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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 4

Předimenzovaná. Taková je prý pláno-
vaná stavba administrativní budovy,
kterou na Budějovické hodlá postavit

developerská společnost OPAL REAL. Proti
stavbě už dlouhé roky brojí jak radnice, tak

i míst ní obyvatelé. „Svůj zcela zásadní nesou -
hlas s takto naddimenzovanou stavbou naše
městská část trpělivě opakuje již od roku
2014 a bude ho uplatňovat i nadále ve všech
stupních řízení,“ uvedl radní pro územní roz-

Čtyřka bojuje
proti věžáku na Budějovické

Radnice Prahy 4 se odvolala proti rozhodnutí stavebního úřadu
o Administrativním centru Budějovická. Se stavbou
devatenáctipatrové kancelářské budovy na nároží ulic Budějovická
a Vyskočilova zásadně nesouhlasí. Rada městské části zároveň
vyjádřila znepokojení nad změnou právního názoru magistrátu
ohledně stavby. Ten však podle svého mluvčího pouze odstranil
nečinnost stavebního úřadu.

voj a výstavbu Patrik Opa (ODS). „Na odporu
ke stavbě mrakodrapu se městská část Pra -
ha 4 naprosto shoduje s obyvateli Prahy 4.
Petici proti umístění této výškové budovy na
roh ulic Budějovická a Vyskočilova podpořilo
v minulosti 1850 obyvatel, kteří svůj názor
nezměnili, a ani my ho měnit nebudeme,“
dodal Opa.

Nerespektování
právního názoru

Navzdory nesouhlasu městské části vydal
Stavební úřad Prahy 4 územní rozhodnutí
o umístění stavby nazvané Administrativní
centrum Budějovická, jak mu to na konci lis-

pokračování na straně 3
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2Zpravodajství z Prahy 4

Městská část Praha 4 za-
jistí v zimním období
gene rální opravu všech

šes ti knihobudek, které aktuálně
spravuje. Tuto zprávu uvítali je-
jich uživatele a knižní mecenáši,
kteří dávají knihám další šanci
najít svého čtenáře. Kompletní
renovace zahrnuje nový nátěr,
výměnu policového systému, ap-
likaci antigraffiti nátěru a další
potřebné opravy.

Knihobudky jsou součástí ve-
řejných prostranství již šestou
sezónu. Vznikly přestavbou sta-
rých a nepoužívaných telefon-
ních budek, které dále slouží
jako malé veřejné knihovny, kde
si lidé mohou knihu půjčit, věno-
vat, vyměnit, nebo si knihu vzít.
Radnice Prahy 4 provozuje kni-
hobudky na náměstí Generála
Kutlvašra, Roztylském náměstí,
v parku na Pankráci, v ulici Ke
Krči, v ulici Štúrova a v parku
V Zápolí.

Během šesti let bylo do kniho-
budek umístěno více než třicet
tisíc knih. red

Sohledem na stávající legis-
lativní požadavky je v ná-
vrhu novely nově pouze

stanoven výčet těchto ploch
přímo ve vyhlášce formou mapo -
vé přílohy. Byly tak zachovány
všechny existující plochy účelově
určené pro volný pohyb psů a při-
dány i plochy nově vytvořené.
Vyhláška se také nijak nedotkne
možnosti volného pohybu psů na
lesních pozemcích ani v otevřené
krajině mimo souvislou zástav -
bu. Problém nedostatku ploch
pro volný pohyb psů je tedy hlav -
ně v centrální části města, kde je
ovšem dán již samotnou konfi-
gurací a hustotou městské zá-
stavby, nikoliv obsahem vyhlášky

o ochraně veřejné zeleně. Při pří-
pravě vyhlášky bralo hlavní měs -
to zřetel i na fyziologickou potře -
bu volného pohybu psů. No velu
připraví hlavní město k projed-
nání na lednové nebo únorové
zasedání zastupitelstva.

