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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 4

„Zóny zrušte, obyvatelům Prahy 4
nepomáhají vůbec v ničem. Přes
den, kdy rezidenti vyjíždí jinam,

a parkovací místa by mohli využít třeba do-
jíždějící mimopražští, jsou ulice prázdné. Na-
opak večer nelze najít místo k zaparkování
široko daleko. Skvělá služba za 1200 ročně!
A to nezmiňuji rodiny, co potřebují více než
jedno auto,“ napsal na facebooku Prahy 4

Daniel Zmeškal, jeden z odpůrců dalšího
rozšiřování parkovacích zón. Kritická k zó-
nám je i diskutující Pavla Drbalová. „Když
už chcete za modré zóny vybírat tisíce, bylo
by možné, aby místa, která jsou modrým
pruhem za pár korun označena, byla reálně
použitelná? Výmoly a lampy uprostřed par-
kovacích míst to naprosto znemožňují. Zóny
také nerespektují výjezdy z parků (zeleně)

Čtyřka chce rozšířit parkovací zónu na celou čtvrť.

Lidé ze starého Spořilova zuří!

Tahání peněz z kapes nebo daň z auta. Tak reagují někteří
obyvatelé Prahy 4 na nápad radnice rozšířit parkovací zóny na
celou městskou část. Vedení Čtyřky argumentuje tím, že auta se
teď hromadí tam, kde je zatím parkování zadarmo, a že s tím musí
něco dělat. Podle opozice je návrh nepřipravený a měl by být
propojený s výstavbou záchytných parkovišť na krajích města.

nebo zcela znemožňují (po plném obsazení)
průjezd užšími ulicemi nebo zatáčkou jak
běžným autům, tak samozřejmě obsluze
technické (popeláři). Mohl by u toho malo-
vání také někdo přemýšlet?“ ptá se vedení
Čtyřky.

Starý Spořilov je proti
Za zbytečné tahání peněz z kapes považují

zóny placeného stání i obyvatelé starého
Spořilova. V této vilové čtvrti je totiž parko-
vání mimopražských řidičů příliš netrápí.
Zato většina z nich má ke svému soukro-
mému autu, zaparkovanému v garáži, ještě
i firemní, které stává na ulici. A za něj se jim
parkovné rozhodně platit nechce. „Takových
aut tu může být až dva tisíce. Na starém Spo-

pokračování na straně 4
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Praha 4 odstartovala projekt Čtyřka
sportuje – sportujeme s trenéry. Pi-
lotní fáze projektu, do které se nyní

zapojí první ročníky pěti základních škol, po-
trvá do konce února příštího roku. Už teď se
ale plánuje jeho prodloužení a rozšíření
počtu zúčastněných škol. Od října letošního
roku jsou do projektu zapojeny základní
školy Jílovská, Na Chodovci, Bítovská, Kavčí
hory a Ohradní, jejichž děti v prvních roční-
cích se v rámci projektu postupně seznámí
pod dohledem profesionálních trenérů s pěti
sporty – fotbalem, atletikou, gymnastikou,
florbalem a softballem.

„Projekt je jedinečný úzkou spolupráci rad-
nice a škol se sportovními oddíly, jež dispo-
nují velmi zkušenými trenéry, kteří se dětem
z Prahy 4 běžně věnují, a naše školáky proto
dobře znají. Nesvěřujeme tedy naše malé
sportovce nějaké zprostředkovatelské firmě,

která by pak pro nás vše organizovala, ale
plynule navazujeme na dosavadní výbornou
spolupráci,“ zdůraznil radní Jaroslav Míth
(ODS), do jehož gesce spadá sport.

Projekt podle radnice, zapojených škol
i oddílů přispěje ke zpestření, rozšíření a pro-
fesionalizaci hodin tělesné výchovy v prvních
třídách základních škol. Jednotlivé sporty,
vždy pod vedením kvalitních trenérů, se na
školách budou po měsíci střídat.

