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Hrůza na učilišti v Michli:
kvůli pětce zabil učitele mačetou

Devatenáctiletý učeň Jaroslav vzal na svého matikáře,
čtyřiasedmdesátiletého Jana K., mačetu. Ten ho měl den předtím
skoro hodinu dusit u tabule, aby ho nakonec posadil zpátky do
lavice s pětkou. Zatímco ředitel podle svých slov nechápe, jak se
něco takového vůbec mohlo stát, někteří Jardovi spolužáci mají
jasno. Chování dnes již mrtvého pedagoga vůči jeho žákům bylo
prý často na hraně šikany.
rtvého pedagoga ležícího ve svém
kabinetu v tratolišti krve našla o přestávce jeho manželka. Ta je na stejné
škole zástupkyní ředitele a měla kabinet
hned vedle něj. Janu K. už však nebylo pomoci. Pachatel činu mezitím ze školy oknem
ze čtvrtého patra utekl a vydal se směrem
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k domovu ve Vraném nad Vltavou, kde bydlel
se svými rodiči a prarodiči. Po cestě ho na
cyklostezce viditelné ze silnice zahlédl jeho
děda, který ho zavolal, ať si jde sednou
k němu do auta, že ho odveze domů.
V té chvíli ještě netušil, co se stalo, nicméně za pár okamžiků mu zavolal jeho syn, že

Jaroslava hledá policie. Do pátrání po něm
se zapojilo několik stovek mužů včetně policejního vrtulníku. Chlapce v autě jeho dědy
policisté zadrželi zhruba hodinu po vraždě
v Dolních Břežanech v okrese Praha-západ.
Podle policistů se vrah zřejmě svého činu dopustil úmyslně a s rozmyslem – do školy už
totiž přišel ozbrojen velkou mačetou a bez
problémů s ní zašel přímo do kabinetu učitele. V případě odsouzení mu hrozí 12 až
20 let vězení.

Pohodář?
Karla Dvořáka, ředitele Středního odborného učiliště v Ohradní ulici v Michli, krvavý
čin šokoval. „Napadení nebylo předvídatelné.
Napadený kolega byl pedagogem s velkým P,
pokračování na straně 5
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Unikátní projekt
podpoří Norské fondy
homayerova nemocnice, jeden z největších pražských poskytovatelů zdravotní péče, uspěla ve spolupráci se společností Pražské vodovody a kanalizace se
žádostí o podporu z Norských fondů.
Podpora se týká unikátního projektu čistění speciﬁckých nemocničních odpadních
vod přímo u jejich zdroje. Tyto vody mohou
mít nejen infekční charakter, ale jsou také
velmi zatíženy mikropolutanty, především
farmaky, která nejsou stávajícími technologiemi na běžných čistírnách odpadních vod
odstraňována. Takové látky se pak mohou
dostávat do povrchových vod, a negativně
ovlivňovat i další složky životního prostředí.
Odstraňování zbytků léčiv z odpadních vod
je rovněž jedním z klíčových nástrojů v boji
s předcházením vzniku antibiotické rezistence bakterií.
V rámci projektu bude v areálu Thomayerovy nemocnice postaveno nové zařízení na
čištění nemocničních odpadních vod sestávající z různých technologií, které umožňují
odstraňování uvedených znečišťujících látek. Odborníci Pražských vodovodů a kanalizací budou sledovat a vyhodnocovat jejich
účinnost a technologii procesu čištění dále
optimalizovat. Optimalizované a ověřené

Foto TSK
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Rozšíření rampy
na Barrandovském
mostě

echnická správa komunikací zahájila stavební práce na rozšíření
sjízdné rampy z Barrandovského
mostu o jeden jízdní pruh, a to v místě
sjezdu na ulici Modřanská ve směru Modřany – Braník. Stavba musí proběhnout před zahájením rekonstrukce Barrandovského mostu a bude dokončena
nejpozději do 1. května. Od konce Barrandovského mostu bude přidán jeden
odbočovací jízdní pruh v základní šířce
3,5 metru, rozšíření se uskuteční v délce 40 metrů. V souvislosti s tím dojde
k úpravě dosavadního svodidla do nové
polohy a úpravě dopravního značení
tak, aby se řidičům lépe odbočovalo ve
směru na Braník. Na základě zpracovaného dendrologického průzkumu bude
odstraněn souvislý keřový porost, a tím
vznikne prostor pro rozšíření komunikace. Dále bude vyměněna obrusná
a ložné vrstva vozovky v celé šířce kored
munikace.