Veřejná zeleň podle návrhu
novely vyhlášky změní svoji defi -
nici tak, aby byla skutečně ochrá-
něna veškerá zeleň nacházející
se na veřejných prostranstvích.
Pod rozsah regulace vyhlášky se
tak nově dostávají i po zemky,
kte ré dosud podle stávající práv -
ní úpravy pod definici veřejné ze-
leně nespadaly. Zejména se jedná
o plochy na některých pražských
sídlištích, kte ré jsou v katastru

nemovitostí evidovány jako druh
pozemku ostatní plocha se způ-
sobem využití jiná plocha. S roz-
šířením definice pro zeleň praco-
valo hlav ní město při přípravě
novely vyhlášky tak, aby nedošlo
k úbyt ku ploch pro volný pohyb
psů. Tam, kde se nacházely větší
ucelené plochy zeleně, na které
se dosud regulace nevztahovala,
byly příslušné městské části vy-
zvány, aby navrhly vymezení no-
vých ploch určených pro volný
pohyb psů. Jednalo se například
o sídliště Jižní Město, sídliště
Prosek nebo část území městské
části Praha 4. Na Jižním městě
se úbytek ploch kompenzoval za-
hrnutím téměř celého Centrál-

ního parku jako prostoru pro vol -
ný pohyb psů, městská část Pra -
ha 11 pak rozšířila další plochu
pro volný pohyb podél ulice
U Kun ratického lesa. Městská
část Praha 4 navrhla 16 nových
ploch pro volný pohyb psů
a o dal ších se jedná.

Snahou hlavního města tedy
od počátku je, aby možnost vol-
ného pohybu psů v zeleni přije-
tím nové vyhlášky neutrpěla.
Praha si je vědoma toho, že volný
pohyb psů je u řady plemen jejich
fyziologická potřeba a i v rámci
specifik aglomerace Prahy je pro -
to nutné možnost volného po-
hybu psů na vybraných plochách
zachovat. red

Knihobudky čeká
generální oprava

Nové plochy pro volný pohyb psů
Hlavní město aktuálně připravuje novelu
vyhlášky o ochraně veřejné zeleně. Její součástí je
i úprava volného pohybu psů ve veřejné zeleni,
která se ovšem nemění. Už nyní je totiž volný
pohyb psů ve veřejné zeleni obecně zakázán
a dovolen je pouze na plochách vyznačených
piktogramy vlastníkem veřejné zeleně.

Čtvrtá městská část nepo-
žádá o rozšíření zóny pla-
ceného stání na svém zbý-

vajícím území. Rozhodla o tom
městská rada, která na svém za-
sedání konstatovala, že význam -
ný počet připomínek obyvatel
v území navrhovaném pro rozší-
ření parkovacích zón považuje
dosavadní úpravu dopravy v tom -
to území za vyhovující i bez roz-
šíření zóny placeného stání.

V Praze 4 jsou dosud zóny
place ného stání zavedeny jejich
zřizovatelem, pražským magis-
trátem, na části území ohraniče-
ném Jižní spojkou a hranicemi
sousedních městských částí. Je-
jich spuštění pomohlo na mnoha
místech zlepšit dostupnost par-
kování pro rezidenty, současně
ale jako každé zavedení zón při-
neslo zhoršení situace za hranicí
zóny. Navíc v mezidobí došlo ke
spuštění parkovací zóny na úze -
mí sousední Prahy 10, a tím se

tlak na parkovací místa v Pra ze 4
dále zvýšil. Přesun vozidel ři-
dičů, kteří do Prahy pravidelně
dojíždějí za prací, případně oby-
vatel Prahy 4, kteří nesplňují ně-
kterou z podmínek pro získání
parkovacího oprávnění do ulic,
kde zóny placeného stání dosud
nejsou, způsobilo potíže zejmé -
na v oblasti Novodvorské, Krč -
ské ho sídliště, Nového Spořilova
a Hodkoviček.

