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Konečně! Terasy na Budějovické
budou zase průchozí

Po dlouhých třech letech se minulý pátek slavnostně otevřela
terasa na Budějovické. Je konečně opravená a cestující mohou
znovu používat jižní výstup z metra. Předtím čtyřicet let
zanedbávaná stavba tak konečně opět poslouží veřejnosti.
ekonstrukční práce nabraly podle radního Jana Chabra (TOP 09) mírné
zpoždění v důsledku průsaku, kvůli
kterému bylo nutné dojednat přístup do budovy České spořitelny. Oprava začala na jaře
letošního roku a město vyjde na 34,2 milionu
korun bez DPH. Terasa byla vybudována
v roce 1977, ale více než 40 let se neopravo-

R

vala a její stav se postupně zhoršoval. Problémem bylo například zatékání do konstrukce. Havarijní stav terasy byl znám již
od roku 2010, ale nápravu zdržovala skutečnost, že stavba nikomu právně nepatřila.
Teprve v roce 2013 úředníci Prahy 4 rozhodli, že patří hlavnímu městu. Opravu však
nadále komplikovaly spory mezi pěti spolu-

vlastníky přilehlých prostorů – Dopravním
podnikem, hlavním městem, Domem bytové
kultury, Českou spořitelnou a provozovatelem stánku s občerstvením pod terasou. Terasa tak chátrala dál a před více než třemi
lety musela být kvůli havarijnímu stavu dokonce dočasně uzavřena. Teprve poté město
dokázalo dojednat opravu.

Do konce prosince?
„Jsou tam drobná zdržení, nicméně do
konce prosince bude vše opraveno,“ slibuje
Chabr. Dodal, že původní rozpočet nebylo
nutné navyšovat. Kolaudace byla podle něj
pokračování na straně 5
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Podpora pro mobilní
ošetřovnu Drop In
ražští radní schválili poskytnutí dotace
necelých 200 tisíc korun na provoz
mobilní ošetřovny společnosti Drop In.
Finanční prostředky v rámci individuální neinvestiční dotace budou použity na zajištění
provozu mobilní ošetřovny zejména v následujících měsících vzhledem k blížícímu se
zimě a nárůstu nakažených covidem. Mobilní ošetřovna je vůz terénního programu
Drop In pro uživatele nelegálních návykových látek. V rámci pravidelného stání v Praze 4 a Praze 8 nabízí výměnu injekčního materiálu, sociální a zdravotní poradenství,
testování na infekční nemoci, předtestové či

Prozkoumejte
Kunratický les

K
Foto Praha.eu
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potestové poradenství, zázemí a pomoc při
red
ošetřování.

Foto Praha4.cz

Fidlovačka má novou kotelnu

ivadlo Na Fidlovačce oslavilo v listopadu sto let své existence. Provoz zahájilo při příležitosti třetího výročí
vzniku republiky v roce 1921 státní hymnou.
Letošní kulatiny si připomnělo speciálním
představením s názvem 100 let Fidlovačky.

D

unratický je po Klánovickém lese
druhou nejrozsáhlejší lesní plochou na území Prahy a zároveň
největším lesem ve vlastnictví hlavního
města. Jako zelený ostrov uprostřed
husté městské zástavby bývá cílem vycházek Pražanů, ale i útočištěm a domovem mnoha živočichů. Má také velmi
zajímavou historii, která se pojí především s králem Václavem IV. Stále tu můžeme nacházet znamení z dávné doby
i málo známá zákoutí, která stojí za to
objevit. Kdo chce Kunratický les lépe poznat, prochodit ho křížem krážem a přitom si i trošku zasoutěžit, může se zapojit se do hry Lesů hlavního města
s názvem Mapování detailů.
Jedná se o hru, ve které mají soutěžící
za úkol podle fotek s nápovědou najít
známé i méně známé body Kunratického lesa, vyluštit všechny hádanky,
které se k nim vážou, a odhalit tajenku.
Ke hře budou zájemci potřebovat herní
kartu s mapou a křížovkou, kterou si
mohou vytisknout na webových stránkách https://lhmp.cz/ nebo si ji vytištěnou vyzvednout z krabice u kunratické
hájovny nedaleko restaurace U Krále
Václava IV. S vyluštěnou křížovkou se
vyfoťte kdekoliv v Kunratickém lese a fotograﬁi a znění tajenky pošlete na e-mail
sev@lesy-praha.cz do pátku 31. prosince. Začátkem ledna příštího roku proběhne slosování správných odpovědí
a výherci obdrží poukázku na exkurzi
Kunratickým lesem se zkušeným průred
vodcem.