„Chceme děti získat pro sport, pomoci k je-
jich zdravému vývoji, ale také je vést ke sluš-
nému chování,“ popsal cíle projektu Karel
Dvořáček z AFK Slavoj Podolí. Kromě jeho
fotbalového oddílu se do projektu zapojili od-
borníci z Bohemians Praha (florbal), Eagles
Praha (softball a baseball), Vodních staveb
Praha Zelený pruh (gymnastika) a z atletic-
kého spolku SK DNF v čele s mistrem světa
v triatlonu Martinem Dvořákem. red

Čtyřka sportuje

Začátek nového školního roku byl v ně-
kterých mateřských školách obohacen
už tradičním zahradnickým worksho-

pem organizovaným v rámci místní Agendy
21 městskou částí Praha 4 ve spolupráci se
spolkem Záhony pro školky. „Jedná se o vzdě-
lávací pro gram podporující vztah dětí k pří-
rodě i prohlubující jejich znalosti o půdě, pěs-
tování květin, bylinek či zeleniny,“ popsal
radní Prahy 4 pro životní prostředí a místní
Agendu 21 Tomáš Hrdinka (ANO). Ten spolu
s lektorkami spolku Záhony pro školky na -
vštívil děti v mateřských školách Kaplická
a Táborská a v Montessori klubu Elipsa při
Základní škole Školní, které mají zásluhou
projektu založené dřevěné záhony, vyvýšené
tak, aby se dětem s rostlinkami dobře praco-
valo. Předškoláci si navíc za pomoci paní uči-
telek vedou Sešity malého zahradníka.

V první části workshopu si děti povídaly
o ročních obdobích, půdě a přínosu žížal
a opylovačů a významu živin pro růst rostlin.
Pohádková hra jim pak přiblížila, jak rostliny
rostou ze semínek, a nakonec přišla na řadu
napjatě očekávaná péče o záhonky, na kte-
rých stále ještě bylo dost bylinek, jahod, ke-
říčkových rajčat, dýní, paprik anebo třeba
kvetoucích slunečnic. A závěrečný výsev se-
mínek, tentokrát špenátu a řeřichy, se po-
staral o to, že i na podzim se malí zahradníci
budou mít o co starat.

„Vše je naplánováno tak, aby na záhonkách
po většinu roku stále něco rostlo, a tak naši
předškoláci díky tomuto projektu vědí, jak
se pěstují jahody, cibuloviny, saláty, dýně,
rajčata nebo třeba ředkvičky, a co předchází
tomu, než se ocitnou na pultech obchodů,“
zdůraznil Hrdinka. red

Děti se učí zahradničit Jak by mělo vypadat
okolí Botiče?

Bydlíte nebo pracujete v blízkosti
Botiče? Případně tudy procházíte
nebo projíždíte na kole? Přispěj -

te svým názorem v online anketě. An-
ketu je možné vyplnit do 18. října na
https://praha4.urad.online/. Výsledky
ankety budou podkladem pro docenta
Matouše Jebavého z Katedry zahradní
a krajinné architektury ČZU a jeho stu-
denty, kteří si téma revitalizace Botiče
zvolili jako semestrální zadání v letním
semestru 2022. „Botič je cenným kra-
jinným prvkem. Městská část by proto
měla mít odborně podložený názor, ja-
kým způsobem území kolem potoka roz-
víjet, aby byl co nejvíce podpořen jeho
přírodní, rekreační a současně město-
tvorný potenciál,“ řekl Patrik Opa
(ODS), radní pro územní rozvoj a vý-
stavbu. red
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Nová cyklostezka
z Kunratic do Vestce