Proto radnice nechala zpraco-
vat analýzu rozšíření zón place-
ného stání na zbylém území
Prahy 4 a následně po jejím pro-
jednání objednala návrh tohoto
rozšíření. Obyvatelé Čtyřky se
potom k návrhu mohli vyjádřit
a podali více než čtyři tisíce pod -
ně tů. Vzhledem k významnému
počtu negativních připomínek
Rada městské části Praha 4 roz-
šíření zón placeného stání na
zbývající část úze mí městské
části nepodpořila. red

Placená stání v Praze 4
se rozšiřovat nebudou
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slouží pro výměnu knih.
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INZERCE V4-0102

Čtyřka bojuje
proti věžáku na Budějovické
topadu letošního roku nařídil Od-
bor stavebního řádu Magistrátu
hlavního města Prahy. Svůj po-
stup v řízení úřad obhajoval nut-
ností řídit se právním názorem
odvolacího orgánu, k němuž se
předtím odvolal developer. Jiné
posouzení by podle něj bylo ne-
respektováním právního názoru
odvolacího orgánu.

Kromě nesouhlasu s rozhod-
nutím o stavbě radu městské
části zároveň znepo kojila změna
právního názoru magi strát ního
odboru. Ten již v minulosti roz -
ho dl, že tento projekt není v sou-
ladu s územ  ním plánem. Pře -
sahuje totiž výškově okolní
zástavbu a porušuje předpisy
o oslunění a osvětlení. Podle
Čtyř ky tento právní názor v otáz -
ce přípustnosti výškové stavby
AC Budějovická svým příkazem
z 25. listopadu 2021 Odbor sta-
vebního řádu MHMP bez jaké -
hokoli zdůvodnění změnil.

„Rada MČ Pra   ha 4 nyní
vyjádři la znepokojení nad ne-
standardním zasahováním ma-
gistrátního úřa du do řízení ve-
deného na prvním stup ni a nad
jeho zjevným zájmem na výsled -
ku řízení,“ uvedl koncem roku ti-

skový mluvčí čtvrté městské čás -
ti Jiří Bigas.

Rozhýbání úředníků
Mluvčí magistrátu Vít Hofman

však na dotaz Našeho REGIONU
prohlásil, že magistrát žádné své
rozhodnutí ani názor nezměnil.
Šlo mu prý jen o to, aby se Sta-
vební úřad konečně rozhýbala
začal konat.

„Posled ní rozhodnutí je pouze
pro cesním krokem k odstranění
nečin nosti stavebního úřadu.
Ma gistrát nikterak neposuzoval
samotnou podstatu jakou je
opráv něnost stavby, ale příka-
zem jsme pouze odstranili nečin-
nost stavebního úřadu. Stavební
úřad tak zkrátka musí rozhod-
nout a nikoliv být nečinný a je
čistě na něm, jak ve věci rozhod -
ne,“ vysvětlil Hofman.

S postupem hlavního města
nesouhlasí ale ani Anna Vin -
klárková, představitelka Arniky,
spol  ku zaměřeného na ochranu
životního prostředí. „Postup ma-
gistrátních úředníků, kte ří se
snaží povolit mrakodrap ve sta-
bilizovaném území, je naprosto
nehorázný,“ řekla Našemu RE-
GIONU. „Se svými znalostmi
mu   sí vědět, že záměr povolují
v rozporu s územním plánem.

Otázkou zůstává, jaká je jejich
motivace?“ ptá se Vinklárková.
„Už ve více kauzách jsme ze
strany magistrátu zaznamenali
snahu ohýbat předpisy a hledat
takovou argumentaci, aby bylo
možné předimenzovanou stavbu
povolit. Příslušný úředník očivid -
ně považuje územní plán i záko -
ny za cár papíru. Takový člověk

nemá na úřadě co dělat,“ myslí
si Viklárková.

Společnost Opel Real, na zá-
kladě jejíhož odvolání Stavební
úřad rozhodnutí o umístění stav -
by Administrativního centra Bu-
dějovická vydal, na žádost Naše -
ho REGIONU o komentář k té to
kauze nereagovala.

