Sládkovičova
■ Fillova x Rabasova
■ Mirotická x Čimelická

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

30. září
■Severovýchodní IV. x Severní IV.
■ Viktorinova 
■ Ohradní x Na Křivině
■ Podolská x Pravá

1. října
■ Jivenská x Adamovská  
■ Čestmírova x Mečislavova
■ Pod Terebkou (nad schody)
■ Zálesí x Sulická

4. října
■ Pekárenská x Prostřední  
■ U Pernštejnských x Družstev -
ní
■ Pod Dálnicí č. 1
■ Vavřenova 

5. října
■ Družstevní ochoz x Zdařilá  
■ Nad Pískovnou x Přechodní
■ Jeremenkova x Sitteho
■ Pod lysinami 2 (u trafačky)

6. října
■ V Zálomu x Na Jezerce
■ Halasova x U Strže
■ Valtínovská x Hornokrčská

7. října
■ Pod Višňovkou 
■ Murgašova
■ Mezivrší x Nad Šálkovnou

8. října
■ Zachova x Nad Svahem  
■ Herálecká I. x Pacovská 
■ Nad lesním divadlem x Něm-
čická 
■ Pod Děkankou x Nad Spádem

11. října
■ Michelská x U Michelského
mlýna 
■ Zelený pruh x Za pruhy
■ Vrbova (u garáží)
■ Lopatecká x Doudova

12. října
■ Žilinská 
■ Pod Krč. lesem x Ružinovská 
■ U Habrovky x U Krč. vodárny
■ Mikuláše z Husi

13. října
■ Kotorská (u jeslí)
■ Boleslavova x Božetěchova
■ Vzdušná x Na Rovinách
■ Na Vrstvách x Pod Pekařkou

14. října
■ Na Květnici 
■ Na Líše x Na Novině
■ Korandova x Havlovického
■ Zapadlá x Zelený pruh

15. října
■ Baarova x Telčská 
■ Jihlavská (proti garážím)
■ K Výzkumným ústavům
■ Psohlavců x Věkova

18. října
■ Horáčkova X Bartákova 
■ Lukešova x Bohrova
■ Bítovská

19. října
■ Klánova x U Vodotoku 
■ Na Zlatnici x Na Podkovce
■ Podolská x K Vysoké cestě
■ Plamínkové (u garáží)

20. října
■ Na Veselí x V Občan. domově 
■ Kamenitá
■ Branická x K Ryšánce

Zdroj: MČ Praha 4

Velkoobjemové
kontejnery

Sběr oleje a tuků
z domácností

Kontejnery
na bioodpad

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, barvy, motorové oleje
a obaly od nich), bioodpad, dále
pak pneumatiky, elektrospotře-
biče, televizory a PC monitory,
počítače, lednice a sporáky.

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

Bioodpad je organická (v pů -
dě rozložitelná) hmo ta,
která v sobě váže spousty

živin, které můžeme ve formě
kompostu navracet do půdy.

Mezi bioodpad patří listí, trá -
va, plevel, zbytky ovoce, zeleni -
ny, čajové sáčky, kávová sedlina,
zbytky rostlin, piliny, větve, dřev -

ní štěpka z větví stromů a keřů,
hlína z květináčů, spadané ovoce
atd.

Mezi bioodpad nepatří zbytky
jídel, jedlé oleje, kosti, maso, ků -
že, uhynulá zvířata, exkrementy
masožravých zvířat a všechny
další biologicky nerozložitelné
odpady. Zdroj: MČ Praha 4

16. října 9.00–12.00
■ Jeremenkova x Sitteho
■ Družstevní ochoz x Zdařilá

16. října 13.00–16.00
■ Korandova x Havlovického
■ Na Kačerově x Kačerovská

17. října 9.00–12.00
■ Nad Pískovnou x Přechodn
■ Nad Nuslemi x V Luhu

17. října 13.00–16.00
■ Zálesí x U lesa
■ Doudova x Na Lysině

Téměř v každé domácnosti
se čas od času vyskytne
men ší či větší množství

použitých rostlinných olejů a tu -
ků. Jedná se nejčastěji o zbylý
olej po smažení a fritování. Nej-
horší, co kuchařka může s tímto
odpadem udělat, je vylít jej do
kuchyňské výlevky nebo toalety.
Olej odpadní potrubí postupně
zanáší, ucpává a vyčištění odto -
ku je mnohdy fyzicky i finan čně
velmi náročné.

Obyvatelé Prahy 4 mohou ode-
vzdávat použitý olej do nádob na
sběr použitého oleje, které jsou
umístěné na vybraných stanoviš-
tích tříděného odpadu:
■ Nuselská 2/1
■ Podolská 116
■ Štúrova 25

■ Hlavní 114
■ Jílovská 424/31
■ Bítovská 1228/11
■ Jeremenkova 90/725

Odevzdané kuchyňské oleje se
následně recyklují. Různými po-
stupy je možné odpadní tuky re-
cyklovat a použít například při
výrobě metylesteru, který se při-
dává do nafty jako biopalivo.

Je zachována možnost ode-
vzdat použitý olej nebo další ku-
chyňské tuky do sběrného dvo ra
nebo v rámci mobilního sbě ru.
Po kud ho lidé chtějí odevzdat na
některém z blízkých stanovišť
tříděného odpadu, sta čí, pokud
použitý olej slijí do PET lahví
a následně vhodí uzavřenou PET
láhev do nádoby na sběr použi-
tého oleje. Zdroj: MČ Praha 4

Jak správně likvidovat léky
● Zákon o odpadech definuje léky jako „nebezpečný odpad“
a podle toho je také třeba s nimi zacházet.V žádném případě
není možné vyhazovat nepoužité léky do popelnice společně
s běžným odpadem či např. splachovat do WC apod.
● Jediným správným způsobem je odevzdání nepoužitých léků
v lékárně, příp. ve sběrném dvoře, pokud nepoužitá léčiva při-
jímá.
● Každá lékárna je povinna nepoužité léky převzít. Některé lé-
kárny dokonce mají uvnitř prostoru lékárny dostupný uzavře -
ný a označený kontejner, do kterého může veřejnost nepoužitá
léčiva sama odevzdat. Zdroj: SUKL
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