Na jihu Prahy vzniká nová cyklo -
stezka z Kunratic, která prodlou -
ží stávající cyklostezku A202 ze

středočeského Vestce. Technická správa
komunikací zahájila práce 1. října
a skon čit by měla v prosinci. Jedná se
o výstavbu nové zpevněné komunikace,
která bude zajišťovat pěší a cyklistický
provoz. Komunikace bude napojena ve
východní části na stávající stezku pro
chodce a cyklisty A202 z Vestce.
V západ ní části navrhovaná komunikace
navazuje na stávající zpevněnou komu-
nikaci u trubního propustku přes Olšan-
ský potok. Délka nové stezky bude 272
metrů a šířka tři metry. V rámci stavby
bude provedena oprava stávající asfal-
tové vozovky v místě propustku přes
Olšan ský potok. Z hlediska dopravního
se jedná o místní komunikaci III. třídy,
po níž je vedena cyklotrasa v hlavním
dopravním prostoru. red
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Festival zahájil místostarosta pro kul-
turu a majetek Michal Hroza (TOP
09). „Je nám potěšením hostit takovou

významnou akci v Praze 4 a moci pozvat di-
váky na řadu zajímavých představení, která
tento festival nabídne. Divadlu Sklep přeji,
aby se mu dařilo i nadále, aby i další dekády
obohacovalo naši českou kulturní scénu,“
řekl Hroza.

Babiččin sklep
Název divadla Sklep pochází ze skuteč-

ného sklepního prostoru domku babičky Da-
vida Vávry, který zde soubor založil pod
původ ním jménem Kobil klub se svým čtr-
náctiletým spolužákem Milanem Šteindle-
rem v roce 1971. Texty z této doby, rané bás -
ně a krátké scénky, byly o pár let později

použity v jednotlivých představeních pořadu
Besídka. Kolem roku 1978 se začíná utvářet
jádro souboru. Kromě Davida Vávry a Milana
Šteindlera ještě přibyl Jiří Burda, Tomáš Vo-
rel, František Váša, Eva Holubová a Tomáš
Hanák. Od roku 1980 vystupuje soubor
v kulturním domě Dobeška, který se stal jeho
domovskou scénou na další dlouhá léta.
Krom toho soubor hostoval na různých vý-
znamnějších pražských místech jako Malo-
stranská beseda, Futurum nebo Branické
diva dlo pantomimy, ale také na mimopraž-
ských pódiích.

Pražská pětka a Na brigádě
Také se rozvíjela spolupráce Vávry a Vorla

s pantomimickou skupinou Mimóza a reci-
tační skupinou Vpřed. V té době začíná i spo-

lupráce s dalšími pražskými divadly. Divadlo
Sklep bylo hlavním tahounem skupiny Praž-
ská pětka, dále tvořené divadly Mimóza,
Vpřed, Kolotoč a Křeč, která představovala
nejvýraznější generační hnutí 70. a 80. let
a přinesla oživení tehdejšího divadelního
světa.

Činnost Pražské pětky pronikla i do tele-
vizní oblasti, když v roce 1988 režíroval To-
máš Vorel film Pražská pětka, ve kterém di-
vadlo Sklep připravilo pátou část nazvanou
Na brigádě. Film spolu s dalšími televizními
scénkami a písničkovými klipy přinesl sou-
boru nové příznivce. Sklep byl z divadel Praž-
ské pětky nejen nejstarší, ale také nejpočet-
nější i nejvytrvalejší. Bez větších přestávek
hraje dodnes. red

Divadlu Sklep je padesát
Vzpomínkové večery, besídky, představení a mnoho dalšího
nabídne divadlo Sklep během festivalu na oslavu padesáti let své
tvorby. Unikátní představení probíhají tradičně v domovské scéně,
v divadle Dobeška. Festival bude pokračovat i v říjnu a listopadu.
Program a další informace o představeních jsou k dispozici na
stránkách divadla Dobeška nebo divadla Sklep.
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Žaluzie,
rolety, sítě

stahovací garnýže
sušáky na prádlo

www.interierservisgroup.cz

Tel. 603 715 285

Oprava
oken, žaluzií

INZERCE V4-1004

řilově si proto rozšiřování parko-
vacích zón místní nepřejí. Pro ně
je to jen zbytečný výdaj navíc,
protože jinak se pro ně nic ne-
změní,“ řekl Našemu REGIONU
opoziční zastupitel ze Čtyřky Lu-
káš Zicha (STAN). „Celé to roz-
šiřování zón placeného stání mi
přijde strašně nepřipravené a za-
vádí se to bez podpory záchyt-
ných parkovišť,“ myslí si Zicha.
Pro záchytná parkoviště v Praze
4 má vytipovaná různá místa,
jedno například právě na Spoři-
lově vedle Alberta. „Hlavně by se
ale parkovací zóny měly řešit glo-
bálně v celé Praze. A také se musí
rozlišovat, komu a kde zóny po-
můžou, a naopak,“ dodal.