Jitka Kačánová

dokončení ze strany 1
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4Zpravodajství z Prahy 4

Žaluzie,
rolety, sítě

stahovací garnýže
sušáky na prádlo

www.interierservisgroup.cz

Tel. 603 715 285

Oprava
oken, žaluzií

INZERCE V4-0104

Sportování
s trenéry
pokračuje

Čtvrtá městská část za-
hájila v říjnu loňské -
ho roku projekt na-

zvaný Čtyřka sportuje –
sportujeme s trenéry. Tento
jedinečný sportovní projekt
je zaměřený na malé školá -
ky a jeho cílem je získat děti
pro sport, pomoci k jejich
zdravému vývoji a současně
je vést k chování v duchu
fair play. 

Do projektu jsou nyní za-
pojeny základní školy Jílov-
ská, Na Chodovci, Bítovská,
Kavčí hory a Ohradní, zři -
zované městskou částí Pra -
ha 4. Jejich žáci v prvních
ročnících se pod dohledem
zkušených profesionálních
trenérů postup ně sezná mí
s pěti  sporty – kopanou, at-
letikou, gymnastikou, flor-
balem a soft ballem, případ -
ně baseballem.

„Projekt je jedinečný
úzkou spoluprací radnice
a škol se sportovními oddíly,
jež disponují velmi zkuše-
nými trenéry, kteří se dětem
z Pra hy 4 běžně věnují,
a naše školáky proto dobře
znají,“ zdůraznil radní Jaro-
slav Míth (ODS), do jehož
gesce sport v Praze 4 spadá.

Nasazení profesionálních
trenérů do výuky přispívá
současně ke zpestření a pro-
fesionalizaci hodin běžné tě-
lesné výchovy v prvních tří-
dách základních škol. red

Děti se zapojily do sbírky
pro děti z Dětského centra

Už jedenáctý ročník sbírky
s názvem Děti dětem,
orga nizované Prahou 4

v mateřských a základních ško-
lách, které sama zřizuje, zajistil
pro Dětské centrum při Fakultní
Thomayerově nemocnici potřeb -
né věci v odhadované hodnotě
350 tisíc korun.

Celkem se do sbír ky zapojily
děti z dvaceti základních a dvaa-
dvaceti mateřských škol. „Děti
z našich mateřských a základ-
ních škol vytvořily a rozvíjejí za
naší pomoci krásnou tradici, kte -
rá je učí pomáhat a dělat ra dos t
druhým lidem. A jak je vidět na
narůstající pomoci, naše školáky
a předškoláky to spolu s jejich ro-
diči – navzdory obtížné době –
baví a dělá to radost jim samot-
ným,“ ocenila starostka Pra hy 4
Irena Michalcová (ANO), jež vý-
nos sbírky „Děti dětem“ osobně
předala Dětskému centru při
Thomayerově nemocnici.

Děti během sbírky za pomoci
rodičů i zaměstnanců škol spo-
lečně shromáždily nebo zakou-
pily například hračky, dětskou

kosmetiku, jednorázové podlož -
ky, dětské pleny, dezinfekce
a dal  ší dárky, které potěší děti,
jejich matky i ty, kteří se o ně sta-
rají.

„Této sbírky si nesmírně váží -
me. Je to pomoc, kterou naše
Dětské centrum při péči o malé
děti a jejich matky, jež nemají
dobré zázemí a trápí je i jiné
problémy, velmi ocení a s velikou
radostí využije,“ uvedl ředitel Fa-

kultní Tho mayerovy nemocnice
Zdeněk Beneš. Dětské centrum
při Fakultní Thomayerově ne-
mocnici poskytuje komplexní
zdravotní, výchovnou a sociální
péči dětem jakkoliv ohroženým
ve vývoji, včetně pomoci jejich
rodinám; dětem ohroženým pro-
středím, dětem s postižením, ko-
jícím matkám, těhotným i nezle-
tilým, které se akutně ocitly
v kri zové situaci. red

Praha 4 vysadila na vrchu
Kapitol v pražské Michli do
starého ovocného sadu cel-

kem pětapadesát nových ovoc-
ných stromů. V souladu s klima-
tickou politikou města došlo
k dosazení dožívajícího historic-
kého sadu tradičními druhy pec-
kovin. Jde zejména různé druhy
jedlých třešní a malvic (hrušně,
jeřáby), ale i k výsadbě zcela nové
reprezentativní aleje napříč sva-
hem z 23 exemplářů sytě růžově
kvetoucích třešní chloupkatých
(varieta Accola de).

