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Vychází 21. 2. 2022

Nezávislý měsíčník
pro Prahu 4

Technická správa komunikací (TSK)
bude letos opravovat vrchní část Bar-
randovského mostu, kdy bude průjezd

snížen v každém směru ze čtyř na tři jízdní
pruhy. A jeden z nich by měl být ještě k tomu
vyhrazen pouze pro autobusy MHD.Po
mostě nyní jezdí autobus číslo 125 spojující
Skalku, Háje a po Jižní spojce jede na Smí-
chovské nádraží.

Praha 4 podle slov svého místostarosty
Zdeňka Kováříka (ODS) přípravu rekon-
strukce Barrandovského mostu vítá, protože

jeho uzavření v případě havárie by způsobilo
kolaps celého města. „Podporujeme řadu při-
pravovaných opatření, jako například na
rampě Barrandovského mostu směrem
k a od Modřanské, k podpoře MHD v Jere-
menkově a Vrbově ulici či posílení tramvajo-
vých linek po dobu rekonstrukce. Zásadně
však nemůžeme souhlasit s omezováním
provozu ulice Na Strži a Jižní spojky vyhra-
zenými jízdními pruhy pro méně potřebné
autobusy, když by tím byla zásadně ohrožena
prioritní velkokapacitní autobusová doprava

Oprava Barrandovského mostu.
Čtyřce se nelíbí omezení dopravy

Plánované prodloužení jízdního pruhu pro autobusy na Jižní spojce
během opravy Barrandovského mostu se nelíbí vedení Čtyřky. Bojí
se totiž, že způsobí prodloužení kolon a následně problémy pro
MHD i auta v několika křižovatkách v Krči. Ropid, který organizuje
pražskou MHD, ale namítá, že zatím jde jen o předběžný návrh.

mezi ulicí Zálesí a Kačerovem,“ myslí si Ko-
vářík.

Kolony jsou podle něj na Jižní spojce sice
obvyklé, avšak tří jízdní pruhy je dokážou
pohltit a běžně nezasahují až ke křižovatce
Jižní spojky s Budějovickou, Michelskou a Ví-
deňskou. „Její průjezdnost je klíčová pro nej-
vytíženější autobusové spojení okolo Tho-
mayerovy nemocnice, kde jezdí více než 20
linek. Podobně klíčové jsou křižovatky Ví-
deňská – Zálesí a Zálesí – Štúrova, zejména
druhá je ohrožena snížením kapacity Jižní
spojky,“ uvedl.

Ještě není rozhodnuto
O případném prodloužení vyhrazeného

pruhu ale zatím nebylo rozhodnuto. „Zatím
se jed ná o předběžný návrh různých podpůr-
ných preventivních opatření při připravo-

pokračování na straně 3
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2Zpravodajství z Prahy 4

Dopravní podnik
hlavního města
dokončil v oblasti
Pankrácké pláně
geologický průzkum
pro metro D. V rámci
průzkumu vzniklo
téměř půl kilometru
průzkumných děl, které
budou součástí
budoucích traťových
tunelů, stanic, výstupů
z nich nebo přestupních
chodeb. 

Geologický průzkum Do-
pravní podnik zahájil
v červnu 2019 na čtyřech

lokalitách v oblasti Pankrácké
pláně, a to v místě sjezdu z ulice
5. května do ulice Na Strži, na
rohu ulic Na Strži a Budějovické
u budovy České pošty, mezi uli-
cemi Na Strži a Jankovská a na
rohu ulic Na Strži a Antala Sta-
ška. Cílem bylo ověřit pevnostní
a technologické vlastnosti horni-
nového masivu v místech budou-
cích ražeb, potvrdit předpoklad
složitých geologických poměrů
a tektonických poruch v jednot-

livých souvrstvích, které nazna-
čovaly výsledky z prvních prů-
zkumných povrchových vrtů.
Jedním z důležitých cílů prů-
zkumu bylo také ověřit účinnost
navržených opatření ke zpev-
nění nadloží a zamezení jeho se-
sedání pomocí injektáží. 

