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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 4

Výstavba odstartuje už velmi brzy, na
přelomu srpna a září letošního roku,
a stavba by měla být dokončena v zá-

věru roku 2024, případně začátkem roku ná-
sledujícího. Podle tohoto harmonogramu to
vypadá, že stavba mostu, který spojí vltavské
břehy mezi zlíchovským a podolským nábře-
žím, a propojí tak Smíchov a Pankrác, je
do b ře připravená. V samotné fázi výstavby
by na sebe práce měly plynule navazovat bez
prodlení.

Projekt navazuje na kubismus
Vítězným návrhem mezinárodní architek-

tonické soutěže na nový Dvorecký most
v Pra ze se stal neokubistický most od dvojice
ateliérů Tubes a Atelier 6. Komise, která ví-

tězný návrh vybírala ze sedmi kandidátů,
ocenila tradici obloukových mostů bez kon-
strukce nad mostovkou a reakci mostu na ne-
daleké kubistické stavby. Dvorecký most vy-
tvoří důležité tangenciální propojení
vltavských břehů. Cílem je zlepšení doprav-
ního propojení města v jeho jižní části. Ne-
zanedbatelným přínosem bude i propojení
cyklistických stezek, které jsou vedeny
po obou březích, tedy jako náhrada za prob-
lematické propojení přes Barrandovský
most.

Devatenácté projení
vltavských břehů

Výstavba mostu ve směru z Dvorců na
Smíchov je důležitá hned z několika důvodů.

Dvorecký most propojí
oba břehy Vltavy. Prahu 4 a 5

Projekt za víc než miliardu získal veškerá potřebná povolení
a hlavní město podepsalo smlouvu se zhotovitelem. Tím je
sdružení Metrostav TBR Firesta STRABAG – Dvorecký most. 

V první řadě vznikne komfortní propojení vl-
tavských břehů mezi zlíchovským a podol-
ským nábřežím, čímž budou také propojeny
významné body Smíchova a Pankráce.

Projekt také současně počítá i se zlepše-
ním propojení města na obou březích Vltavy
v jižní části metropole pro městskou hromad-
nou dopravu, cyklisty i pěší. Nezanedbatel-
ným přínosem bude právě propojení cyklis-
tických stezek A1 a A2, které jsou dnes
vedeny po obou březích.

„Dvorecký most bude devatenácté propo-
jení břehů Vltavy. Toto propojení mezi Pra-
hou 4 a 5 je jedna z nejdůležitějších investic
pro pražskou MHD v následujících letech. Je
základním kamenem takzvané jižní tramva-
jové tangenty, která propojí tramvajové tratě
vedoucí od Barrandova a Modřan,“ říká ná-
městek primátora hl. m. Prahy pro dopravu
Adam Scheinherr (Praha Sobě). „Po mostě
budou jezdit dvě tramvajové linky a čtyři

pokračování na straně 3 
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2Zpravodajství z Prahy 4

Uličník opět
pomáhá teenagerům

Na jaře opět vyjel do ulic čtvrté
městské části autobus Uličník,
ve kterém najdou děti a dopíva-

jící svůj oblíbený nízkoprahový klub.
Autobus se vrátil do osvědčených lokalit
před základní školy Ohradní, Jílovská
a Poláčkova. Autobus Uličník s nízko-
prahovým klubem nabízí služby dětem
a dospívajícím od třinácti do osmnácti
let. „Klub je významným projektem pre-
vence kriminality a navíc jediným níz-
koprahovým zařízením pro děti a mlá-
dež na území městské části Praha 4.
V loňském roce jsme rozšířili lokality
o stanoviště v Michli, čímž se služba
zpřístupnila dalším dětem a dospívají-
cím,“ vysvětlila předsedkyně Výboru pro
bezpečnost Prahy 4 Lucie Michková
(ODS). Autobus zajíždí do stejných jed-
notlivých lokalit ve stejných dnech jako
na podzim loňského roku. V pondělí par-
kuje na Ohradní, ve středu v lichý týden
na Jílovské a v sudý týden v Poláčkově
ulici. Přes letní prázdniny bude mít Ulič-
ník pauzu, ale od září bude pokračovat
v provozu ve stejném režimu. Provozní
doba je v pondělí i ve středu opět od
13 do 18 hodin. red

Představitelé čtvrté městské
části položili 10. června základní
kámen k multifunkčnímu
sociálnímu komplexu
v Hudečkově ulici. Toto zařízení
nabídne seniorům z Prahy 4
mimo jiné byty pro rezidenty,
odlehčovací a pečovatelskou
službu.

Ve srovnání s předchozími projekty do-
mova pro seniory tento splňuje poža-
davky pro dotaci z Evropské unie,

podle které se nemají vytvářet monofunkční
objekty. Multifunkční sociální komplex by měl
přinést propojení tří světů – odlehčovací
služby, chráněné bydlení s propojením na
venkovní svět. Toto zařízení je projektováno
tak, aby mohlo využívat nejmodernější asis-
tenční techniku z oblasti zdravotní a sociální.