„Ta by se měla brzy stát zda-
leka viditelným krajinným prv-
kem, a to nejen na jaře, ale kvůli
sytě červeným listům i na pod-
zim,“ řekl k nové aleji radní pro
životní prostředí a místní Agen -
du 21 Tomáš Hrdinka (ANO),

který její vznik na tomto repre-
zentativním místě inicioval, a ke
které se dokonce vyjadřovali i pa-

mátkáři. Pro čtvrtou městskou
část jde již o několikátou takto
významnou výsadbu ovocných
dřevin v posledních dvou letech.
Předloni byla například dosa-
zena Třešňovka na Spořilově,
loni pak Třešňovka v Braníku. Ta
si stejně jako v jiných případech
v souvislosti s výsadbou požá-
dala o grantovou podporu z Ná-
rodního programu životní pro-
středí, byť tato investici kryje jen
z men ší části.

„Rád bych v souvislosti s vý-
sadbou vyzval obyvatele Pra -
hy 4, aby se s námi podělili o ná-
pady, jak novou alej pojmenovat.
Naším záměrem je dostat tuto
alej i do běžných map. Své ná-
vrhy můžete radnici sdělit ideál -
ně prostřednictvím platformy
PinCity,“ doplnil Hrdinka. red

Na vrchu Kapitol rozkvete
na jaře nová třešňová alej
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VÝUKA JAZYKŮ
SKUPINOVÁ, INDIVIDUÁLNÍ, FIREMNÍ, PRO DĚTI,

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

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S ANGLIČTINOU

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
31. 1. 2022
K Novému dvoru 16, Praha 4

NYNÍ
PROBÍHÁ

ZÁPIS

+420 604 288 483 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

NEMČINA
FRANCOUŠTINA

ITALŠTINA
RUŠTINA

ČEŠTINA PRO CIZINCE

INZERCE V4-0103

Miro Gavran s odstupem
šesti let vytvořil pokra-
čování příběhu Krešeho

a Žarkece s názvem Návrat muže
mojí ženy, ve kterém se objevuje
i strůjkyně jejich osudu, svůd-
kyně Dragica.

Jedna žena dokáže hravě obe-
lhávat dva muže. A to celých pět
let. Jeden o druhém přitom ne-
mají ani tušení a věří, že jsou pro

svou lásku tím jediným vyvole-
ným. Jednou ale všechno pras k -
ne a oba se setkávají, aby situaci
po chlapsku vyřešili. Který z mu -
žů vyhraje? Nebo nakonec zví-
tězí žena? Hrdiny komedie Muž
mojí ženy jsou Slovinec Žarkec
a Dalmatinec Kreše, kteří jsou
ženatí se stejnou ženou, uklízeč-
kou vlaků na spoji Lublaň-Split.
Žarkec se odvážně vypraví za

Muž mojí ženy
Na Fidlovačce
Komedii Muž mojí ženy nejvýznamnějšího
chorvatského dramatika Miro Gavrana z roku
1991 uvádí od 17. prosince Divadlo Na Fidlovačce
v hereckém podání Michala Dlouhého a Davida
Novotného, kteří se jako herečtí partneři
potkávají poprvé od společných studií na
konzervatoři. Tato konverzační komedie
s množstvím směšných situací má za sebou už
přes třicet úspěšných premiér po celém světě. Krešem, aby byl konečně kon-

frontován s „mužem své ženy"
a aby společně vyřešili nastalou
situaci. Po dlouhých a vášnivých
rozhovorech zjistí, že jim všem
tento vztah vyhovuje.