Průzkum shodně na všech čty-
řech lokalitách potvrdil, že geo-
logické podmínky jsou v tomto
úseku metra D složité. Horniny
jsou většinou rozpukané, s men -
ší pevností, místy přecházející do
tektonicky silně podrcené až pro-
hnětené směsi s drobnými úlom -

ky, které lze rukou lehce lámat.
Největším zjištěním, se kterým
se před zahájením průzkumu ne-
počítalo, by la reakce souvrství
kosovských břidlic na probíhající
ražby. Kvůli snižování hladiny
spodní vody začalo docházet
k většímu sedání nadloží, včetně
traťových tunelů linky C. Tomu
zabránilo použití tlakových in-
jektáží a speciálních injektáž-
ních směsí na bázi organicko-mi-
nerálních pryskyřic. Ukázalo se
to jako správné technické řešení,
protože po provedení injektáží
se sedání zastavilo.

Práce prováděly společnosti
HOCHTIEF CZ, Metrostav
a STRA BAG. Náklady na geolo-
gický průzkum činily do konce
roku 2021 celkem 1,82 miliard
korun. Na dokončený průzkum
může navázat samotná stavba
prvního úseku Pankrác D – Ol-
brachtova.

Na dvou lokalitách, na rohu
ulic Na Strži a Antala Staška
a mezi ulicemi Na Strži a Jankov-
ská, probíhal kromě geologic-
kého průzkumu také paleontolo-
gický výzkum vědců z Národního
muzea. V místech budoucí sta-
nice Olbrachtova se nachází
svrchněordovické sedimenty, ve
kterých se podařilo nalézt zka-
meněliny zástupců trilobitů, ga-
stropody, mlže, graptolity nebo
hlavonožce.

Zajímavostí jsou nálezy schrá-
nek větších hlavonožců pokryté
připevňovacími terči žahavců,
pokryté trsy koloniálních orga-
nismů nebo drobnými koloniemi
povlékavých mechovek. Také ve
vytěžených hor ninách z lokality
mezi ulicemi Na Strži a Jankov-
ská se podařilo nalézt zajímavé
fosilie z období prvohor, přede-
vším trilobity, mlže, hlavonožce
nebo lilijice. Některé ze zkame-
nělin je v současné době možné
vidět v expozici Národního mu-
zea. red

První tunely a chodby pro metro D

Veřejnost se může vyjádřit k Novým Dvorům

Lokalita Nové dvory řešená
územní studií se nachází
na území především druhé

a dvanácté městské části, okra-
jově pak na území městských
čás tí Praha-Kunratice a Praha-
Libuš.

Návrh územní studie je zveřej-
něn na webových stránkách od-
boru územního rozvoje praž-
ského magistrátu.

V úterý 22. února se uskuteční
od 15.30 hodin prostřednictvím
online streamu na platformách
vimeo a zoom veřejné jednání
s prezentací a možností pokládat
dotazy k návrhu. Od středy 23.
února do pátku 25. února pak
bude na křižovatce ulic Dury-
chova – Štúrova – Libušská
umístěn konzultační kontejner,
ve kterém se veřejnost může se-

známit s návrhem studie. Pra-
covníci Institut plánování a roz-
voje hlavní ho města Prahy zod-
poví dota zy a vyslechnou názory,
případ ně občanům pomohou for-
mulovat písemnou připomínku.

Návrh územní studie lze pí-
semně připomínkovat do pátku

4. března, a to způsoby uvede-
nými ve veřejné vyhlášce, která
je zpřístupněna na úřední desce
pražského magistrátu i na úřed -
ní desce městské části Pra ha 4.
Připomínky budou vyhodnoceny
a předány zpracovateli územní
studie k zapracování. red

Lokalita Nových Dvorů patří ke klíčovým územím
pro rozvoj města. Může zde vzniknout nová čtvrť
u budoucí stanice metra D Nové Dvory a také
místa pro rekreaci a sport. Územní studie pro tuto
lokalitu pokročila v letošním roce do další fáze.
Hlavní město opět nabízí veřejnosti možnost se
k ní vyjádřit. 
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Letecký model územní studie Nové Dvory