V rámci oslav předala městská část Praha 4
divadlu novou kotelnu, jejíž kolaudace se
zúčastnil spolu s výkonným ředitelem divadla Josefem Jarošem i radní Prahy 4 pro
investice Filip Vácha (TOP 09). Její výstavba
red
stála 4,7 milionu korun bez DPH.
INZERCE V4-1202
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Užijte si zimní radovánky

Křest nové
vánoční jedle
byvatelé Braníku spolu s radním
pro životní prostředí a místní
Agendu 21 Tomášem Hrdinkou
(ANO) slavnostně pokřtili novou Branickou vánoční jedli. Vysazena byla
v přední části parku Za mlýnem při ulici
Vrbova. Nová jedle je náhradou za jehličnan, který ustoupil rekonstrukci Branické ulice. Původní strom si Braničtí
zvykli zdobit, a protože nemohl být přesazen z důvodu kolize s elektrickým kabelem, rozhodla se Praha 4 pořídit
strom nový. Jedná se o vzrostlý, šest metrů vysoký exemplář modré jedle ojíněné, vysazený ve věku 14 let. Strom bude
oplocen kvůli pejskům, kteří park hojně
navštěvují, a na zimu ještě dostane jednoduchou světelnou výzdobu v podobě
čistě bílých LED žárovek i pamětní tabulku připomínající jeho vysazení. „Věřím, že si Braničtí novou jedli oblíbí
stejně jako původní jehličnan, a byť je
z centra Braníka trochu dále, že si k ní
cestu nejen na Vánoce najdou. Ať se jí
tedy daří a je tu s námi i za sto let,“ uvedl
red
ke křtu Hrdinka.

Foto Jsmenalede.cz

O

ilovníci bruslení mohou letos opět
vyrazit za sportem i zábavou ve
svém okolí. Velký zájem o bruslení
na venkovním kluzišti v minulých letech přiměl vedení obchodního centra Arkády Pankrác k tomu, aby letošní ledová plocha byla
výrazně větší. Až do konce února si mohou
děti a dospělí před obchodním centrem
zabruslit na venkovním kluzišti o rozloze
600 metrů čtverečních. Bruslí se denně i o víkendech od 9 do 21 hodin a za každého počasí. Pro návštěvníky je připraven také veškerý potřebný servis včetně půjčovny bruslí
a občerstvení s bohatým sortimentem. Celodenní vstupné je 60 korun, děti do 6 let mají

M

INZERCE V4-1201

vstup zdarma. Půjčení bruslí vyjde na 80 korun.
V romantickou ledovou plochu pro všechny vášnivé i začínající bruslaře se proměnil
také park u chodovského obchodního centra.
Kluziště Westﬁeld Chodov na ledě bude
v provozu do konce ledna. Ledová plocha se
rozkládá na 675 metrech čtverečních a letošní novinkou je Ice Bar. Na místě je půjčovna bruslí a ve vybrané dny jsou na kluzišti
k dispozici i instruktoři bruslení. Otevřeno
je denně od 10 do 21 hodin. Vstup na kluziště
přijde dospělého na 120 korun, děti do pěti
let zaplatí 80 korun a všichni se mohou prored
hánět po ledě jednu hodinu.
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Mimořádné
Velkoobjemové
přistavování kontejnerů kontejnery
27. prosince
■ Jivenská x Adamovská
■ Družstevní ochoz x Zdařilá
■ Herálecká I. x Pacovská
■ Němčická (u trafačky) x Zálesí
■ Kaplická (u mateřské školky)
■ Kremnická (parkoviště)
28. prosince
■ Znojemská x Přímětická
■ Jaurisova x Dolní
■ Plamínkové (u garáží)
■ Zapadlá x Zelený pruh
■ Jihlavská x Bítovská
■ Na Chodovci (parkoviště)
29. prosince
■ Mezivrší x Nad Šálkovnou
■ Psohlavců x Věkova

■ U Družstva práce (u stanoviště
tříděného odpadu)
■ Jílovská (u Údolní)
■ Pod lysinami 2 (u trafačky číslo
TS 5178)
■ Ružinovská 4/1159 (pěší zóna)
30. prosince
■ Ohradní x Na Křivině
■ V Zápolí x Na Rolích (u stanoviště tříděného odpadu)
■ Mirotická x Čimelická (u ulice
Novodvorská)
■ Horáčkova x Bartákova
■ U Botiče (u č. p. 1389)
■ Pod Terebkou 12 (nad schody)
Zdroj MČ Praha 4