Foto PVK
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technologie chce společnost v budoucnu nabídnout i ostatním nemocnicím. „Hlavním
cílem projektu je ochrana zdrojů pitné vody.
Jsme hrdí na to, že naše nemocnice je průkopníkem v tak významném projektu,“ uvedl
ředitel fakultní Thomayerovi nemocnice Zdeněk Beneš.
Prostřednictvím Norských fondů poskytují
tři nečlenské státy Evropské unie a zároveň
členské státy Evropského hospodářského
prostoru – Norsko, Island a Lichtenštejnsko
– ﬁnanční podporu na společensky prospěšné projekty zemím střední, východní
a jižní Evropy, které patří mezi nové členské
red
země Evropské unie.

Čtyřka zná Sportovce roku 2021
raha 4 vyhlásila 24. března na slavnostním večeru na historické Nuselské
radnici výsledky ankety Sportovec roku 2021. V aktuálním ročníku tradiční ankety, kterou Praha 4 pořádá ve spolupráci
Pražskou tělovýchovnou unií, se soutěžilo
v šesti kategoriích. Jeden sportovec byl uveden do Síně slávy.
Ocenění předával první místostarosta
Prahy 4 Zdeněk Kovářík (ODS) spolu s radním pro informatiku, bezpečnost a sport Jaroslavem Míthem (ODS) a předsedou Pražské tělovýchovné unie Jaroslavem Chvalnýn.
Roli moderátorky večera pak bravurně
zvládla olympijská vítězka a mistryně světa
v běhu na lyžích Kateřina Neumannová. „Konečně už zase mohou sportovci sportovat,
lidé se normálně potkávat a byla velká radost
moci ocenit od nadějí až po seniory významné reprezentanty Prahy 4 ve všech možných
odvětvích sportovní činnosti. Sport je určen
pro všechny a naším cílem je, aby většina
obyvatel nacházela sportovní vyžití v Praze 4,“ uvedl Kovářík.
Anketa o nejlepšího sportovce Prahy 4 za
rok 2021 se uskutečnila ve dvou kolech.

Foto MČ Praha 4
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V prvním nominovali své kandidáty kluby
a tělovýchovné jednoty, poté byly osobní medailonky všech nominovaných sportovců,
trenérů a družstev zveřejněny na webových
stránkách Pražské tělovýchovné unie, aby
se obyvatelé Čtyřky i sportovní veřejnost
mohli s jednotlivými kandidáty seznámit.
Ve druhém kole ze všech nominovaných
vybrala vítěze v každé kategorii odborná komise. Do sportovní Síně slávy Prahy 4 byl

uveden v pořadí čtvrtý sportovec, Oldřich
Svojanovský, reprezentant ve veslování. Seniorkou roku se stala Eliška Voráčková z Radioklubu OK1KYP, reprezentantka v radiovém orientačním běhu. Tato kategorie je
určena pro aktivní sportovce, kteří v roce
2021 dosáhli minimálně 65 let. Sportovním
družstvem roku se stali veteráni KVS Praha,
reprezentanti v rychlostní kanoistice. Pravidlem je, že družstvo musí sestávat minimálně ze dvou sportovců, kategorie je bez
omezení pohlaví či věku. Kategorii Naděje
čtyřky je vyhlašována pro sportovce, kteří
v roce 2021 dosáhli maximálně osmnácti let.
Uspělo v ní deset sportovních nadějí bez rozdílu umístění: Róza Blažková, softbal Eagles
Praha, Jiří Pavel Češka, atletika Spartak
Praha 4, Šimon Dukát, radiový orientační
běh, Radioklub OK1KYP, Karolína Havlíková, moderní gymnastika, TJ Sokol Hodkovičky, Michal Jára, atletika, Spartak Praha 4,
Jasmína Jelínková, taneční sport, TK Maestro, Lukáš Kalenský, baseball, Eagles Praha,
Petr Morávek, plavání, Universitní sportovní
klub Praha a Bára Švíková, jachting, Yacht
red
Club CERE.
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tvrtá městská část ve spolupráci
se základními školami pořádá
sbírku nazvanou Moje aktovka
ještě může pomoci. Sbírka je určena na
pomoc ukrajinským rodinám, které mají
děti ve školním věku. Kdo má doma aktovku nebo batoh, který je ještě v dobrém stavu, jej může darovat ukrajinským dětem. Aktovku či batoh mohou
dárci také vybavit základními školními
pomůckami, jako jsou například tužky,
pastelky, pravítko, sešity, lahev na pití,
krabička na svačinu apod., ale mohou
být i nevybavené. Dárci je pak mohou
přinést do nejbližší školy nebo na školský úřad na radnici městské části Prared
hy 4.