Dopravní podnik dokončil geologický průzkum pro metro D
v oblasti Pankrácké pláně
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INZERCE V4-0202

Oprava Barrandovského mostu.
Čtyřce se nelíbí omezení dopravy
vané rekonstrukci Barrandovského mostu,
která by měla pomoci autobusům MHD při
očekávaných dopravních komplikacích při
zúže ní Barrandovského mostu,“ uvedl mluv -
čí společnosti Ropid Filip Drápal. Kam a zda
bude pruh prodloužen, podle něj není zatím
jasné.

Ačkoliv konečné rozhodnutí tedy zatím ne-
padlo, radnice nesouhlasí ani se samotným
záměrem. „Ukradení jízdního pruhu kvůli
podpoře jedné autobusové linky významně
ohrožuje více než 20 linek, proto je tento ná-
pad pro Prahu 4 naprosto nepřijatelný a ne-
můžeme s tímto nápa dem v žádném případě
souhlasit," prohlásil Kovářík.

Radnice Čtyřky zároveň žádá vedení hlav-
ního města, aby nevydávalo trvalá ani dočas -
ná dopravní opatření bez souhlasu měst-
ských částí. „Protože jsou to prá vě městské
části, které pak musejí dopady na dopravu,
ale i místní obyvatele trvale řešit,“ dodal Ko-
vářík.

Praha už vybrala firmu
Druhou část rekonstrukce Barrandov-

ského mostu pro Pra hu udělá za téměř 600
milionu korun firma Porr. Rekonstrukce
mostu začne v první polovině května a potrvá
čtyři roky. Loni TSK opravila spodní části
konstrukce, k čemuž nebylo nut né dopravu
omezovat. Od letoška po čtyři stavební se-
zony budou dělníci pracovat na vrchní části,
což s sebou každý rok přinese omezení pro

řidiče.V příštím roce by měl být provoz na
mostě omezen na 92 dní, stejně jako v roce
2024. V roce 2025 pak podle TSK omezení
potrvá 82 dní. Celkem tak počítá vysoutě-
žená nabídka za celou dobu oprav s omeze-
ními na 376 dní oproti původně plánovaným
973 dnům.

Rekonstrukci v poslední době kritizovala
opoziční ODS, podle které město nedosta-
tečně informovalo o přípravách oprav a plá-
novaných objízdných trasách. „V situaci, kdy
hrozí kolaps dopravy v celé Praze – a všichni
politici to dobře vědí – není mlčení správně
zvolená strategie," uvedl nedávno starosta

Prahy 13 a městský zastupitel za občanské
demokraty David Vodrážka.

První část soumostí byla otevřena v roce
1983 a most dosud nebyl kompletně opra-
ven. Most je součástí městského okruhu
a denně jej přejede asi 140 tisíc aut. Praha
má s mosty problémy dlouhodobě. V roce
2020 byla otevřena nová lávka z Císařského
ostrova do Troje. Původní se zřítila na konci
roku 2017. Ve špatném stavu je Libeňský
nebo Hlávkův most, jejichž opravu TSK při-
pravuje. U Libeňského mostu vybrala doda-
vatele a práce začnou letos. Rekonstrukci vy-
žaduje i Palackého most. Jitka Kačánová

dokončení ze strany 1

Barrandovský most vybudovaný v letech 1978 až 1988 jako most Antonína Zápotockého
je nejvytíženější komunikací v České republice.
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Dvě základní školy zřizované
čtvrtou městskou částí získaly
moderní meteostanice
a senzory kvality ovzduší. Cílem
pilotního projektu, do kterého
se zapojily základní školy Jižní
a Filosofská, je umožnit žákům
online sledování kvality
životního prostředí v okolí školy
a lokálních rozdílů zatížení
imisemi v Praze 4.