Sběr oleje a tuků
z domácností
byvatelé Prahy 4 mohou
odevzdávat použitý olej
do nádob na sběr použitého oleje, které jsou umístěné
na vybraných stanovištích tříděného odpadu:
■ Nuselská 2/1

O

■ Podolská 116
■ Štúrova 25
■ Hlavní 114
■ Jílovská 424/31
■ Bítovská 1228/11
■ Jeremenkova 90/725
Zdroj MČ Praha 4

Vánoční a novoroční
svoz odpadu
rogram svozu během vánočních svátků je vytvořen tak, aby nedocházelo
k přeplnění nádob a nevznikal
kolem nich nepořádek. Od 24. do
31. prosince budou zajištěny
standardní pracovní směny
a svoz směsného odpadu proběhne jako v běžných dnech.
Díky větší zátěži na separačních
místech budou provedeny svozy
tříděných složek odpadu v posíleném režimu. U tříděného odpadu budou v kritických oblastech
posíleny svozy v období 23.–31.
prosince, jinak bude vše probíhat
také dle příslušných svozových
plánů.
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Svoz směsného odpadu
23.–31. 12. 2021
■ standardní svoz v pravidelných svozových dnech

1. 1. 2022
■ svoz až na výjimky neprobíhá,
náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2. 1.–6. 1. 2022
■ bude probíhat standardní svoz
s případným časovým posunem

Svoz tříděného odpadu
23.–31. 12. 2021
■ standardní svoz v pravidelných svozových dnech
23.–31. 12. 2021
■ v kritických oblastech budou
posíleny svozy ostatních složek
tříděného odpadu
1. 1. 2022
■ svoz až na výjimky neprobíhá
2. 1.–6. 1. 2022
■ bude probíhat standardní svoz
s případným časovým posunem
(max. 1 den)
Zdroj: MČ Praha 4

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, který lze vhodit
do běžné sběrné nádoby, nebezpečný odpad (např. autobaterie,
zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak
pneumatiky, elektrospotřebiče,
televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.
V prosinci se kontejnery na objemný odpad se nepřistavují.

D

3. ledna 16.00–20.00
■ Jivenská x Adamovská
■ Čestmírova x Mečislavova
■ Zálesí x Sulická
4. ledna 16.00–20.00
■ Pod Terebkou (nad schody)
■ Pekárenská x Prostřední
■ Vavřenova
5. ledna 16.00–20.00
■ U Pernštejnských x Družstevní
■ Pod Dálnicí č. 1
■ Nad Pískovnou x Přechodní
6. ledna 16.00–20.00
■ Družstevní ochoz x Zdařilá
■ V Zálomu x Na Jezerce
■ Mezivrší x Nad Šálkovnou
10. ledna 16.00–20.00
■ Halasova x U Strže
■ Valtínovská x Hornokrčská
■ Jeremenkova x Sitteho
■ Pod lysinami 2 (u trafačky)
■ Pod Děkankou x Nad Spádem
INZERCE V4-1206

11. ledna 16.00–20.00
■ Pod Višňovkou
■ Murgašova
■ Zachova x Nad Svahem
■ Herálecká I. x Pacovská
■ Zelený pruh x Za pruhy
12. ledna 16.00–20.00
■ Nad les. divadlem x Němčická
■ U Habrovky x U Krč. vodárny
■ M. Cibulkové x U Jedl. ústavu
■ Vrbova (u garáží)
■ Lopatecká x Doudova
13. ledna 16.00–20.00
■ Michelská x U Michel. mlýna
■ Pod Krč. lesem x Ružinovská
■ Vzdušná x Na Rovinách
■ Na Vrstvách x Pod Pekařkou
■ Korandova x Havlovického
17. ledna 16.00–20.00
■ Žilinská
■ Kotorská (u jeslí)
■ Boleslavova x Božetěchova
■ Zapadlá x Zelený pruh
■ Psohlavců x Věkova
18. ledna 16.00–20.00
■ Na Květnici
■ Na Líše x Na Novině
■ Jihlavská (proti garážím)
■ K Výzkumným ústavům
■ Horáčkova X Bartákova
19. ledna 16.00–20.00
■ Baarova x Telčská
■ Lukešova x Bohrova
■ Bítovská
■ Klánova x U Vodotoku
■ Podolská x K Vysoké cestě
20. ledna 16.00–20.00
■ Na Zlatnici x Na Podkovce
■ Plamínkové (u garáží)
■ Kamenitá
■ Branická x K Ryšánce
■ Jílovská (u Alberta)
Zdroj MČ Praha 4
INZERCE V4-1205