Projekt v Hudečkově ulici představuje je-
diný sociální objekt tohoto typu v hlavním

městě, spravovaný městskou částí. „Tímto
projektem dlouhodobé péče se snažíme vy-
tvořit podporu úspěšného, zdravého aktiv-
ního stárnutí, se zachováním co nejvyšší
možné kvality života v souladu s individuál-
ními preferencemi a co nejvyšší míry nezá-
vislosti, autonomie, participace, osobního
naplnění a důstojnosti,“ uvedl místostarosta
Prahy 4 Josef Svoboda (bezp.), v jehož kom-
petenci jsou sociální politika, podpora zdra-
votnictví a spolupráce s neziskovými a ná-
boženskými organizacemi.

„Zařízení tohoto typu v Praze 4 potřebu-
jeme, jsem proto ráda, že se nám v tomto vo-
lebním období podařilo dlouhodobý záměr
dotáhnout do fáze hotového projektu. Vlast -
ní realizace už bude na nové koalici vzešlé
podzimních komunálních voleb,“ řekla sta-
rostka Irena Michalcová (ANO).

Sociální komplex bude poskytovat se -
niorům řadu služeb, které se budou vzájem -
ně doplňovat. Odlehčovací služba s 36 lůžky
bude uspořádána ve dvou odděleních, umís-
těných ve dvou poschodích tak, aby klientům
navozovala domácí atmosféru s možností

dalších aktivit. V rámci odlehčovacích služeb
bude fungovat rehabilitace a to jak fyziote-
rapie, tak potřebná ergoterapie například
k nácviku činností v domácnosti. Reziden-
tům nabídne 32 bytů, které budou stavebně
uzpůsobeny tak, aby bariery nebyly příčinou
pro odchod do pobytové služby. Bude se jed-
nat o byty zvláštního určení, ve kterých se
dle potřeby bude poskytovat služba podpora
samostatného bydlení. red

V Hudečkově ulici
vyroste dům pro seniory

Představitelé Prahy 4 položili základní
kámen k sociálnímu komplexu
Hudečkova.

Čtvrtá městská část zahájila kompletní
výměnu sportovních povrchů ve vol-
nočasovém areálu v Podolské ulici.

Oprava se dotkne obou sportovišť – fotbalo-
vého hřiště i multifunkčního tartanového
hřiště. Po celou dobu prací budou obě herní
plochy uzavřeny. Sportoviště v Podolské ulici
je největším volnočasovým areálem ve
správě Prahy 4. Jedná se o uživatelsky velice
exponované místo celopražského významu.
Areál využívá veřejnost, základní škola Ne-
dvědovo náměstí i sousední Sokol Podolí. Po-
vrchy obou hřišť jsou z roku 2011. Na fotba-
lovém hřišti je umělý trávník a multifunkční
hřiště má povrch z tartanu. Oprava povrchů
přinese větší bezpečnost a zvýšení komfortu
pro uživatele areálu.

Součástí rekonstrukce je kompletní vý-
měna umělého povrchu fotbalového hřiště
o celkové rozloze přes dvanáct set metrů
čtverečních za nový povrch a kompletní vý-
měna tartanového povrchu multifunkčního
hřiště o celkové rozloze téměř devět set me-
trů čtverečních za povrch nový, včetně s tím
spojených prací.

„Vyšli jsme vstříc početné komunitě ob-
čanů, kteří využívají část areálu vyhrazenou

k posilování. Toto místo, kde je velká wor-
koutová sestava a cvičební prvky, zůstane po
celou dobu bez omezení přístupné,“ uvedl
radní pro správu veřejných prostranství Jan
Hušbauer (ANO). Sportoviště se rozroste
o nový pingpongový stůl, další cvičební prvky
a workoutovou sestavu.

„Termín ukončení prací je druhý srpnový
týden. Věřím, že toto nepříjemné několika-
týdenní omezení bude kompenzováno dlou-
hodobým zvýšením komfortu tohoto sporto-
viště, které se svou oblibou a vybavením stalo
volnočasovým areálem celopražského vý-
znamu,“ dodal Hušbauer. red

Sportoviště v Podolské ulici
projdou rekonstrukcí
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3 Zpravodajství z Prahy 4

Dvorecký most propojí
oba břehy Vltavy. Prahu 4 a 5
autobusové. Odhadujeme, že Dvorecký most
v budoucnu denně využije padesát tisíc uži-
vatelů napříč druhy dopravy a výrazně se
zjednoduší cestování mezi oběma břehy
řeky.“

Nejvyšší priorita
Potřeba výstavby Dvoreckého mostu vy-

plývá z výrazně chybějícího propojení smí-
chovského a podolského břehu Vltavy, ať už
pro tramvajové a autobusové spojení, či pro
pěší a cyklisty. Nový most také přispěje ke

zlepšení přestupních vazeb mezi tramvajo-
vými a autobusovými linkami v dopravních
uzlech Lihovar a Dvorce. Projekt výstavby
Dvoreckého mostu je zařazen mezi nejvyšší
priority hlavního města jak v Plánu udrži-
telné mobility, tak ve Strategii rozvoje tram-
vajových tratí.