„Jsme rádi, že se radnice Prahy 4 pro-
střednictvím radního Tomáše Hr-
dinky rozhodla pilotně osadit dvě

základní školy potřebným zařízením, díky
kterému budeme s žáky sledovat stav PM
částic, oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého
a přízemního ozonu a další údaje přímo
v areálu škol. Zároveň si v samotných hodi-
nách budeme ukazovat, co jednotlivé částice
mohou způsobovat, jaké jsou možnosti sní-
žení objemu škodlivých látek ve vzduchu a co
jsou jejich původci,“ vysvětlil spoluzaklada-
tel projektu Agdata City Lukáš Musil.

„Velmi vítám, že se monitoring do škol
v rámci místní Agendy 21 podařilo na konec
roku z rozpočtu prosadit a že pomůže dobré
věci. Žáci se dozvědí více o prostředí, ve kte-
rém žijí, ale zároveň si osvojí jednoduché sta-

tistické postupy a způsoby kritického hod-
nocení delších časových řad při vzájemném
srovnání výsledků mezi oběma školami z od-
lišného prostředí a profesionálními daty ze
stanice ČHMÚ v Praze-Libuši,” uvedl radní
Prahy 4 pro životní prostředí a místní
Agendu 21 Tomáš Hrdinka (ANO).

Žáci v reálném čase uvidí, jak celý systém
funguje a jak monitoring může pomáhat.
Sys tém ale pomůže i při organizaci výuky.
Pokud například škodlivé prachové částice
překročí limitní imisní hodnoty, systém po-

věřenou osobu upozorní a ředitel školy může
například lépe plánovat venkovní aktivity
dětí anebo jen v kritický čas neotvírat okna
a nevětrat.

„Propojení reálného života a učení je nej-
lepší způsob smysluplné výuky. Navíc zde
hovoříme o přenesení zájmu o životní pro-
středí ze školního prostředí na rodičovskou
veřejnost prostřednictvím jejich dětí, což je
podle našeho názoru velmi podstatný detail,”
uzavřel ředitel Základní školy Jižní Daniel
Kaiser. red

Nové meteostanice
pomáhají školám při výuce

Její intenzivní UV záření totiž usmrcuje
bakterie a viry, a lampa tak je důležitým
pomocníkem zajišťujícím v nemocnici

dezinfekci příjmové ambulance, a to i za pří-
mého provozu.

„Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského významnou měrou pečuje
o pacienty z Prahy 4, za což jí patří velké po-
děkování. Považovali jsme proto za samo-
zřejmé, že jí peníze na nákup germicidní

lampy rádi poskytneme. Mám radost, že se
vše podařilo a že jsme tomuto zdravotnic-
kému zařízení mohli pomoci,“ uvedla sta-
rostka Irena Michalcová (ANO), která ne-
mocnici navštívila spolu s místostarostou
Josefem Svobodou (KDU-ČSL).

„Pacienti z Prahy 4 tvoří v průměru 27
procent ze všech pacientů nemocnice a jen
v průběhu loňského roku poskytli pod Petří-
nem péči 87 pacientům s onemocněním co-

vid-19 z naší městské části, což byla třetina
všech tamějších covid nemocných,“ vysvětlil
Svoboda, který má v Praze 4 ve své kompe-
tenci mimo jiné i podporu zdravotnictví. „Je
to samozřejmě odborně i finančně velmi ná-
ročné, a tak bylo naprosto správné, že jsme
nemocnici podpořili," dodal místostarosta.
Městská část Praha 4 poskytla na nákup ger-
micidní lampy částku ve výši 38 115 korun.

red

Nemocnici pod Petřínem
pomohla Čtyřka darem

Radní Tomáš Hrdinka s žáky a zástupci firmy při instruktážní hodině na ZŠ Jižní.

Zásluhou finanční podpory od čtvrté městské části si Nemocnice
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, sídlící pod Petřínem,
mohla zakoupit důležitou germicidní lampu, která je vynikajícím
pomocníkem v době covidové pandemie. 