Další opoziční zastupitel Vik-
tor Derka (Piráti) s parkovacími
zónami v zásadě souhlasí. „Jedi -
ný problém vidím v tom, že se to
celé přesune dál, a za chvíli bu -
de potřeba zavádět parkovací
zóny i v Libuši nebo Kunrati-
cích,“ řekl Našemu REGIONU.
A záchytná parkoviště podle něj
nejsou samospásná. „Když si má
řidič vybrat mezi parkováním za-
darmo přímo na místě, kam jede,
nebo na vzdálenějším parkovišti

za nějaký poplatek, tak si samo-
zřejmě vybere tu první varian -
tu,“ je přesvědčený Derka.

Díky zónám zaparkuji
Právě přetlak aut, ve kterých

do Prahy 4 míří zvnějšku lidé za
prací a které komplikují život
míst ním obyvatelům, je podle
radnice důvodem, proč se roz-
hodli zóny rozšířit. „Zóny byly
spuštěny jen v části Prahy 4 a tu-
díž se doprava logicky přelila
tam, kde ještě nejsou. A lidé,
kteří tam bydlí, logicky volají my
je chceme taky, my tu teď máme
všechna auta,“ vysvětluje plány
radnice zastupitelka Lucie Mich-
ková (ODS).

Praha 4 by proto chtěla příští
rok zavést zónu placeného stání
všude. Určitá část jejích občanů
s její představou dokonce sou-
hlasí a v již zmiňované face -
bookové diskusi uvádí i příklady,
kde zavedení zón místním pomo -
hlo. „Kačerov. Před zavedením
zón odstavné parkoviště pro mi-
mopražské dojíždějící. Nyní ko-
nečně pro nás, co tady bydlíme.
Další příklad, Budějovická u me -
tra Pankrác, přímo před hlav ní
poštou, konečně tam mů žu na
chví li zaparkovat. Mám pokra -

čovat? Víte, mám zkušenost, že
nej víc nadávají především ti, kte -
ří jsou tzv. náplavy nebo dokonce
nemají na Praze 4 ani trvalé byd-
liště,“ zastává se zón například
Stanislav Býček Kvapil. „Musím
říct, že parkování se po zavedení
modré zóny u nás (Antala Staš -
ka) zlepšilo. Zaparkuji vždy,“ při -
takává mu další diskutující David
Zandálek.

Zóny placeného stání byly na
části území Prahy 4 zprovozně -
ny k 1. červenci 2018. Byly a do-
sud jsou zejména v okolí trasy

dokončení ze strany 1

Čtyřka chce rozšířit parkovací zónu na celou čtvrť.

Lidé ze starého Spořilova zuří!

Na starém Spořilově o parkovací zóny vůbec nestojí.

Rozšiřování zón by mělo jít ruku v ruce s výstavbou parkovacích domů.

metra C, u zastávek tramvají
a autobusů MHD blízko centra
města a na dalších místech, kde
se po zavedení zón v Praze 2
a v Praze 5 začaly hromadit auto-
mobily mimopražských řidičů.
Jejich vozidla zde stála celý den
a bránila v parkování obyvatelům
Čtyřky. Znovu se ZPS rozšířily
v roce 2019 až po Jižní spojku
a do okolí Modřanské ulice.