„Jako většina staveb na frekventovaných
místech metropole, bude i tato extrémně ná-
ročná na logistiku. Výzvu představuje i uni-
kátní design mostu, který prověří naše tech-
nologické schopnosti,“ uvádí Aleš Gothard,
předseda představenstva společnosti TBR
Metrostav a. s.

„Realizace této mostní stavby bude ze sta-
vebně-technologického hlediska pro reali-
zační tým našeho sdružení velkou výzvou,
neboť bude třeba naplnit odvážnou vizi ar-
chitektů. Konkrétně to znamená provést be-
tonáže z bílého betonu a zhmotnit kubistic-
kou geometrii nosné konstrukce,“ shrnuje
Ondřej Novák, předseda představenstva
STRABAG a. s.

Jak se staví most?
Nejpozději v září letošního roku by měla

být stavba předána zhotoviteli. První etapa
stavby bude zahájena přeložkami inženýr-
ských sítí, zřízením přístupů na stavbu
a ploch pro zařízení staveniště a také demo-
licí pozemních objektů v prostoru stavby.

Ve druhé etapě se uskuteční zakládání
a výstavba spodní části mostu, a to jak ve-
škerých pilířů a obou opěr mostu přes Vl-
tavu, tak cyklolávky a opěrné stěny mezi uli-
cemi Na Zlíchově a Nádražní.

Třetí etapa počítá s betonáží krajních polí
Dvoreckého mostu za využití skruže a pro-
vizorních bárek. Na čtvrtou etapu připadne
betonáž krajních polí nad Vltavou. V páté
etapě bude dokončena betonáž nosné kon-
strukce Dvoreckého mostu. Ve dvou finálních
etapách je pak plánována výstavba mostního
svršku, vozovek a tramvajového tělesa na
mostě. Stavba Dvoreckého mostu je koordi-
nována se současnou rekonstrukcí Barran-
dovského mostu, která je rozložena do etap
tak, aby mohly být na nově vzniklý most ply-
nule převedeny plánované autobusové linky.

Táňa Pikartová

dokončení ze strany 1

INZERCE V4-0601

Pro stavitele je unikátní design mostu výzvou, který prověří jeho schopnosti.
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4Zpravodajství z Prahy 4

Pražští radní odsouhlasili
veřejnou zakázku na kompletní
rekonstrukci bazénu, včetně
zázemí, v areálu Akademie
řemesel Praha – Střední školy
technické v Praze 4 na Zeleném
pruhu. Cílem investice je
zmodernizovat školské plavecké
centrum.

Vplánu je kompletní rekonstrukce stá-
vající budovy sportovního zázemí
v prostorách prvního podzemního

i nadzemního podlaží, včetně obnovy veške-
rých technologií, konstrukcí a povrchu vany
plaveckého bazénu. Potřebných úprav se do-
čká také zázemí, kde se nacházejí šatny,
sprchy, toalety, sauny, prostory určené pro
pokladní a pro plavčíky nebo tribuny. „V rám -
ci plánovaných investic do sportovní infra-

struktury považuje Praha za klíčové udržet
a stále rozvíjet současnou sportovní infra-
strukturu primárně pro výkonnostní a re-
kreační úroveň, jako je tomu například u re-
konstrukce bazénu ve Střední škole
technické v Praze 4. Výhodou školních spor-
tovišť je skutečnost, že v dopoledních hodi-
nách slouží dětem pro školní tělocvik a v od-
poledních hodinách i o víkendech je využijí
zase sportovní kluby nebo široká veřejnost.
Díky tomu je zaručeno využití areálu v prů-
běhu celého dne,“ uvedl pražský radní pro
oblast školství a sportu Vít Šimral (Piráti).

Bazén o rozměrech 18 x 25 metrů mohou
využívat také žáci a zaměstnanci mateřské
a základní školy, sportovní kluby i veřejnost.
Koná se zde výuka plavání, záchranářské
kurzy, kurzy potápění, freedivingu a prostor
je zde k dispozici i pro akvabely, podvodní
hokej nebo plavání pro seniory či eskymování
na kajacích. Bazén je rovněž využíván pro-
fesionálními filmaři a pro natáčení žákov-
ských filmů.

Náklady na rekonstrukci budou v letech
2022 až 2025 hrazeny z rozpočtu hlavního
města v předpokládané výši 6 milionů korun
bez DPH.