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského pečuje i o pacienty z Prahy 4
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Trasa B – čtvrtek 10. 3.
■ Nedvědovo nám. č. 140/13 (u školy) 15.00–15.20
■ křižovatka ul. Na Klaudiánce x U Podol. hřbitova 15.30–15.50
■ křižovatka ul. Na Vrstvách x V Rovinách 16.00–16.20
■ křižovatka ul. Dvorecká č.1162/2a x Jeremenkova 16.30–16.50
■ křižovatka ul. Milevská x Horáčkova (u Normy) 17.00–17.20
■ ul. Plamínkové–u garáží (naproti Pujmanové) 17.30–17.50
■ křižovatka ul. Za Zelenou liškou x Senožacká 18.00–18.20
■ ul. Jihlavská č. 611/18 (u prodejny GATO) 18.30–18.50

Trasa D – sobota 26. 3.
■ ul. Jitřní č. 185/6 (u školy) 8.00–8.20
■ křižovatka ul. Havlovického x Vítovcova č. 268/28 8.30–8.50
■ křižovatka ul. Skaláků x Mikuleckého 9.00–9.20
■ ul. Novodvorská č. 418/145 9.30–9.50
■ křižovatka ul. Na Větrově x U Lesa 10.00–10.20
■ křižovatka ul. Višňová x Nad Havlem 10.30–10:50
■ křižovatka ul. Štúrova x V Štíhlách 11.00–11.20
■ křižovatka ul. Pasteurova x Trnková 11.30–11.50

Trasa F – středa 23. 3.
■ křižovatka ul. Ružinovská x Pod Krčským lesem 15.00–15.20
■ křižovatka ul. U Zátiší x Pod Lysinami 15.35–15.50
■ křižovatka ul. Podolská x K vysoké cestě 16.05–16.20
■ křižovatka ul. Hudečkova č. 1091/1 x Kubistova 16.30–16.50
■ křižovatka ul. Ohradní x Michelská 17.00–17.20
■ křižovatka ul. Na Veselí x Soudní 17.30–17.50
■ ul. Žateckých u č. 1169/11 18.00–18.20
■ křižovatka ul. Podolská x Nedvědovo náměstí 18.30–18.50

Zdroj MHMP

Sběr nebezpečných
odpadů a jedlých olejů 

Služba mobilního sběru ne-
bezpečných odpadů a jed-
lých olejů je zdarma pro

občany s trvalým pobytem na
území hlavního města. Odpad
musí být předáván v takovém
stavu, aby nedocházelo k poško-
zení životního prostředí či ohro-
žení zdraví obsluhy vozidla. Ze-
jména kapalné odpady musí být
předány v pevně uzavřených ná-
dobách. Svozové vozidlo v někte-
rých případech nemůže stát
vždy na shodném místě. Příči-
nou mohou být práce na vozov -
ce, obsazení míst na parkování
atd.

Z tohoto důvodu je nutné
zkontrolovat, zda svozové vozid -

lo nestojí v blízkém okolí od dané
svozové zastávky. V případě, že
svozové vozidlo nenaleznete na
příslušné zastáv ce dle harmono-
gramu, kontaktujte řidiče tohoto
vozidla na telefonním čísle 739
412 393 ne bo 604 705 036. 

V rámci sběru je možné odlo-
žení těchto druhů odpadů:
Nebezpečné: Rozpouštědla, ky-
seliny, zásady, fotochemikálie,
pesticidy, odpad s obsahem rtuti
, olej a tuk s nebezpečnými vlast-
nostmi, barvy, tiskařské barvy,
lepidla, pryskyřice, detergenty
obsahující nebezpečné látky (čis-
tící prostřed ky), léčiva
Ostatní: Jedlý olej a tuk (v uza-
vřených PET lahvích)

Kontejnery
na použitý textil

Kontejnery na drobná
elektrozařízení a baterie

Sběr oleje a tuků
z domácností

Do kontejnerů na drobná
elektrozařízení a baterie
je možné odkládat drobná

elektrozařízení, jako jsou napří-
klad kalkulačky, rádia, drobné
počítačové vybavení, discmany,
telefony a další. 