Č

Ukrajinská rodina
našla nový domov
a žádost Krajského asistenčního
centra pomoci Ukrajině poskytla
Praha 4 ubytování ukrajinské rodině s postiženým dítětem. Pětičlenná
rodina s půlročním dítětem a sedmnáctiletým mladíkem, který je fyzicky
a mentálně hendikepovaný a je na vozíku, našla nový domov v bytě 2+1. Ten
městská část vybavila základním vybavením. Polohovací postel, peřiny, povlečení, ručníky, nádobí a potřeby pro děti
poskytla Nadace sester Boromejek. Potravinová banka dodala rodině základní
red
potraviny.

N

Základní škola Jižní dostala
novou kotelnu a skleník
pořilovská základní škola v ulici Jižní
topí novou plynovou kotelnou, která
bude sloužit žákům i učitelům nejen
v zimních měsících. Její stavbu ﬁnancovala
čtvrtá městská část částkou přibližně čtyři
miliony korun. „Jde o další z řady investic,
kterými zlepšujeme úroveň škol v Praze 4.
Většina oprav proběhla již v létě a další budou

pokračovat,“ řekl radní pro investice Filip Vácha (TOP 09), který s vedením školy během
své návštěvy procházel možnosti budoucích
oprav budovy školy. Ředitel školy Daniel Kaiser radnímu kromě kotelny představil také
nový skleník, ﬁnancovaný z veřejných prostředků, ve kterém se děti mohou naučit pěstovat rostliny a zacházet s meteostanicí. red
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Středoškoláci z Michle
opět uklízeli veřejná prostranství
ři příležitosti akcí Ukliďme Česko,
Ukliďme svět a Dne Země uspořádali
studenti Školy mezinárodních a veřejných vztahů a gymnázia z Michle další ročník
svého projektu Ekoden. Společně uklidili vybraná veřejná prostranství v městské části.
V první dubnové dny se opět konala akce
Ukliďme Česko, do které se mohli zapojit jednotlivci, ﬁrmy, obce či školy. Tradičně se do
ní zapojili i studenti Školy mezinárodních
a veřejných vztahů, střední odborné školy
a gymnázia z Michle. „Je to tradice, kterou
vždy přebírá první ročník, který to má v podstatě ‚povinné‘, ale musím říct, že studenti
v žádném případě nerebelují, mají vždy
o akci zájem a sami si ji také organizují.
A sami také akci propagují a poté vytvářejí
výstupní materiály,“ popsala ředitelka školy
Vladimíra Michalíková. Letos se tak podle jejích slov do úklidu zapojilo 80 studentů z prvních ročníků, k nimž se dobrovolně připojili
i někteří studenti druhých a třetích ročníků.
Akci zastřešila čtvrtá městská část.