V reáliích současného Chor-
vatska se odehrává tento plno-
krevný, ale přitom citlivý příběh
o tom, co to znamená být zralým
mužem, který už nechce nikomu
nic dokazovat, nechce „lovit“
nové ženy, zvykat si na nové po-

řádky, mužem, který chce jen žít
svůj život tak, jak byl zvyklý. Je
ale také komedií o mužském ná-
hledu na ženské myšlení, na žen-
ské emoce. Což je základní téma
autora Miro Gavrana: „Píši o že-
nách, protože o mužích už bylo
téměř vše napsáno. Jsem spiso-
vatel, který zbožňuje emoce, a ty
mohou být zachyceny daleko
snadněji skrze ženské postavy
nebo mužské představy o že-
nách.“ red

Michal Dlouhý a David Novotný v inscenaci chorvatského
dramatika Miro Gavrana Muž mojí ženy.
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6Zpravodajství z Prahy 4

Archeologické nálezy pro-
zrazují, že na území Krče
a Pankráce se zabydleli

první zemědělci již v mladší době
kamenné někdy před šesti tisíci
lety. Později se v Krči a i v Michli
usadili Keltové a někdy v průbě -
hu 7. a 8. století na území dnešní
Čtyřky dorazili Slované. Později
tudy procházela zemská stezka
vedoucí z Pražské kotliny přes
Vyšehrad a pankráckou pláň,
přes Krč, Libuš a Jesenici, dále
směrem na Jílové a k Bechyni.

Ve středověku zde byly osady
obklopené obilnými polemi, use-
dlosti rybářů v okolí výnosných
rybníků, mlýny, zahrady, chmel-
nice a sady s ovocnými stromy.
Za Karla IV. v těchto místech na
jeho popud vyrostly vinice
a v Branické skále se už nejspíš
za čal lámat kámen. Podobně ja -
ko na celém území Česka se na
počtu obyvatel i celkovém rozvoji
dnešní Prahy 4 velice negativně
podepsala třicetiletá válka. Kvůli
ztrátám na životech ve vojen-
ských střetech nebo kvůli šířícím
se epidemiím a vypáleným ves-
nicím trvalo až zhruba do konce
17. století, než se život vrátil
úroveň před tímto ničivým kon-
fliktem. Nový rozkvět území
dnešní Čtyřky nastal až v období
baroka ve spojení se vzrůstajícím
zájmem obyvatel hlavního města
o vycházky do přírody. Hodně po-
pulární v té době byly Nusle s Fi-
dlovačkou, Krč, Kunratický les
nebo Hodkovičky. Od poloviny
19. století mnozí výletníci vyrá-
želi do přírody na Praze 4 rovněž
parníkem po Vltavě.

K Velké Praze bylo území
dneš ní Prahy 4, tedy zejména
Nusle, Braník, Krč, Hodkovičky,
Lhotka, Michle, Podolí a část Zá-
běhlic, připojeno v roce 1922.
Následně se zde postavily napří-
klad Masarykovy Sociální do-
movy, podolská vodárna nebo se
do Nuslí přeneslo sídlo hlavního
soudu. V roce 1968 se pak při-
pojily Háje, Chodov, Kunratice,
Libuš a město Modřany a ještě
později Cholupice, Točná, Pís-
nice, Šeberov, Újezd u Průhonic.
Za socialismu zde vznikla obrov-
ská sídliště, například Jižní měs -
to, nebo pražský komunikační
systém. V současné době je Pra -
ha 4 sídlem moderních proskle-
ných budov významných světo-
vých korporací.

Architektura, divadla
i slavné osobnosti

Mezi významné památky Pra -
hy 4 patří například areál býva-
lých Branických ledáren, který
v současné době budí kontro-
verze u místních obyvatel, pro-
tože se tam celé léto konaly roc-
kové koncerty. Jim se prý kvůli
tomu špatně spalo, a proto se-
psali petici proti dalšímu pokra-
čování těchto kulturních akcí
a poslali ji až samotnému prezi-
dentu Zemanovi. Technicky za-
jímavou a architektonicky i his-
toricky cennou stavbou v Praze 4
je Podolská vodárna, Thomaye-
rova nemocnice nebo pankrácká
věznice, která dokonce vstoupila
i do pražské lidové písničky „Na
Pankráci, na malým vršíčku, sto -
jí pěkné stromořadí...“

Co možná
(ne)víte o Praze 4?