Do kontejnerů na drobná elek-
trozařízení a baterie nepatří te-
levizory, počítačové monitory,
zářivky nebo úsporné žárovky.

Vývoz kontejnerů probíhá jed-
nou měsíčně.
Stanoviště kontejnerů na drob -
ná elektrozařízení a baterie 
■ Hudečkova x Kubištova
■ Na Větrově 69/56
■ Jihlavská x Bítovská
■ Mečislavova 3 (na chodníku)
■ Podolská 17
■ Na Líše (parkoviště u školy)

Zdroj. MČ Praha 4

■ 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)
■Roztylské náměstí (parkoviště
u Tesca)

■ V Štíhlách x Štúrova
■ 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

Zdroj MČ Praha 4

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. Mimo to, jedlé
oleje a tuky výrazně komplikují
čištění odpadních vod v čistír-
nách.

Obyvatelé Prahy 4 mohou ode-
vzdávat použitý olej do nádob na
sběr použitého oleje, které jsou
umístěné na vybraných stanoviš-
tích tříděného odpadu.
Stanoviště 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

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. Zdroj: Pražské služby
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„Inflace je nyní vysoká
a zvýšení cen pociťujeme
všichni, proto považuje -

me tento krok za správný v do -

bě, kdy není jisté, zda podniky
budou moci mít plně otevřeno
během celého roku a rodiny ne-
mají jisté příjmy,“ řekl předkla-

Plavenky
pro seniory

V pondělí 14. března
bude zahájen na
všech infocentrech

Prahy 4 prodej plaveckých
průkazů, tak zvaných plave-
nek pro seniory ze čtvrté
městské části. Stejně jako
v minulých letech mohou
senioři zvýhodněné vstupné
uplatnit v Plaveckém stadi-
onu Podolí.

Cena plavenky je pro leto-
šek stanovena na 70 korun
za 90 minutový pobyt v ba-
zénu. Městská část hradí po-
lovinu celkové ceny pla-
venky, seniora tak plavenka
vyjde na 35 korun. „Každý
zájemce má nárok na dvě
plavenky měsíčně. Jsou ur-
čeny seniorům nad 63 let
a držitelům ZTP průkazu
s trvalým pobytem v naší
městské části,“ uvedla sta-
rostka Irena Michalcová
(ANO). „Při prvním nákupu
obdrží senior plavecký prů-
kaz, kterým se bude proka-
zovat společně s občanským
průkazem při dalších plat-
bách,“ vysvětlila starostka.

Stejně jako v loňském ro -
ce, i letos bude probíhat pro-
dej v červenci a v srpnu, což
je novinkou oproti létům
předešlým, kdy byl prodej
plavenek přes letní prázd-
niny pozastaven. Platnost
plavenek končí 30. prosince.

Plavecký stadion nabízí
venkovní a vnitřní plavecký
bazén. K dispozici je tobo-
gán a solárium. red

V bytě či v domě
správně umístěná
Obálka akutní pomoci
s I.C.E. kartou, které se
říká také Seniorská
obálka, pomáhá
záchranářům
zorientovat se ve
zdravotním stavu
seniora.

Jako první městská část
v hlavním městě se Praha 4
již v roce 2019 zapojila do

celorepublikového projektu Seni-
orská obálka nebo také Obálka
akutní pomoci, který má být po-
mocníkem seniorů a složek inte-
grovaného záchranného systému
v krizových situacích. Obálka je
označena mezinárodní zkratkou
I. C. E., z anglického In Case of
Emergency, což znamená použít
v případě nouze, a je určena pře -
devším starším osobám, které žijí
osamoceně. 