Za minulý rok Čtyřka z parko-
vacích zón získala 27,6 milionu
korun. Své obyvatele vyzývá, ať
se k připravované podobě no-
vých zón, zveřejněné na webu
mapy.praha4.cz/mapa/zps,
vyjá dří do 5. listopadu 2021.
A to buď e-mailem na adresu:
zps@praha4.cz nebo osobně na
Od boru životního prostředí
Úřadu MČ Praha 4.

Jitka Kačánová 
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Nízkoprahový klub Uličník se od začát -
ku školního roku přestěhoval zpět
před vybrané základní školy městské

části Praha 4. Autobus parkuje každé pon-
dělí od 13 do 18 hodin u základní školy
Ohradní. Ve středu je v sudý týden v Poláč-
kově ulici a v lichý týden v Jílovské, rovněž
od 13 do 18 hodin.

Streetbus nabízí své služby všem dětem
a dospívajícím do věku 19 let, kteří mohou
Uličník navštívit bez udání důvodu a ano-
nymně. Cílem je vytvořit prostor, kde se bu-
dou návštěvníci cítit bezpečně.

„Rozšíření provozu Uličníku do další loka-
lity městské části Praha 4 umožní nabídnout
pomocnou ruku dalším dětem a dospívají-
cím. Klub mimo jiné pomáhá s řešením ne-
příznivých životních situací a mladé klienty
směřuje ke smysluplnému trávení volného
času,“ vysvětlila Lucie Michková (ODS),
předsedkyně Výboru pro bezpečnost Zastu-
pitelstva Městské části Praha 4. Provozova-
telem autobusu je organizace R-mosty, která

má dlouholeté zkušenosti v práci s dětmi
a mládeží zvláště ze sociálně slabého pro-
středí.

Projekt byl podpořen z grantu hlavního
města v oblasti prevence kriminality pro rok
2021. red

Lesy hlavního města vyhlásily pro školy
v městských částech Praha 4, Praha-
Kunratice, Praha 9 a Praha 19 podzim -

ní soutěž O nejlepšího sběrače, ve které se
již jedenáct let pravidelně utkávají žáci praž-
ských škol a školek.

Soutěž je letos opět zaměřena na zoo-
koutky a jejich obyvatele. Účastníci soutěže
mohou sbírat žaludy, bukvice, vlašské a lís -
kové ořechy a šípky, na kterých si pak po-
chutnají třeba divoká prasata, daňci nebo kr-

kavci. Pozor ale na kaštany, ty se přijímat
ne budou.

Nejlepší třídní sběračský kolektiv vyhrává
program Noc v lese v zookoutku Malá Chu -
chle. Program zahrnuje noční hry, opékání
špekáčků, přespání v lese a ranní komento-
vanou prohlídku zookoutku. Nejlepší školní
sběračský kolektiv vyhrává pro svou školu
program Záchrana živočichů.

Soutěž probíhá od 1. října do 1. listopa -
du 2021. Přihlášky do soutěže zasílejte na

e-mail sev@lesy-praha.cz (uveďte telefo-
nický a e-mailový kontakt na zodpovědnou
osobu, soutěžní kategorii a adresu školy, pří-
padně třídu, jež se do soutěže zapojí), heslo
SBĚR. Více informací se dozvíte na e-mailové
adrese sev@lesy-praha.cz nebo na telefon-
ním čísle 775 018 630. Svoz nasbíraných
plodů bude probíhat každý pátek od 8 do
12 hodin. Svoz je potřeba objednat předem
na uvedených kontaktech nejpozději do
čtvrtka daného týdne. red

Soutěž pro školy O nejlepšího sběrače

Uličník už zase vyrážíJak po rodičovské
do práce?