Akademie řemesel Praha – Střední škola
technická v Praze 4 na Zeleném pruhu nabízí
technické vzdělání v oborech zaměřených na
stavebnictví, strojírenství, elektrotechniku
a služby. Kromě kvalitní výuky potřebných
teoretických znalostí škola klade důraz na
získání náležitých odborných kompetencí vy-
užitelných v profesním životě. Škola reali-
zuje praktické vyučování v moderně vybave-
ných dílnách a výukových polygonech včetně
zajištění odborného výcviku v reálném pro-
středí spolupracujících firem. red

Bazén v areálu Akademie
řemesel čeká modernizace

Pražští radní schválili další fázi
investiční přípravy projektu
nájemního bydlení, které by
mělo rozšířit městský bytový
fond o zhruba 45 nových
bytových jednotek. Bytový dům
vyroste na městských
pozemcích v Durychově ulici na
Nových Dvorech v Praze 4, kde
poblíž vznikne v příštích letech
nová stanice metra D.

„Bytový projekt na Nových Dvorech
je jednou z prvních vlaštovek
městského nájemního bydlení,

kterým získá město dostupné byty pro
matky samoživitelky, seniory nebo potřebné
profese pro chod města. Naše Pražská deve-
loperská společnost pracuje na desítkách ta-
kových záměrů. Plníme tak dluh z minulosti,
kdy město jen privatizovalo a vlastní byty ne-
stavělo.

Právě Nové Dvory jsou lokalitou, která je
pro takové projekty jako stvořená. Město tu
vlastní rozsáhlé pozemky a povede sem
metro D, chceme proto vytvořit živou měst-
skou čtvrť. Praha musí zůstat městem pro
všechny, nejen pro bohaté, a dostupné byd-

lení je pro to základním předpokladem,“
uvedl první náměstek pražského primátora
pro územní rozvoj Petr Hlaváček (TOP 09).

Nové Dvory jsou jedním z největších praž-
ských rozvojových území, kde město vlastní
souvislé pozemky vhodné pro bytovou vý-
stavbu. Výstavba stanice metra D je impul-
sem pro rozvoj celého území, jehož součástí
budou různé bytové projekty, mateřská a zá-
kladní škola, centrum pro obchody a služby
nebo prostory pro volnočasové aktivity, ze-
jména sportovní a kulturní.

Jeden z prvních bytových projektů v této
lokalitě se nachází na křížení ulic Novodvor-
ská a Durychova. Schválené investiční pro-
středky využije Pražská developerská spo-

lečnost pro vypracování objemové ověřovací
studie stavby, k vypsání výběrového řízení
na dodavatele projektových prací a na pří-
pravu dokumentace pro územní rozhodnutí.

„Na Nových Dvorech plánujeme několik
projektů městského nájemního bydlení. Už
jsme informovali o projektu Jalový dvůr,
v pondělí nám Praha odsouhlasila projekt
Durychova I, další bytové projekty budou po-
stupně následovat. Jde o velké území, kde
by v horizontu 15 let mohlo vzniknout
1 600 až 2 000 městských nájemních bytů,“
doplnil ředitel Pražské developerské společ-
nosti Petr Urbánek.

„Naše koalice se zavázala k tomu, že měst-
ský bytový fond nebude rozprodávat, ale roz-
šiřovat. Každý další projekt městské bytové
výstavby je toho důkazem. V následujících
několika letech se tak tisíce Pražanů mohou
těšit na dostupné a kvalitní městské byd-
lení,“ řekl pražský radní pro bydlení a trans-
parentnost Adam Zábranský (Piráti).

„Rozvoj na Nových Dvorech plně podpo-
rujeme. V souvislosti s výstavbou stanice
metra D Nové Dvory proto vznikla územní
studie. Do plánování lokality jsme již tra-
dičně zapojili veřejnost. Obyvatelé zde mohli
navštívit například plánovací kontejner,
zúčastnit se některé z vycházek, vyplnit po-
citovou mapu, anketu nebo se zapojit do dis -
kusí,“ dodal ředitel Institutu plánování a roz-
voje Ondřej Boháč. red

Na Nových Dvorech vyroste nájemní dům
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● Na prázdniny připravujete
tady v Hodkovičkách dětské
golfové kempy. O co přes ně
půjde?

Jedná se o klasické příměstské
tábory, kdy u nás děti stráví celý
den od 9.00 hodin od rána, ale
večer se vrátí domů k rodičům.
Děti máme podle věku rozdělené
do dvou skupin, ty menší se bu-
dou vždy dopoledne učit hrát golf
a na odpoledne budou mít na-
plánovaný jiný program, který
bude pochopitelně záviset na po-
časí. Když bude venku pěkně,
budou si hrát na hřišti, zahrají
si míčové hry, půjdou si zaplavat
do bazénu do Podolí, když bude
ošklivo, půjdou třeba do kina.
Star ší děti budou na golfovém
hřišti celý den. Věnovat se dětem
bu dou na hřišti naši profesi-
onální trenéři.
● Jak staré děti se mohou při-
hlásit?