Senior sám nebo s pomocí ro-
diny vypíše na kartu aktuálně
užívané léky, alergie, prodělané
operace a jiné důležité informace.
Obálku pak umístí viditelně na
určené místo. Buď na dveře led-
nice, nebo na vnitřní stranu vcho-

dových dveří. Zdravotníci, poli-
cisté či hasiči jsou instruováni
tak, že se zaměří výhradně na
tato dvě místa. Pokud se člověk
dostane do situace ohrožení na
životě a sám nemůže zdravotní
informace přivolaným záchraná-
řům poskytnout, je právě senior-
ská obálka nesmírně cenná pro
další postup poskytnutí pomoci.
Její vyplňování se řídí principem
semaforu, nejdůležitější infor-
mace jsou červeně, doporučené
údaje žlutě a méně závazná data
zeleně. Záleží na každém, které
údaje vyplní, ale čím více infor-
mací například o lécích, hospita-
lizaci nebo alergiích bude vy-
plněno, tím obálka lépe poslouží.

Záštitu nad projektem převzal
za čtvrtou městskou část místo-
starosta pro rodinnou a sociální
politiku Josef Svoboda (KDU-
ČSL) a nadále mu věnuje velkou
pozornost. „Do seniorské obálky
je možné napsat a přidat i další
důležitá přání pro případ náhlé
hospitalizace, jako například kdo
má být o situaci informován či má
rozhodovat o léčbě, koho požádat
o péči o domácího mazlíčka nebo
květiny v bytě, jaké preferuje
zdravotnické zařízení, zda chce
zavolat duchovního a podobně,“
řekl Svoboda a dodal: „Obálka
umožňuje též variantu, že se do
ní vloží aktuální lékařská zpráva,

která poskytne záchranářům in-
formaci nejen o diagnóze, ale ta -
ké medikaci. Co je klíčové, infor-
mace se do obálky píší a vkládají
v době, kdy je člověk v ‚pohodě’
a může si v klidu roz myslet, co
a komu by bylo vhodné v drama-
tické situaci, kterou je náhlé
zhoršení zdravotního stavu, sdě-
lit.“

Karta je primárně určena pro
seniory, ale hodí se každému, kdo
vyhodnotí svůj zdravotní stav
jako rizikový. Vyzvednout si ji lze
na Informačním centru Úřadu
MČ Praha 4, Antala Staška
2059/80b, popřípadě na dalších
informačních centrech Prahy 4.
Dále je k dispozici na recepci
Ústavu sociálních služeb Praha 4
na adrese Podolská 208/31. red

Seniorská obálka
pomáhá v případě nouze

V městských bytech
se nájemné letos nezvýší
Nájmy v městských bytech čtvrté městské části
zůstanou už čtvrtý rok ve stejné výši. Praha 4
letos opět nebude valorizovat nájmy prostor,
které jsou v její správě. Rozhodli o tom radní
městské části, aby i v tomto roce ulevili rodinám
a firmám ve stále nejisté koronavirové době.

datel návrhu, místostarosta pro
kulturu a majetek Michal Hroza
(TOP 09).

Předloni takto radní Prahy 4
zrušili valorizaci, která by podle
inflace přesáhla dvě procenta.
Loni vystoupala inflace podle sta-
tistického úřadu téměř ke třem
procentům a v průběhu roku ješ -
tě zrychlovala. Nájemníci bytů
a ne bytových prostor ve čtvrté
městské části to však ani letos
nepocítí. red
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Prodlouženou nájemní
smlou vu podepsal místo-
starosta pro kulturu a ma-

jetek Prahy 4 Michal Hroza se
zástupci scény. „Poté, co s námi
na podzim Fidlovačka oslavila
sto let své existence, jsme velmi
rádi, že můžeme podpořit
úspěšné divadelníky a pokračo-
vat v naší spolupráci. Přeji jim co
nejdříve konec starostí s epide-

mií a stále plné divadlo“ řekl Mi-
chal Hroza (TOP 09). Čtvrtá
městská část dlouhodobě inves-
tuje do oprav divadla, naposledy
na podzim došlo ke kompletní re-
konstrukci kotelny. S dalšími
opravami se počítá i do budouc -
na.