Praktické rady a tipy zkušených
žen v oblasti rozvoje osobnosti
i profesní kariéry nabízí podzimní

cyklus oblíbeného projektu Po rodičov-
ské do práce pro ženy z Prahy 4, který
připravila veřejně prospěšná organizace
Business & Professional Women CR.
Projekt vznikl díky finančnímu přispění
městské části Praha 4 a je pro účastnice
zdarma. Podzimní setkání se budou ko-
nat v prostorách historické Nuselské
radnice vždy v dopoledních hodinách od
9.30 hodin. K dispozici je také profe -
sionální hlídání dětí, které zajišťuje
partnerská organizace Baby Office.
19. říj na proběhne setkání s Hanou Mül-
lerovou na téma Jak najít vysněnou
práci? Účastnit se mohou jen obyvatelé
Prahy 4 s platnou registrací. Aktuality
z projektu a registrace najdete na
www.bpwcr.cz/mentoring/praha4/ red
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Velkoobjemové
kontejnery

Kontejnery
na bioodpad

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

Do VOK je možné odložit starý
nábytek, koberce, linolea, zrcad -
la, umyvadla, vany a WC mísy,
staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty.

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, rozpouštědla, mo-
torové oleje a obaly od nich), bio-
odpad, stavební odpad, dále pak
pneumatiky, elektrospotřebiče,
televizory a PC monitory, počí-
tače, lednice, mrazáky a sporáky.

Objemný odpad můžete zdar -
ma odložit v některém z 16 sběr-
ných dvorů hl. m. Prahy. Tato
služba 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 na-
ložení (rozhoduje množství
od padu) a za ujeté kilometry. Od-
vézt je možné veškerý odpad,
který lze odevzdat v jakémkoliv
sběrném dvoře hlavního města
Prahy.

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 Občanském do-
mově 
■ Kamenitá
■ Branická x K Ryšánce

21. října
■ Pod Vršovickou vodárnou III. 
■ Jiskrova x Na Mlejnku 
■ Jílovská (u Údolní 21)
■ Sinkulova x Na Klikovce

22. října
■ Podolská x U Vápenné skály 
■ V Hodkovičkách x Jitřní
■ Pod Jalovým dvorem
■ Ružinovská x Kukučínova

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

26. října
■ Jihozápadní V. x Jižní IX.
■ Na Chodovci (parkoviště)
■ Jižní XVI.
■ Choceradská x Senohrabská

27. října
■ Severovýchodní IV. x Severní
IV. 
■ Viktorinova
■ Ohradní x Na Křivině
■ Podolská x Pravá 

Zdroj MČ Praha 4

Bioodpad je organická hmo -
ta, která v sobě váže živi -
ny, jež můžeme ve formě

kompostu navracet do půdy.
Mezi bioodpad patří listí, trá -

va, plevel, zbytky ovoce, zele-
niny, čajové sáčky, kávová sed -
lina, zbytky rostlin, piliny, větve,
dřevní štěpka z větví stromů

a keřů, hlína z květináčů, spada -
né ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří zbytky
jídel, jedlé oleje, kosti, maso,
kůže, uhynulá zvířata, exkre-
menty masožravých zvířat, zne-
čištěné piliny a všechny další bio-
logicky nerozložitelné odpady.

Zdroj MČ Praha 4

Stanoviště pro biokontejnery Datum Hodina
■ Paprsková x V Kole 23. října 9.00–12.00
■ Pekárenská x Prostřední 23. října 9.00–12.00
■ Lukešova x Bohrova 23. října 13.00–16.00
■ Na Zlatnici x Na Podkovce 23. října 13.00–16.00
■ V Křovinách x Gončarenkova 24. října 9.00–12.00
■ Jižní IX x Jihozápadní V 24. října 9.00–12.00
■ Zapadlá x Zelený pruh 24. října 13.00–16.00
■ V Hodkovičkách x Jitřní 24. října 13.00–16.00
■ Jižní XVI 30. října 9.00–12.00
■ U Krčské vodárny x Krčská 30. října 9.00–12.00
■ U Družstva práce 58 (u separu) 30. října 13.00–16.00
■ Mezi Lysinami x V Mokřinách 30. října 13.00–16.00
■ Zelený pruh x Za pruhy 6. listopadu 9.00–12.00
■ Nad Koupadly x Nad Zátiším 6. listopadu 9.00–12.00
■ Nad Lesem č. or. 10 6. listopadu 13.00–16.00
■ Nad Obcí II (slepý konec) 6. listopadu 13.00–16.00
■ Nad Kostelem x U Šálkovny 7. listopadu 9.00–12.00
■ Kamenitá 7. listopadu 9.00–12.00
■ Zachova x Nad Svahem 7. listopadu 13.00–16.00
■ V Ondřejově x Nad Kolonií 7. listopadu 13.00–16.00
■ Jiskrova x Na Mlejnku 13. listopadu 9.00–12.00
■ Jihovýchodní IX (u trafačky) 13. listopadu 9.00–12.00
■ Dolnokrčská x Nad Obcí I 13. listopadu 13.00–16.00
■ Rosečská 1736/15 13. listopadu 13.00–16.00
■ Ve Studeném x Skaláků (u separu) 14. listopadu 9.00–12.00
■ Klánova x Na Dubině 14. listopadu 9.00–12.00
■ Za Skalkou x Nad Lomem 14. listopadu 13.00–16.00
■ Vlnitá x Nad Křížkem 14. listopadu 13.00–16.00