P

INZERCE V4-0401

Foto TMČ Praha 4

Moje aktovka
ještě může pomoci
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„Cílem je, abychom apelovali na veřejnost,
aby více dbala o své okolí a pořádek kolem
sebe, a já jsem velmi rád za tuto iniciativu,
jež je zaměřena právě na životní prostředí.
Velké poděkování patří škole a jejím studentům, kteří spolu s městskou částí tuto akci
organizují a naplno se do ní zapojují. Poděkovat chci ale všem lidem, kteří nejsou ke
svému okolí lhostejní a starají se, aby hezky
vypadalo,“ uvedl radní Prahy 4 Jan Hušbauer (ANO), který se spolu se studenty do
red
úklidu rovněž zapojil.
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Běh Kunratickým lesem
pro zdraví a lepší kondici
portovně-charitativní akce
s názvem Proběhni.se se
uskuteční 30. dubna v Kunratickém lese. Výtěžek ze startovného poputuje na konto Nadačního fondu České srdce, který
poskytuje pomoc lidem se srdečními problémy.
Akce Proběhni.se je speciﬁcká
a jedinečná také díky doprovodnému edukativnímu zdravotnickému městečku. Závodníci a veřejnost si v něm budou moci
vyzkoušet resuscitační cvičení,
nechat si změřit tlak, hladinu cukru a cholesterolu v krvi, navštívit stánek s EKG a dozvědět se
více o prevenci kouření. Účastníci se zároveň mohou opět těšit
na edukativní programy zamě-

řené na prevenci srdečních chorob. Kromě závodů na tratích
s přibližnou délkou pět a deset
kilometrů, jsou připravené trasy
také pro nejmenší závodníky.
Kdo si netroufá na běh, může využít závod na pět kilometrů, který je určen výhradně pro chůzi.
Dospělý závodník startovným
přispěje do fondu 550 korunami,
děti mají startovné jen za 100 korun. Kromě toho, že účastníci
posílí své srdce, mohou pomoci
uzdravit i srdce těch, kteří to nemají s dostupnou zdravotní péči
tak jednoduché jako v České republice. Celý výtěžek startovného putuje na konto Nadačního
fondu České srdce, jehož cílem
je předávat znalosti v oblasti kar-

S

diologie tamním lékařům a účinně pomáhat vybraným dětským
pacientům s vrozenými srdečními vadami, které by bez této
pomoci nepřežili do dospělosti.
Od roku 2018 přispěl fond na
prevenci srdečních onemocnění
částkou přesahující milion korun.
V České republice je ročně hospitalizováno přes 300 tisíc pacientů s chorobami krevního oběhu a každý šestý na ně následně
umírá. Nejčastějšími onemocněními jsou infarkt myokardu
a cévní mozkové příhody. V době
pandemie covid-19 navíc spousta lidí podceňuje první příznaky
srdečních chorob nebo se bojí do
red
nemocnic přijít.

Prázdninový provoz
školek a družin
adnice Prahy 4 naplánovala letní prázdninový
provoz svých mateřských
škol a školních družin základních škol. Zvolila přitom stejné
řešení, které se osvědčilo v loňském roce. Všechny mateřské
školy budou otevřeny po celý červenec, v srpnu bude jejich provoz přerušen, a to až do 1. září.
V termínu od 1. do 29. července bude provoz ve všech mateřských školách zřizovaných čtvrtou městskou částí zajištěn.
V termínu od 1. srpna do 31. srpna bude bez výjimky přerušen
a od 1. září pak plně obnoven.
Praha 4 nabídne rodičům předškoláků na měsíc srpen příměstský tábor a službu domácího hlídání. „Když jsme analyzovali
loňský prázdninový provoz, zjistili jsme, že v červenci nebyly
třídy v našich mateřských školách ani zdaleka naplněné. Navíc
z letošní ankety mezi rodiči předškoláků, vyplynulo, že zájem
o provoz mateřských škol
o prázdninách bude stejný jako
loni. S přihlédnutím k výsled-