Divadlo Na Fidlovačce zařadilo
od února na repertoár divadelní
úpravu inscenace Absolvent

Divadlo na Fidlovačce
má prodloužený nájem 
Divadlo Fidlovačka bude dál bavit diváky v Praze 4
Nuslích, a to určitě nejméně do roku 2030, do kdy
platí prodloužená nájemní smlouva. Divadlo od
února zařadilo do svého repertoáru divadelní
úpravu hry Absolvent. Ve stejnojmenném
oscarovém filmu z roku 1967 se rolí Benjamina
Braddocka proslavil Dustin Hoffman. Na motivy
původního románu a z námětu filmu vznikla
stejnojmenná divadelní hra. 

z pera Terryho Johsona z roku
2000, která zazářila na londýn-
ském West Endu a měla 750 re-
príz. V hlavních rolích excelují
Jitka Schneiderová a Daniel
Krejčík.

Román Absolvent napsal
v roce 1963, tehdy čtyřiadvace-
tiletý neznámý americký spiso-
vatel Charles Webb. Podle jeho
románu vznikl o čtyři roky poz-
ději slavný film s Anne Bancrof-
tovou jako Paní Robinsonovou
a debutujícím Dustinem Hoffma-
nem v roli Benjamina Brad-
docka. Film natočený režisérem
Mike Nicholsem získal Oscara za
režii. Skladba Mrs. Robinson od
hudebního dua Simon & Garfun-
kel z tohoto filmu se stala hitem,
který dostal cenu Grammy.

„Když jsem se dozvěděla o na-
bídce Divadla Na Fidlovačce za-
hrát si Paní Robinsonovou, vnitř -

ně jsem zajásala. Protože ta role
a je skvělá a já jsem snad do ní
už vnitřně dozrála. Měla jsem
velkou radost. Absolvent je můj
oblíbený příběh. Film je nád-
herně vizuální a herecky je pro-
stě famózní. Má styl a názor a to
bych si přála přenést i na divadla.
Mám štěstí na Benjamina. Dan
Krejčík je vynikající parťák – lid-
sky i herecky. A nadšená jsem
z režie Natálie Deákové, která
nás vede k pravému činoherní -
mu divadlu,“ uvedla představi-
telka Paní Robinsonové Jitka
Schneiderová. Renata Říhová

Jitka Schneiderová v hlavní roli
inscenace Absolvent v Divadle
Na Fidlovačce

Veřejné griloviště
v Hodkovičkách
Obyvatelé Prahy 4 mají

k dispozici nové griloviště
v Hodkovičkách. Nachází

se Pod křížením ulic Klánova
a Havlovického u venkovní posi-
lovny v klidné lokalitě lesoparku
Hodkovičky. Je volně přístupné
a umožňuje prožít podvečer či
večer jak u klasického táboráku,
tak si s přáteli či rodinou ugrilo-
vat steaky, špízy nebo třeba ze-
leninu.

„Nové veřejné griloviště v Hod-
kovičkách navázalo na veleús -
pěš né griloviště na břehu Vltavy
v Braníku a vhodně doplňuje al-
tán, který v lesoparku v Hodko-
vičkách poskytuje přístřeší při
nepřízni počasí. I když jsme je in-
stalovali tak trochu mimo grilo-
vací sezónu, je možné, pokud to
počasí dovolí, grilovat se svařá-
kem i teď,“ uvedl radní pro život -
ní prostředí a místní Agendu 21
Tomáš Hrdinka (ANO). 

Nové griloviště bude v hlavní
sezóně od dubna do října jeden-

krát týdně uklízet a udržovat
specializovaná firma, mimo se-
zonu bude servis dvoutýdenní.
Přesto je samozřejmě nutné, aby
lidé, kteří u něj bezpochyby strá -
ví hezké chvíle, dbali na pořádek
tak, aby si grilování užili i ti, kdo
přijdou po nich. Zatím je třeba si
přinést vlastní palivo, tedy dře -
vo, dřevěné uhlí, popřípadě gri-
lovací brikety. Do budoucna rad-
nice zvažuje, že bude pravidelně
dodávat i vyschlé štípané dřevo
z prořezávek stromů. red
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