Příměstské golfové tábory jsou
určeny pro děti zhruba od šesti
do osmnácti let. Každý trenér
bude mít ve skupině maximálně
šest dětí. Turnusy se střídají kaž -
dý týden. Stává se nám, že rodiče
zaplatí dítěti jeden turnus a na
jeho konci už si zamlouvají ještě
jeden týden. Kempy pořádáme
pravidelně a víme, že děti se
k nám každý rok rády vracejí,
a ta ké jsme samozřejmě vypozo-
rovali, že k nám přišel na tábor
úpl ný začátečník a golf ho natolik
zaujal, že se mu začal věnovat.
Hned v září nám zač nou dětské
kur zy. Ty mohou navštěvovat děti
od čtyř let až po třiadvacetileté
juniory. Chodí se hrát jednou až
dvakrát týdně  dle věku dětí. Při-
hlásit se ale též mohou začáteční -
ci, kteří v létě na kemp nepřijdou.
● Mohou se přihlásit i děti,
které v životě nedržely golfo-
vou hůl v ruce?

Program na léto?
Co třeba golfový kemp?
Ráno na tábor, v podvečer domů – v tom spočívá
princip příměstských táborů. Jeden takový se
bude konat v průběhu léta v Golfovém klubu
Hodkovičky – zaměřen bude pochopitelně na
golf. Přihlásit se mohou děti od šesti do osmnácti
let. „Menší děti se budou vždy dopoledne učit
hrát golf a na odpoledne budou mít naplánovaný
jiný program. Starší děti budou na golfovém
hřišti celý den. Věnovat se dětem budou na hřišti
naši profesionální trenéři,“ popisuje letní kempy
Filip Jettmar, manažer Golfového klubu
Hodkovičky.

Samozřejmě, vůbec neřešíme,
kdo na tom jak s golfem je. Kdo
ho ještě nehrál, může se naučit
něco nového, kdo už nějakou
zkušenost má, zatrénuje si. Den
začne protažením, děti si zabě-
hají, procvičí, zahrají hry. Potom
už dostanou do ruky hole a učí se
odpalovat, ty zkušenější trénují. 
● Co si musejí účastníci kem -
pů přinést?

Děti, které už golf hrají, si mo-
hou přinést vlastní hole, nikdo si
ale nemusí nic kupovat a shánět.
Stačí pevné boty a sportovní oble-
čení. Vše ostatní zajistíme my. A to
včetně svačin a obědů a pravidel-
ného pití. I když možná ješ tě k to -
mu oblečení: budeme rádi, když
děti budou nosit trička s límečkem
a díky tomu si začnou okamžitě
zvykat na golfovou módu.
● Mluvíme o dětských kem-
pech, chuť začít s golfem ale

mohou mít i dospělí. I pro ně
pořádáte nějaké začátečnické
kurzy?

Ano, i takové kurzy máme. Za-
čátečnické kurzy pro dospělé tr-
vají měsíc a skládají se z osmi
lekcí po osmdesáti minutách. Po
jejich absolvování jsou účastníci
připraveni získat osvědčení pro
hru na hřišti a stávají se tak pl-
nohodnotnými golfisty. Kurzy
probíhají od dubna do října. Mě-
síc jim stačí k to mu se dobře při-
pravit.
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čleňování dospělých i dětí s od-
lišným mateřským jazykem do
naší společnosti. I jeho zásluhou
se můžeme navzájem obohaco-
vat a hlavně předcházet řadě
problémů doprovázejících inte-
graci cizinců,“ vyzdvihla starost -
ka Prahy 4 Irena Michalcová
(ANO), která se plavby rovněž
zúčastnila.

Žijeme na Čtyřce společně
2022 navazuje na stejnojmenný
úspěšný projekt z předchozích
tří let, rovněž zaměřený na kom-
plexní integraci cizinců, přičemž
cílovými skupinami integrace ne-
jsou pouze cizinci samotní, ale
také majoritní společnost a od-
borná veřejnost – pedagogové.
Stejnojmenný projekt, který byl
úspěšný i v předchozích třech
letech se i nadále zaměřuje na
realizaci komplexního souboru
opatření na integraci cizinců,

Úspěšný integrační projekt radnice čtvrté
městské pozval cizince na plavbu po Vltavě.
Kulturní program, kreativní workshop pro děti,
krásnou atmosféru a hlavně nádherné výhledy
na oba břehy Vltavy si mohli užívat účastníci
plavby, kterou pro rodiny Čechů i cizinců
uspořádal realizační tým projektu „Žijeme na
Čtyřce společně 2022“.