Čtyřka patří jak do rozlohy, tak do počtu obyvatel
k největším pražským čtvrtím. Je nutné rozlišovat
na samotnou městskou část Praha 4, kam patří
Braník, Hodkovičky, Lhotka a Podolí a části Nuslí,
Michle, Záběhlic a Vinohrad, a městský obvod
Praha 4, do kterého spadají kromě samotné
Čtyřky rovněž Praha 11 (Chodov a Háje), Praha 12
(Cholupice, Kamýk, Komořany, Modřany a Točná),
Praha-Kunratice, Praha-Libuš (Libuš a Písnice),
Praha-Šeberov a Praha-Újezd.

Kromě zajímavých budov žije
Praha 4 také divadlem, v sou-
časné době bohužel pozname-
nané striktními omezeními do-
provázející šíření covidu-19. Na
území Čtyřky stojí například do-
movská scéna legendárního di-
vadla Sklep, divadlo Na Jezerce
následníka dávného hereckého
rodu a principála Jana Hrušín-
ského nebo znovuobnovené di-
vadlo Na Fidlovačce, které doslo -
va z popela vzkřísila herecká
dvojice Eliška Balzerová a Tomáš
Töpfer.

Prahu 4 si za svou domov vy-
volila řada populárních osobnos -
tí, mnohé z nichž ocenila radnice
této městské části čestným
občan stvím. Patří mezi ně také
herec Josef Abrhám, výtvarník
Adolf Born, který dal například
tvář Machu a Šebestové nebo
Maxipsu Fíkovi, hokejista Au-
gustin Bubník, herec Jan Hru-
šínský, spisovatel Ivan Klíma,
operní pěvec Štefan Margita,
otec slavného Krtečka Zdeněk

Miler, zpěvák Václav Neckář,
autor nesmrtelného dětského
komiksu Čtyřlístek Jaroslav Ně-
meček, výtvarnice Emma Srn -
cová, legendární Popelka Libuše
Šafránková nebo básník Jiří Žá-
ček. red

Věznice stojí na Pankráci už od konce 19. století.

Nejoblíbenější česká herečka, kterou díky pohádce o Popelce
znají diváci po celém světě, bude k Praze 4 patřit pořád.

Díky Karlovu IV. se na území
dnešní Prahy 4 inenzivně šířilo
vinohradnictví.
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7 Zpravodajství z Prahy 4

Velkoobjemové
kontejnery

17. ledna 16.00–20.00 hod.
■ Žilinská
■ Kotorská (u jeslí)
■ Boleslavova x Božetěchova
■ Zapadlá x Zelený pruh
■ Psohlavců x Věkova

18. ledna 16.00–20.00 hod.
■ Na Květnici (u tříd. odpadu) 
■ Na Líše x Na Novině
■ Jihlavská (proti garážím)
■ K Výzkumným ústavům
■ Horáčkova X Bartákova

19. ledna 16.00–20.00 hod.
■ Baarova x Telčská
■ Lukešova x Bohrova
■ Bítovská
■ Klánova x U Vodotoku
■ Podolská x K Vysoké cestě

20. ledna 16.00–20.00 hod.
■ Na Zlatnici x Na Podkovce
■ Plamínkové (u garáží)
■ Kamenitá
■ Branická x K Ryšánce
■ Jílovská (u Alberta)

24. ledna 16.00–20.00 hod.
■ Na Veselí x V Občanském do-
mově

■ Jiskrova x Na Mlejnku
■ Sinkulova x Na Klikovce
■ V Hodkovičkách x Jitřní
■ Pod Jalovým dvorem

25. ledna 16.00–20.00 hod.
■ Pod Vršovickou vodárnou III.
■ Podolská x U Vápenné skály
■ Ružinovská x Kukučínova
■ Nad Havlem x U Krčského ná-
draží
■ Sládkovičova

26. ledna 16.00–20.00 hod.
■ Fillova x Rabasova
■ Mirotická x Čimelická (u ulice
Novodvorská)
■ Jihozápadní V. x Jižní IX.
■ Na Chodovci (parkoviště proti
škole)
■ Jižní XVI.