Foto MČ Praha 4
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V parku se
cvičí tai-chi
ni v letošním roce nemůže na Praze 4 chybět již tradiční cvičení s prvky tai-chi v parku
Na Pankráci pod vedením
zkušené lektorky Vlasty Pechové. Cvičení probíhají
každé pondělí a úterý. Akce
je zcela zdarma a zúčastnit
se mohou všechny věkové
kategorie bez ohledu na
sportovní kondici. Pondělní
lekce od 18 hodin jsou určeny pokročilým a zdatnějším sportovcům mladší
a střední věkové generace.
Večerní cvičení obsahuje
rozcvičení, protažení a práci
s dechem. Součástí je i dynamičtější a komplexnější
cvičení, které představí tai-chi jako cvičení pro zdraví
i jako bojové umění. Pro fyzicky méně zdatné, začátečníky nebo seniory a fyzicky
slabší zájemce, jsou vhodnější úterní lekce, které probíhají v dopoledních hodinách od 9 hodin. Toto ranní
cvičení obsahuje cviky pro
zdraví, protažení, energizující sestavu i tin ting, prvky
čchi kung a tai-chi. Důraz je
kladen na rozvoj koordinace
a ozdravné principy cvičení.
Letos cvičení odstartuje
v pondělí 16. května od
18 hodin. Místo tréninku je
vždy vyznačeno vlaječkou
TIME outDOOR. Cvičení
probíhá v parku Na Pankráci naproti přes louku od Café
red
na půl cesty.
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kům ankety, nutným opravám
a rekonstrukcím školních budov
a také z důvodu čerpání dovolených pedagogickými i nepedagogickými pracovníky jsme souhlasili s uvedeným prázdninovým
provozem,“ uvedla starostka Irena Michalcová (ANO), která má
školství v Praze 4 ve své kompetenci.
Omezený provoz budou mít
také školní družiny s tím, že
v červenci bude k dispozici školní
družina v Základní škole Na Pla-

nině a v srpnu pak v Základní
škole Bítovská.
Obě školní družiny budou
v jednotlivých prázdninových
měsících v provozu za podmínky,
že každý týden bude v průměru
na jedno oddělení přihlášeno minimálně dvacet dětí prvního
stupně. „Letní provoz školních
družin je v rámci Prahy ojedinělý
a v ostatních městských částech
jsou rodiči využívány příměstské
tábory,“ dodala starostka Michalred
cová.

Žaluzie,
rolety, sítě
stahovací garnýže
sušáky na prádlo

Oprava
oken, žaluzií
www.interierservisgroup.cz

Tel. 603 715 285
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dokončení ze strany 1
s žákem nikdy nebyly problémy a ze strany
školy nebyly porušeny žádné bezpečnostní
předpisy,“ vyjádřil se bezprostředně po činu
na webových stránkách školy, kde se učí
zhruba 450 učňů například na automechanika, zámečníka, truhláře nebo elektrikáře.
Žák obviněný z útoku na pedagoga dostal
minulý rok dokonce od ředitele na základě
rozhodnutí pedagogické rady pochvalu za
vzornou docházku a vzorné studijní výsledky. A samotného učitele, který se kromě
pedagogické činnosti věnoval také józe a spolu se svou ženou o ní napsal několik knih,
zase někteří jeho kolegové označovali za nekonﬂiktního pohodáře. A ačkoliv už notně
přesluhoval, chtěl učit do té doby, dokud mu
bude sloužit zdraví, protože ho jeho práce
prý velmi naplňovala.

Už přesluhoval
Názor, že se Jan K. jako učitel choval ke
svým žákům pohodově, ale na učilišti rozhodně nesdílejí všichni. Server TN.cz našel
na sociálních sítích vyjádření jeho studentů,
kteří poukazovali na to, že měl Jaroslava den
předtím u tabule pořádně „vydusit“. „V den
toho zkoušení jsem seděl v té třídě a on ho
zkoušel celou hodinu. Rozhodně to nebyl vý-

kon na pětku. Doslova ho u té tabule ponižoval,“ popsal například jeden z nich. „Nechci
říct, že by si tohle zasloužil, ale všichni jsme
tušili, že se způsobem jeho výuky přijde nějaký magor, kterému to bude jedno,“ doplnil
ho další Jaroslavův spolužák. „Učitel fakt pohodář nebyl!“ dodal ještě jeden učeň.
Nebyl to žádný psychopat, ale přesluhoval,
bránil zasloužilého pedagoga pro server Expres jeho kamarád z jógy Herbert Konečný.
„Byl přísný, ale učitel by měl být přísný. Nebyl to žádný agresivní hrubián jako někteří.
Nebyl to žádný psychopat!“ řekl o něm.
„Podle mě přesluhoval, říkal jsem mu, ať
toho nechá. On mi říkal, že ne, že bude dělat
do té doby, co mu bude sloužit zdraví,“ dodal
Konečný.