„Velmi našemu projekto-
vému týmu děkuji jak
za přípravu této krásné

plavby, tak i za další aktivity
v rámci projektu, který je velmi
důležitým pomocníkem při za-

přičemž cílovými skupinami
inte grace nejsou pouze cizinci
samotní, ale také majoritní spo-
lečnost a odborná veřejnost – pe -
dagogové. Projekt spolufinancují
Ministerstvo vnitra ČR a Pra -
ha 4.

Díky společným aktivitám,
které jsou navrženy pro děti, či
dospělé s odlišným mateřským
jazykem se zaručuje úspěšnost
integrace.

„Cílem je podpora vzájemného
soužití a porozumění mezi cizin -
ci a ostatními obyvateli městské
části Prahy 4. S pomocí dílčích
podprojektů chceme pomoci do-
spělým i dětem v konverzaci
v čes kém jazyce, neboť znalost
čes kého jazyka je pro cizince zá-
sadní a je podmínkou pro získání
českého občanství,“ vysvětlila
koordinátorka projektu Anna
Chválová.

V projektu bude realizováno
deset dílčích podprojektů, které
budou děleny na různé aktivity.
Na jejich realizaci bude Praha 4
využívat i neziskové organizace.
„Rozhodování se pro pokračo-
vání dílčích podprojektů vždy zá-
visí na aktuálních tématech –
vzdělávání, integraci jako takové
a dalších. Při návrzích dílčích
podprojektů vycházíme z doku-
mentů Strategického plánu hlav-
ního města Prahy,“ doplnila
Chvá lová.

Pro snadnější zapojení cizinců
a dalších zúčastněných je letos
po dobré zkušenosti hlavní infor-
mační těžiště projektu realizo-
váno pomocí samostatné face -
bookové stránky, kde zájemci
na jdou úplně vše. Od aktualit,
přes pozvánky, nabídky a událos -
ti až po fotografie, fotogalerie, vi-
dea a ohlédnutí za akcemi. red

Čtyřka pozvala cizince
na plavbu po Vltavě

Čtyřku osvěží
v horkém létě mlhoviště

Sousedé se sejdou
v parku na Pankráci

Obyvatelé a návštěvníci
Prahy 4 se mohou v par-
ných dnech těšit na něko-

lik novinek, které jim zpříjemní
pobyt a odpočinek na veřejných
prostranstvích. Na přelomu květ -
na a června byl zahájen zkušební
provoz mlhovišť, která jsou in-
stalována na vybraných místech
veřejného prostoru. „Cílem pro-
jektu je nabídnout veřejnosti
v teplých a tropických dnech
možnost příjemného osvě žení
a zvýšit tak pobytový a volnoča-
sový komfort na území městské
části,“ uvedl radní pro životní
prostředí Tomáš Hrdinka (ANO).

První mlžítka byla instalována
v parku Na Pankráci, v parku To-
polka, v multifunkčním herním
areálu na vrchu Kapitol, v parku
Zelený pruh, v prostoru fitness
parku v Podolí, u kostela sv. Pan-
kráce a dalších místech.

„Není to však vše, co pro letoš -
ní léto připravujeme. Rozšiřu-
jeme také síť pítek a budeme
v tropických dnech zajišťovat
pravidelné kropení ulic a pěších
komunikací. To nejen že příjem -
né osvěžení, ale dále pak výrazně
sníží prašnost, která trápí praž-
ské ulice především v letních mě-
sících,“ uzavřel Hrdinka. red

Centrální park Pankrác se
30. června od 17 hodin
stane dějištěm neformál-

ního setkání s názvem „Přece jen
jsme sousedé“. Akci společně při-
pravuje organizace Slovo 21
a čtvrtá městská část pro místní
obyvatele a cizince žijící v dané
lokalitě na území Prahy 4. 

V parku na Pankráci čeká pří-
chozí podvečer plný zpěvu,
hudby, tance, jídla, zábavy a sou-
těží pro děti. Akce je pořádána
v rámci projektu „Žijeme na
Čtyřce společně 2022“, který je
zaměřen na podporu integrace
cizinců a je spolufinancován Mi-
nisterstvem vnitra ČR. red
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Poznání, zábava, hry a uži-
tečné informace. Takový
byl Den Země, který se

uskutečnil poslední květnový
den v parku Na Pankráci.

Návštěvníci mohli například
sledovat práci městských stráž -
níků a jejich koní, ale díky spe -
ciál ním dalekohledům také
Slun ce. Seznámili se s prací so-
kolníků, záchranných stanic, les-
níků a myslivců, včelařů či rybá -
řů. Procvičili si znalosti o tří dění
odpadů a o jejich recyklaci. Pro-
nikli do tajemství měření země-
třesení, toho, o čem vypo vídají
seismické vlny, a dozvěděli se,
jak si vyrobit vlastní zemětře-
sení. Pro zklidnění těla a duše si
pak na trávníku zacvičili jógu.