Přerušení dodávky vody
v Nuslích

●Z důvodu provádění oprav, udržovacích a revizních prací bude
dne 20. října od 8.00 do 16.00 hodin přerušena dodávka pitné
vody v oblasti Praha 2 a 4 – Nusle. Výluka vody se bude týkat
odběrných míst v ulicích č.p./č.o. Čiklova 647/3, 646/5, 624/7,
629/9, 636/11, 637/13, 1706/13a, Jaromírova, Krokova
104/15, Lumírova 525/1, 526/3, 445/5, 446/7, 452/9,
601/11, 453/13, 564/15, 115/17, 105/21, 90/23, 88/25,
102/27, 973 (bez vody bude pouze Ev. č. OM: 300265359), Na
Bučance 20/13, Nezamyslova, Oldřichova, Ostrčilovo náměstí,
Sekaninova, Slavojova, Spytihněvova a Svatoplukova.
● Náhradní zásobování bude zajištěno na základě požadavků
odběratelů a dle dopravních a technických možností přistavením
cisterny s pitnou vodou. Podrobné informace nepřetržitě podává
zákaznická linka PVK na telefonu 840 111 112 nebo 601 274
274. Zdroj: PVK

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 společ ně
s běžným odpadem či např. splachovat do WC apod.
● Při odlože ní do popelnice s komunálním odpadem hrozí ná -
sled né 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 při-
jímá.
● Každá lékárna je povinna nepoužité léky převzít. Některé lé-
kárny dokonce mají uvnitř prostoru lékárny dostupný uzavřený
a označený kontejner, do kterého může veřejnost nepoužitá lé-
čiva sama odevzdat. Zdroj: SÚKL
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Zjistěte si, jaký máte kotel,
možná vás čeká výměna.
Ještě zhruba rok mají do-

mácnosti na výměnu starého
kotle na pevná paliva (uhlí, dře -
vo, koks), pokud jejich kotel ne-
dosahuje alespoň 3. emisní třídy.
Požadavky na tyto spalovací sta-
cionární zdroje jsou stanoveny
normou ČSN EN 303-5 a jejich
třídu je možné zjistit ze štítku
kotle nebo v návodu k použití.
Ko tle, které tuto normu nespl -
ňu jí, tedy kotle 1. a 2. emis ní tří -
dy, je nutné nejpozději do 1. září
2022 vyměnit.

Tato povinnost vyplývá domác-
nostem ze zákona číslo
201/2012 Sb., o ochraně ovz-
duší, a reaguje na skutečnost, že
lokální topeniště jsou v současné
době jedním z největších zdrojů
jeho znečištění. I proto je tře ba
technický stav kotlů, včet ně těch
moderních, nechat pravidelně
každé tři roky zkontrolovat revi-
zním technikem.