Pět psychologů
Další den po činu byla škola zavřená
a v pondělí do ní přijelo hned pět psychologů
z pedagogicko-psychologické poradny, kteří
navštěvovali jednotlivé třídy a probírali s nimi, co se poslední březnový čtvrtek na jejich
škole stalo. Psychologové nabídli pomoc i pracovníkům školy.
Pedagogický sbor podle ředitele Dvořáka
začal pracovat v krizovém režimu. „Musíme
pracovat na tom, abychom nahradili výpadek
kolegy a připravovali studenty nadále na zá-

Foto Aktron, Wikimedia Commons

Hrůza na učilišti v Michli:
kvůli pětce zabil učitele mačetou

Ministr Gazdík chce zlepšit situaci ve
školách změnou vzdělávacích programů.
Důležitější než výkony, vysvědčení
a známky je podle něj to, jaká ve škole
vládne atmosféra a jaké jsou vztahy
mezi žáky a učiteli.
věrečné a maturitní zkoušky,“ řekl. Větší psychické potíže u nikoho v důsledku tragické
události zatím nezaznamenali, psychologové
jej ale upozorňovali na to, že ty se mohou
dostavit za delší čas.

Foto Ohradni.cz

Nechvalný zápis do dějin

Učitel se svými žáky na exkurzi na letišti v Kbelích.

Dvořák loni od tehdejšího ministra školství
Roberta Plagy (za ANO) převzal medaili za
dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost. Česká školní inspekce ale ve své poslední inspekční zprávě z dubna 2020 po
kontrole označila za slabou stránku učiliště
právě mimo jiné nesystematické a nedůsledné řízení činnosti výchovného poradce
a školního metodika při prevenci ve vztahu
k žákům ohroženým školní neúspěšností
a absenci strategie předcházení školní neúspěšnosti.
Brutální masakr na školní půdě vyvolal reakce i mezi politiky. Například starostka
Prahy 5 Renáta Zajíčková, která sama vlastní
soukromé gymnázium, je přesvědčena
o tom, že tento zločin na dlouho negativně
ovlivní klima v našich, podle ní už tak těžce
zkoušených školách. „Tato tragédie se bohužel nechvalně zapíše do dějin českého školství,“ napsal na Twitteru ministr školství
Petr Gazdík (STAN), který navštívil učiliště
v Michli ještě v den vraždy. Jitka Kačánová
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Velkoobjemové
kontejnery

Kontejnery na drobná
elektrozařízení a baterie

o VOK je možné odložit
starý nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla,
vany a WC mísy, staré sportovní
náčiní, autosklo a kovové předměty.
Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, jiný odpad než objemný jako je např. směsný ko-

D

munální 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.

o těchto kontejnerů je
možné odkládat drobná
elektrozařízení, jako jsou
například kalkulačky, rádia,
drobné počítačové vybavení,
discmany, telefony a další. Do
kontejnerů naopak nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky nebo úsporné žárovky.
Nově jsou stacionární kontejnery

19. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Na Květnici (u stanoviště tříděného odpadu)
■ Na Líše x Na Novině
■ Jihlavská (proti garážím)
■ K Výzkumným ústavům
20. 4. 16.00–20.00 hod
■ Horáčkova X Bartákova
■ Baarova u školy
■ Lukešova x Bohrova
21. 4. 16.00–20.00 hod
■ Bítovská
■ Klánova x U Vodotoku
■ Podolská x K Vysoké cestě
■ Na Zlatnici x Na Podkovce
22. 4. 16.00–20.00 hod
■ Plamínkové (u garáží)
■ Kamenitá
■ Branická x K Ryšánce
■ Jílovská (u Alberta)
25. 4. 16.00–20.00 hod
■ Na Veselí x V Občanském domově
■ Jiskrova x Na Mlejnku