Den Země pro předškoláky,
školáky i dospělé zorganizovala
Praha 4 ve spolupráci s organi-
zacemi KOMWAG, Astronomic -
ký ústav AV ČR, Geofyzikální
ústav AV ČR, Městská policie,
Lesy hlavního města Prahy, PET-
MAT, Ekokom, Ekobat, Asekol,
Elektrowin, Kokoza, POHODA či
Aranžérie.

„Děti i dospělí se během Dne
Země mohli seznámit s ekologic-

kými službami, které jsou našim
obyvatelům poskytovány – od
úklidu přes třídění odpadu po
fungování závlahového systému.
Poznali ale také detaily a kouzlo
práce rybářů, lesníků anebo so-
kolníků, včetně jednotlivých dru -
hů ryb, lesních zvířat a dravých
ptáků. Bylo toho zkrátka dost
a jistě to přispělo ke vzdělání
i k uvědomění si nutnosti šetr -
ného přístupu k přírodě a k jejím
zdrojům,“ uvedl radní Pra hy 4
pro životní prostředí a místní
Agendu 21 Tomáš Hrdinka
(ANO), s jehož podporou se akce
pod hlavičkou místní Agendy 21
uskutečnila.

„Mám velkou radost, že se
akce po ústupu koronavirové
pandemie mohla zase uskutečnit
a že se malé a velké děti, ale
i dospě lí lidé mohli seznámit
s přírodou, která nás obklopuje
i v hlavním městě, a také s tím
základním, co můžeme – a měli
bychom – udělat pro její ochranu
a udržitelný způsob života.
Chtěla bych za to všem partne-
rům i sponzorovi akce poděko-
vat,“ uzavřela starostka Prahy 4
Irena Michalcová (ANO). red

Také v letošním roce bude
čtvrtá městská část pokra-
čovat v osevu vybraných

ploch zeleně lučními květy. K še-
sti již existujícím plochám při-
bude letos dalších šest. „Projekt
má u veřejnosti obrovsky kladný
ohlas. I z tohoto důvodu jsme se
rozhodli zdvojnásobit počet
míst, kde se občané a návštěvníci
budou moci potěšit pohledem na
druhově a barevně pestrý po-
rost,“ vysvětlil radní pro životní
prostředí a místní Agendu 21 To-
máš Hrdinka (ANO).

V roce 2020 se v rámci pilot-
ního projektu objevila první květ-
natá louka ve středovém pásu
ulice Novodvorská. „Dostali jsme
okamžitě desítky pozitivních re-
akcí od našich obyvatel a je to
i v souladu s klimatickou biopo-
litikou zvyšování biodiverzity ve
městě,“ vysvětlil Hrdinka. Loni
se už počet těchto luk proto roz-
šířil na šest. Po letošním rozší-

ření o dalších šest ploch tak bude
mít městská část více než čtyři
tisíce metrů čtverečních květino-
vých trávníků.

„K výsevu používáme tzv.
Strakonickou směs. Tato směs,
namíchaná z 15 druhů letniček,
se v průběhu léta a podzimu pro-
měňuje. Toho je dosaženo výbě-
rem rostlin, jejichž doba a délka
květu nejsou stejnorodé. Jsou
v ní zastoupeny především chr -
py, len velkokvětý, sluncovky,
krásenky, lokanka, měsíček lé-
kařská a mnoho dalších,“ dodal
Hrdinka. red

Den Země
v parku Na Pankráci

Na Čtyřce rozkvetou
další louky

Děti ze školky Sdružení
dostaly nové hřiště

Na zahradě Mateřské školy Sdružení vyrostlo nové hřiště
se speciálním povrchem a moderními herními prvky. „Je
opravdu moc hezké a nadšení dětí dokazuje, že se nám

povedlo, za což děkuji všem, kteří se o to zasloužili,“ uvedla při
slavnostním otevření areálu starostka Irena Michalcová (ANO),
která má školství Praze 4 na starosti. red
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Letní odstávka teplé vody
● Pražská teplárenská soustava potřebuje pro svůj efektivní
provoz údržbu stovek kilometrů potrubí, kterými je zákazníkům
dopravována tepelná energie. V letošním létě proběhne na této
síti řada důležitých revizí a oprav, které nelze provádět za plné -
ho provozu, a které jsou nevyhnutelné pro celoroční bezpro-
blémové vytápění a dodávky teplé vody.
●V Praze 4 proběhne odstávka teplé vody od 1. do 2. červen -
ce v Krči a na Novodvorské a od 1. do 4. a 25. do 27. července
v Michli, na Pankráci, v Podolí, na Spořilově a Zeleném
pruhu.
● V Praze 11 od 25. do 26. srpna na Košíku a na Jižním
Městě I. a II. V Praze 12 od 1. do 2. července v Kamýku, na
Lhotce, v Libuši a v Modřanech.
●Pražská teplárenská se omlouvá za dočasné snížení komfortu
pro některé obyvatele a omezení dodávek v místě odstávek. Ter-
míny pro konkrétní odběrná místa Pražská teplárenská rozesílá
formou dopisu na smluvní odběratele, tedy na vaše SVJ, BD,
kde naleznete přesné informace o odstávkách ve vaší ulici.
Denně aktualizované informace o letních odstávkách najdete
vždy na webu Pražské teplárenské www.ptas.cz. Zdroj PT a.s.