27. ledna 16.00–20.00 hod.
■ Choceradská x Senohrabská
■ Severovýchodní IV. x Severní
IV.
■ Viktorinova
■ Ohradní x Na Křivině
■ Podolská x Pravá

Zdroj MČ Praha 4

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

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 (například autoba-
terie, zářivky, barvy, rozpouš-
tědla, motorové oleje), bioodpad,
stavební odpad, dále pak pneu-
matiky, elektrospotřebiče, tele-
vizory a pc monitory, počítače,
lednice, mrazáky a sporáky.

Jak nakládat s olejem
●Oleje z fritovacího hrnce nebo třeba pánve lze odevzdat v kaž-
dém sběrném dvoře, kde jsou umístěny nádoby s nálepkou ozna-
čující, že jde o nádoby určené k odkládání použitých kuchyň-
ských olejů z domácností.
●Olej musí být zbavený zbytků jídla a musí být v uzavíratelných
obalech, ne však skleněných, ale pouze v plastových PET lah-
vích, uzavřených kbelících nebo kanystrech.
● Použité oleje a tuky jsou zpracovány a využity na ekologicky
šetrné výrobky.
● Oleje a tuky vylévané do odpadu zatěžují kanalizační síť
a svody v domech. Zdroj: Pražské služby

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

použitých rostlinných olejů a tu -
ků. Jedná se nejčastěji o zby lý
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. Mimo to, jed lé
ole je a tuky komplikují čištění
odpadních vod v čistírnách.

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

Nadále je zachována možnost
odevzdat použitý olej nebo další
kuchyňské tuky do sběrného
dvo  ra nebo v rámci mobilního
sběru. Pokud ho lidé chtějí ode-
vzdat na některém z blízkých
stanovišť tříděného odpadu, sta -
čí, pokud použitý olej slijí do PET
lahví a následně vhodit uzavře-
nou PET láhev do nádoby na sběr
použitého oleje.

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. Dal -
ší využití těchto tuků je v kosme-
tickém průmyslu, chemickém
průmyslu a gumárenství.

Zdroj MČ Praha 4

Sběr oleje a tuků
z domácností

Kontejnery
na použitý textil

Kontejnery na drobná
elektrozařízení a baterie

■ ulice Jankovská
■ulice Durychova (areál sběrné -
ho dvora)
■ ulice Chodovská (u Kauflan -
du)
■Antala Staška (poblíž prodejny
Albert)
■ Jílovská x Novodvorská (u ZŠ)
■ ulice Branická (u č. 161–171)
■ V Štíhlách x Štúrova
■ Roztylské náměstí. (parkoviš -
tě u Tesca)

■ Kotorská x Hvězdova
■ Branická x Mezivrší
■ Podolská x Pravá
■ Na Líše (u školy)
■ Pod Lysinami x Na Lysinách
■ Durychova (u pošty)
■ Hlavní x Choratická
■ Na Veselí x Soudní

Darovaný textil je dále tříděn
a dostává se přímo k lidem, kteří
ho dále využijí.

Zdroj MČ Praha 4

Do kontejnerů je mož né od-
kládat drobná elektroza-
řízení, jako jsou například

kalkulačky, rádia, drob né počíta-
čové vybavení, discmany, tele-
fony a další.

Do kontejnerů na drobná elek-
trozařízení a baterie naopak ne-
patří televizory, monitory, zářiv -
ky nebo úsporné žárovky. Nově
jsou stacionární kontejnery vy-

baveny také boxem pro indivi -
duál ní sběr baterií. Vývoz kontej -
nerů probíhá 1 krát měsíčně.
■ Hudečkova x Kubištova
■ Na Větrově 69/56
■ Jihlavská x Bítovská
■ Mečislavova 3 (na chodníku)
■ Podolská 17 (Nedvědovo ná-
městí)
■ Na Líše (parkoviště u školy)

Zdroj MČ Praha 4

Objemný odpad můžete odlo-
žit zdarma 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
nalo žení (rozhoduje množství
odpadu) a za ujeté kilometry. Od-
vézt je možné veškerý odpad,
který lze odevzdat v jakémkoliv
sběrném dvoře hlavního města.
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