Čtyřka proto aktivně upozor-
ňuje občany na možnost čerpat
na výměnu starých kotlů finan -
ční podporu z takzvaných kotlí-
kových dotací. Kotlíkové dotace
jsou poskytovány krajskými úřa -
dy na výměnu nevyhovujícího
kotle na pevná paliva za nový,
ekologičtější způsob vytápění.
V poslední vlně kot lí ko vých do-
tací je možné pořídit si kotel na
biomasu, tepelné čerpa dlo nebo
plynový kondenzační kotel.

Domácnosti s nižšími příjmy
mohou na výměnu kotle zís kat
dotaci až do výše 95 procent ce -
ny, ostatní domácnosti získají do-
taci do výše 50 procent. Další
možností je využít čerpání dotací
z progra mu Nová zelená úspo-
rám poskytovanou Státním fon-
dem život ní ho prostředí.

Více informací naj dete na
www.novazelenausporam.cz
nebo na bezplat né lince Státního
fondu životního prostředí 800
260 500. red

Kotlíkové dotace

Velká Kunratická je jeden
z nejstarších běžeckých
závodů v Čechách, který

se běhá tradičně vždy druhou
listo padovou neděli v Kunratic-
kém lese v Praze. Závod je zná -
mý svým náročným profilem,
rozmar ným počasím i unikátní
atmosférou. 88. ročník pražské -
ho přespolního běhu, kterého se
mohou na šesti tratích v celkem
27 kategoriích zúčastnit malé
dětí i běžečtí veteráni, se us ku -
teč ní 14. listopadu. Závod se po-
běží bez ohledu na povětrnostní

podmínky. Pouze v případě ex-
trémního počasí je pořadatel
oprávněn odsunout start závodu
nebo dle aktuální situace zcela
zrušit. On-line přihlašování na
adrese www.velkakunraticka.cz
bylo spuštěno od 11. října.

Závod vznikl v roce 1934 jako
klubový závod Vysokoškolského
sportu Praha. V sou časné době
jej pořá dá Atletický klub Spartak
Pra ha 4. S ohledem především
na ochra nu přírody je stanoven
celkový limit 3400 účastníků.

red

V listopadu již 88. ročník
Velké kunratické
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Oblíbené biotopové koupa-
liště na Lhotce muselo
ukončit svou letošní se-

zonu předčasně. Kvůli protrže-
nému dnu jednoho ze tří bazenů
se brány koupaliště zavřely již
koncem srpna. Tato vodní nádrž
je unikátní přírodním způsobem
samočištění vody, která cestou
do bazénu prochází dvěma čistí-
cími nádržemi. 

V první očišťují přitékající
vodu speciálně vysázené vodní
rostliny. Odtud jde voda do lek-
nínového jezírka, kde se dočiš-
ťuje, a odtud už přímo do bazé -
nu. Voda je tak přírodně čistá
a bez chloru či dalších chemikálií
dráždících kůži.

Jeden z těchto čistících bazénů
má ale momentálně protržené
dno, kvůli čemuž se koupaliště
předčasně uzavřelo ještě před
koncem plavecké sezony. Čtyřka,
která před časem zanedbaný
areál odkoupila od soukromého

majitele, znovu ho připravila
k provozu a s velkou slávou
v roce 2018 předala lidem z blíz-
kého i širokého okolí k rekreaci,
se rozhodla závadu reklamovat
přímo u výrobce a ten ji uznal.
Výši nákladů na opravu bude ale
podle tiskového mluvčího Pra -
hy 4 Jiřího Bigase možné stano-
vit teprve až po přesné specifi-
kaci příčiny havárie, k čemuž
však zatím nedošlo.

„Ztráty způsobené omezením
provozu koupaliště zřejmě ne-
překročí 2 miliony korun, pokud
se podaří odstranit poškození
v době mimo koupací sezónu,“
odhaduje Bigas.

Praha 4 chce kro mě opravy ba-
zénu areál částečně zrekonstru-
ovat, dodat mu nové stánky s ob-
čerstvením, dětské hřiště a další
dvě víceúčelová sportoviště nebo
vylepšit systém filtrování kalu,
který vzniká při přírodní filtraci
vody. jik

Koupaliště Lhotka
čeká rekonstrukce
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