20. června
■ Bítovská
■ Klánova x U Vodotoku
■ Na Zlatnici x Na Podkovce

21. června
■ Podolská x K Vysoké cestě
■ Plamínkové (u garáží)
■ Kamenitá
■ Branická x K Ryšánce

22. června
■ Jílovská (u Údolní)
■ Na Veselí x V Občanském do-
mově
■ Jiskrova x Na Mlejnku
■ Sinkulova x Na Klikovce

23. června
■ V Hodkovičkách x Jitřní
■ Pod Vršovickou vodárnou III.
■ Podolská x U Vápenné skály

24. června
■ Pod Jalovým dvorem

■ Ružinovská x Kukučínova
■ Nad Havlem x U Krčského ná-
draží

27. června
■ Sládkovičova
■ Fillova x Rabasova
■ Mirotická x Čimelická (u ulice
Novodvorská)

28. června
■ Jihozápadní V. x Jižní IX.
■ Na Chodovci (parkoviště proti
škole)
■ Jižní XVI.

29. června
■ Choceradská x Senohrabská
■ Severovýchodní IV. x Severní
IV.

30. června
■ Viktorinova
■ Ohradní x Na Křivině
■ Podolská x Pravá

Velkoobjemové
kontejnery

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

vany a WC mísy, sportovní ná-
činí, autosklo a kovové předměty.

Do VOK nelze odkládat živnos-
tenský odpad, jiný odpad než ob-
jemný jako je např. směsný ko-
munální odpad, který lze vhodit

do běžné sběrné nádoby, nebez-
pečný odpad bioodpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky,
elektrospotřebiče, televizory
a PC monitory, počítače, lednice,
mrazáky a sporáky.

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

Objemný odpad lze zdarma od-
ložit v některém z 16 sběrných
dvorů hlavního města Prahy.
Tato služba je pro občany s trva-
lým pobytem na území města
bezplatná. Ve sběrných dvorech
je možné si domluvit zajištění

odvozu odpadu. Cena této nad-
standardní služby je stanovena
za naložení a za ujeté kilometry.
Odvézt je možné veškerý odpad,
který lze odevzdat v jakémkoliv
sběrném dvoře hlavního města
Prahy. Zdroj MČ Praha 4

Použitý olej či kuchyňské
tuky v uzavřených PET
lahvích lze odevzdávat na

následujících stanovištích:
■ Nuselská 2/1
■ Podolská 116
■ Štúrova 25
■Hlavní 114 (v ulici Choratická)
■ Jílovská 424/31
■ Jeremenkova 90
■ Bítovská 11
■ Pod Lysinami 473/23
■ Roztylského náměstí 2386/5
■ Michelská 6/23
■ Na Veselí 738/34

■ Bartákova 38/118
■ Věkova 1200/52
■ Mezivrší 25/1449
■ Trnková 796

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. Zdroj MČ Praha 4

■ ulice Jankovská
■ ulice Durychova
■ ulice Chodovská
■ Antala Staška
■ Jílovská x Novodvorská (u ZŠ)
■ ulice Branická (u č. 161–171)
■ V Štíhlách x Štúrova
■ Roztylské náměstí
■ 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

Sběr oleje a tuků
z domácností

Kontejnery
na použitý textil

Sběr vysloužilých
elektrozařízení a baterií

Do kontejnerů na drobná
elektrozařízení a baterie
je možné odkládat drob -

ná elektrozařízení, jako jsou na-
příklad kalkulačky, rádia, drobné
počítačové vybavení, discmany,
telefony a další. 

■ 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

Zákon o odpadech definuje
léky jako „nebezpečný od-
pad“ a podle toho je také

třeba s nimi zacházet.
V žádném případě tak není

možné vyhazovat nepoužité léky
do popelnice společně s běžným
odpadem či např. splachovat do

WC apod. Při odložení do popel-
nice s komunálním odpadem
hrozí prosakování nebezpečných
látek do půdy, při spláchnutí do
WC je to podobné – nebezpečné
látky se mohou dostat do vody
a je velmi obtížné je z vody ná-
sledně odstranit. Zdroj SUKL

Jak likvidovat léky
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