Žaluzie,
rolety, sítě
stahovací garnýže
sušáky na prádlo

Oprava
oken, žaluzií
www.interierservisgroup.cz

Tel. 603 715 285
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Konečně! Terasy na Budějovické
budou zase průchozí
v plánu v lednu, ale díky kladnému vyjádření stavebního úřadu se výstup z metra a průchody
pod terasou otevřely ještě letos.
Dělníci při rekonstrukci zpevnili a doplnili nosné prvky terasy
a vybudovali nové podhledy. Ty
zbývá dokončit v části přiléhající
k budově České spořitelny, kde
do stavby zatéká a je nutné ji izolovat. Dělníci zrenovovali také
schodiště vedoucí k obchodnímu
centru DBK.
Chabr dodal, že příští rok jsou
na Budějovické v plánu drobné
úpravy tzv. bazénu mezi vstupy
do stanice pod úrovní země, kde
bude opravena dlažba a doplněna zeleň. Město chystá také proměnu celého prostoru okolí Budějovické, podobou se zabývá
magistrátní komise. Chabr řekl,
že město k tomu nechá zpracovat územní studii, kompletní řešení je nicméně plánováno až
v roce 2035.
„Jedním slovem TRAGÉDIE!!!!! Jak je možné,že v dnešní
době trvá tak šílené dlouho něco
takového udělat a pak ještě prý
konečné řešení a úpravy v roce
2035?? Vtip???“ zareagovala
rozladěně na tuto zprávu čtenářka webu seznamzpravy.cz
Magda Havelková. „Okolím Budějovické procházím denně a je
to neštěstí. Dnes jsem tudy šla
a viděla jsem tam pracovat dva
lidi ! Práce jak na kostele a 2 lidi!
Se pak máme divit,že to trvá roky!!!! Je to ostuda Prahy 4,“ dodala.

Byl to boj
Pasáž u jižního výstupu
z metra nechala Praha uzavřít
22. ledna 2018. Tři dny předtím
byl uzavřen výstup z metra. Magistrát následně chtěl terasu
zbourat. Kvůli protestům Prahy
4 i DBK po téměř deseti měsících
úřad nakonec nechal terasu podepřít vzpěrami, které jsou u východu z metra dosud, a jižní výstup z metra byl opět otevřen.
Uzavření pasáže se od začátku
nelíbilo DBK. „Rekonstrukce te-

Foto Dan Hromada, A11

dokončení ze strany 1

rasy na Budějovické ovlivňuje
tvář obchodního centra DBK
především z estetického hlediska, ale má to samozřejmě vliv
i na návštěvnost centra. Zákazníci se domnívají, že se jedná
o náš pozemek, který jsme naší
nedbalostí nechali zchátrat až do
dnešního stavu,“ postěžovala si
před časem Našemu REGIONU
marketingová manažerka DBK
Monika Kasanová. DBK dokonce
uklízelo v okolí své budovy i odpadky, ačkoliv úklid měl být zajištěn někým jiným. S DBK také město bezvýsledně jednalo
o možném odprodeji terasy obchodnímu centru.
Konečné opravě předcházela
dohoda všech zainteresovaných
stran z konce minulého roku
o tom, že terasa patří Praze a že
nikdo tento fakt nebude zpochybňovat u soudu. Radnice
Prahy 4 o opravu terasy na Budějovické usilovala již dlouhá
léta, moc toho však dělat nemohla. „Jsme rádi, že po mnoha
letech odkládání opravy, ztěžování průchodu pod terasou provizorními opěrami a uzavírání
jižního vestibulu stanice metra
Budějovická byla letos oprava konečně realizována. Obyvatelé
Prahy 4 i cestující, kteří hojně
využívají důležitý přestupní uzel
mezi stanicí metra a stanicemi
autobusů MHD, si oddechnou
a jistě přivítají fakt, že mohou
opět bez komplikací a hlavně

bezpečně projít podchodem pod
opravenou terasou,“ řekl Našemu REGIONU tiskový mluvčí
Čtyřky Jiří Bigas. „A totéž samozřejmě platí pro bezpečný pohyb

po opravené terase. Dobrou
zprávou je i to, že v příštím roce
bude práce pokračovat opravou
rozbitých a uvolněných dlaždic
v pasáži,“ dodal. Jitka Kačánová
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