■ Sinkulova x Na Klikovce
■ V Hodkovičkách x Jitřní
26. 4. 16.00–20.00 hod
■ Pod Jalovým dvorem
■ Pod Vršovickou vodárnou III.
■ Podolská x U Vápenné skály
■ Ružinovská x Kukučínova
27. 4. 16.00–20.00 hod
■ Nad Havlem x U Krč. nádraží
■ Sládkovičova
■ Fillova x Rabasova
■ Mirotická x Čimelická (u ulice
Novodvorská)
28. 4. 16.00–20.00 hod
■ Jihozápadní V. x Jižní IX
■ Na Chodovci (parkoviště)
■ Jižní XVI.
■ Choceradská x Senohrabská
29. 4. 16.00–20.00 hod
■ Severovýchodní IV. x Severní
IV.
■ Viktorinova
■ Ohradní x Na Křivině
■ Podolská x Pravá

Objemný odpad můžete zdarma odložit v některém z 16 sběrných dvorů hlavního města
Prahy. Tato služba je pro občany
s trvalým pobytem na území
města bezplatná. Ve sběrných
dvorech je možné si domluvit zajištění odvozu odpadu.

Cena této nadstandardní služby je stanovena za naložení (rozhoduje množství odpadu) a za
ujeté kilometry. Odvézt je možné
veškerý odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném
dvoře hlavního města Prahy.
Zdroj MČ Praha 4

Stanoviště kontejnerů
na použitý textil
■ Jankovská
■ Durychova (areál sběrného
dvora)
■ Chodovská (u Kauﬂandu)
■ Antala Staška (poblíž prodejny
Albert)
■ Jílovská x Novodvorská (u ZŠ)
■ ulice Branická (u č. 161–171)
■ V Štíhlách x Štúrova
■ Roztylské náměstí (parkoviště
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

D

vybaveny také boxem pro individuální sběr baterií. Vývoz kontejnerů probíhá 1 krát měsíčně.
■ 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

Kontejnery
na bioodpad
ioodpad je organická hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve
formě kompostu navracet do
půdy.
Mezi bioodpad patří listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina,
zbytky rostlin, piliny, větve,
dřevní štěpka z větví stromů
a keřů, spadané ovoce atd.
Mezi bioodpad nepatří zbytky
jídel, jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy
masožravých zvířat, znečištěné
piliny a všechny další biologicky
nerozložitelné odpady.

B

23. 4. 9.00–12.00
■ Paprsková x V Kole
■ Pekárenská x Prostřední
23. 4. 13.00–16.00
■ Lukešova x Bohrova
■ Na Zlatnici x Na Podkovce
24. 4. 9.00–12.00
■ V Křovinách x Gončarenkova
(parkoviště se separem)
■ Jižní IX x Jihozápadní V
24. 4. 13.00–16.00
■ Zapadlá x Zelený pruh
■ V Hodkovičkách x Jitřní
30. 4. 13.00–16.00
■ Jižní XVI
■ Krčské vodárny x Krčská
Zdroj MČ Praha 4

Sběr oleje a tuků
z domácností
éměř v každé domácnosti
se čas od času vyskytne
menší či větší množství
použitých rostlinných olejů a tuků. Jedná se nejčastěji o zbylý
olej po smažení a fritování. Nejhorší, co kuchařka může s tímto
odpadem udělat, je vylít jej do
kuchyňské výlevky nebo toalety.
Olej odpadní potrubí postupně
zanáší, ucpává a vyčištění odtoku je mnohdy fyzicky i ﬁnančně
velmi náročné. Mimo to, jedlé
oleje a tuky komplikují čištění
odpadních vod v čistírnách.
Obyvatelé Prahy 4 mohou odevzdávat použitý olej do nádob na
sběr použitého oleje, které jsou
umístěné na vybraných stanovištích tříděného odpadu.

T

■ 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
dvora nebo v rámci mobilního
sběru.
Pokud ho lidé chtějí odevzdat
na některém z blízkých stanovišť
tříděného odpadu, stačí, pokud
použitý olej slijí do PET lahví
a následně vhodit uzavřenou
PET láhev do nádoby na sběr použitého oleje.
Zdroj MČ Praha 4
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omentované prohlídky
spojené s vařením Hot
Pot startují již od 28. dubna. Pokračují pak 18. května
a další se uskuteční 14. a 23. září. Přihlásit se na ně je možné
prostřednictvím telefonního čísla 261 192 307 u koordinátorky
projektu Žijeme společně na
Čtyřce 2022. Počet míst účastníků je omezený.
Akce je pořádaná v rámci projektu Žijeme na čtyřce společně
2022, který přispívá k integraci
cizinců a je spoluﬁnancován Ministerstvem vnitra Prahou 4.

K

Co je vaření Hot Pot?
Hot Pot je anglický název pro
chuo-kuo (čínsky pchin-jinem
hu guō, doslova ohnivý kotlík),
což je čínská metoda vaření, kdy
se polévka vaří přímo na jídelním
stole. Obsahuje řadu východoasijských potravin a přísad. Polévka se zároveň s tím, jak se z ní
postupně odebírá na talíře, doplňuje o ingredience, které se opět
povaří a pak servírují.

Malá Hanoj v Praze
Obchodní centrum Sapa, zkráceně jen Sapa, lidově také Malá

Komentované prohlídky
s vařením Hot Pot v Sapě
Ve spolupráci s neziskovou organizací Info-Dráček pořádá čtvrtá městská
část pět komentovaných prohlídek s vařením Hot Pot v Tržnici Sapa. Cílem
akce je vzájemné poznávání kultur, myšlení a způsobu života vietnamské
komunity.
Hanoj, Pražská Hanoj či Malý
Saigon je vietnamské velkoobchodní centrum a tržnice, často
označované médii za město ve
městě, působící od přelomu let
1999 a 2000 v areálu bývalého
písnického masokombinátu a libušské drůbežárny.
Areál se rozkládá na ploše více
než 250 tisíc metrů čtverečních.
Tržnici tvoří především hangáry,
malé stánky, bufety a prodejny
potravin roztroušené po celém
areálu. Nakoupit je zde možné
široký sortiment zboží. Milovníci
asijské kuchyně vyráží do Sapy
pro bylinky, exotickou zeleninu
a ovoce včetně proslulé pochoutky v podobě páchnoucího
durianu, sušené houby a koření,
rýže, nudle a mnoho dalších, většině Čechů neznámých potravin.
V Sapě je také možné vychutnat
si autentické vietnamské pokrmy v některém z bister nebo
restaurací.
Častými návštěvníky Sapy
jsou ale i pražští celníci. Při raziích v tržnici bývají pokaždé
úspěšní a zajistí desítky tisíc
kusů padělaného zboží, jako je
textil, kožená galanterie, obuv,
parfémy, sluneční brýle, hodiny

Neziskovka Info-Dráček
● Spolek Info-Dráček vznikl z potřeby sdělovat Vietnamcům
žijícím v Česku základní informace o životě v této zemi, a to
jednoduchou a srozumitelnou formou. Jedním z hlavních cílů
sdružení je pomáhat překlenout komunikační překážky u všech
věkových kategorií a formou různých aktivit napomoct vietnamským obyvatelům začlenit se plnohodnotně do společnosti
České republiky. Významným úkolem spolku je vzájemné poznávání kultur, myšlení a způsobu života, životních návyků
a přístupu k různým životním situacím.
● Vietnamské komunity žijící v Česku se otevírají české společnosti, což lze pozorovat především u zde vyrůstajících Vietnamců, kteří inklinují spíše k hodnotám evropským. Spolek usiluje v rámci svých aktivit i o zviditelnění Vietnamců, o zapojení
české části naší společnosti do těchto aktivit a o vytváření vzájemného porozumění mezi dvěma odlišnými kulturami.

Foto Pixabay.com

Foto Martin2035 Wikimedia Commons
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a další. Tržnice Sapa je také kulturním centrem pražské vietnamské komunity. Funguje zde

vietnamská školka s celodenním
provozem, v jazykovém centru
se vietnamští dospělí i děti doučují češtinu. Sídlí zde také redakce několika vietnamských periodik či nahrávací studio, škola
bojových umění, pobočky pojišťoven, právní a poradenský servis, svatební salón, foto salon,
specializované knihkupectví atd.
Jsou zde také kulturní sály i budhistický chrám.
V Sapě se natáčel český ﬁlm
Miss Hanoi, ve kterém David Novotný a Ha Thanh Špetlíkova jako dvojice detektivů vyšetřují
vraždu související s vietnamskou
Renata Říhová
komunitou.
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