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„Utrpení jako loni!“ Lidé z okolí
Ledáren si opět stěžují na hluk

Koncerty pod názvem Ledárny Open Air stejně jako minulý rok
přivádí některé místní obyvatele k šílenství. Stěžují si na dunění
bubnů a basových kytar, které se rozléhá z hudebního pódia do
širokého okolí. Kvůli hluku zavírají v srpnových vedrech dveře
i okna. Pokud ale nedochází k rušení nočního klidu, město pro ně
toho prý moc udělat nemůže.
adměrný hluk z koncertů v areálu bývalých Ledáren trápí obyvatelé přilehlých částí Prahy 4, a přes řeku i Prahy 5, již několik let. Přitom právě hluk byl
důvodem, proč byly vykázány z původního
stanoviště v Praze 7. Nespokojenost místních
vedla až k tomu, že se na jejich popud začal
magistrát vážně zabývat myšlenkou, že pomocí vyhlášky tyto koncerty striktně omezí.
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Nevypínejte kulturu!
To ovšem pořadatele hudebních akcí i další
umělce vyděsilo natolik, že sepsali petici, ve

které varovali před „vypínáním“ pražské kultury, což by podle nich měla mít vyhláška na
svědomí. A to nakonec zabralo – namísto vyhlášky se hudebníci z Ledáren dohodli s Hanou Kordovou Marvanou (za STAN) na tom,
že sami pořadatelé hluk dobrovolně omezí,
což bude na místě měřením kontrolovat magistrát, a že vznikne pracovní skupina, která
propojí dotčené strany sporu, aby se podobné
problémy mohly i do budoucna řešit domluvou.
Místní, kteří jsou hluku vystaveni přes léto
opakovaně, však dohoda zaskočila a mají po-

cit, že je magistrát hodil přes palubu. „Žádná
pozitivní změna nepřišla. Naopak, poslední
koncert byl utrpením stejně jako v roce
2021,“ řekl Našemu REGIONU Miloš Závora
z iniciativy Hluk z Prahy 4. Jen kvůli tomuto
konkrétnímu koncertu mu, a zároveň i Kordové, přišlo několik rozhořčených stížností.
I když Závora potvrzuje, že na místě se
opravdu decibely měří, stejně to podle něj
nestačí. „Na měření tohoto zdroje hluku jsou
potřeba velmi citlivé mikrofony, protože je
třeba zaznamenat právě ty nízkofrekvenční
dunivé tóny – basy a bicí. Ty se šíří i přes zdi
díky svým vlnovým délkám. Navíc se toto dunění šíří na kilometry daleko, již bez podkresu hudby,“ dodal.
Proto zaslal Kordové otevřený dopis, kde
ji informuje, že místní jsou navzdory slibům
pořadatelů i nadále obtěžování hlukem z Ledáren. „Současné řešení spočívající v tvrzení
pořadatele, že přijme opatření, je krokem
pokračování na straně 3
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Čtyřka má výhrady k návrhu
Metropolitního plánu
Zastupitelé čtvrté městské části projednali koncem června své
velmi kritické připomínky k připravovanému novému územnímu
plánu hlavního města Prahy. Zastupitelstvo schválilo celkem
38 obecných připomínek k textové části návrhu Metropolitního
plánu a 196 připomínek ke konkrétním lokalitám.
romě zásadního nesouhlasu vyjádřilo
zastupitelstvo také nesouhlas s netransparentním způsobem vypořádání připomínek obyvatel Prahy 4 uplatněných
v prvním kole projednání Metropolitního
plánu v roce 2018. Městská část byla již při
projednání Metropolitního plánu v roce 2018
velmi kritická, když uplatnila k návrhu přes
300 připomínek. „Od té doby bohužel nemělo
hlavní město Praha potřebu s námi o našich
zásadních připomínkách jednat, a to až do
letošního května, kdy už však bylo zcela
zřejmé, že naprosté většině našich připomínek ke koncepci Metropolitního plánu nebylo
vyhověno,“ uvedl radní pro územní rozvoj
Patrik Opa (ODS).

Radnice Prahy 4 nadále za palčivá místa
návrhu považuje nejednoznačnost a nesrozumitelnost plánu, nastavený systém výškové regulace, který nedokáže přesvědčivě
ochránit dosavadní výškovou hladinu ve stabilizované zástavbě, nedostatek ploch vymezených pro občanskou vybavenost, naddimenzované kapacity transformačních ploch
a nejednoznačný postup při rozhodování
v těchto plochách, absenci podrobnějšího
funkčního členění jednotlivých lokalit, nedostatečnou ochranu obytné funkce, nedostatečnou ochranu nejvýznamnějších parkových ploch zeleně nebo absenci řešení
zásadních deﬁcitů parkovacích kapacit na
sídlištích.
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Letecký pohled na pražskou Pankrác a Krč
v roce 2008
„V těchto zásadních otázkách nedoznal
Metropolitní plán od roku 2018 takových
změn, abychom náš kritický postoj k němu
mohli změnit. Jsem proto velmi rád, že jsme
pro naše připomínky našli v zastupitelstvu
širokou podporu, a mohli tak směrem k hlavnímu městu vyslat jasný vzkaz, že zpracování Metropolitního plánu se již dále bez komunikace a spolupráce s městskými částmi
a veřejností neobejde. Územní plán by měl
být společenskou dohodou o území, tou ale
Metropolitní plán bez zásadní revize nikdy
red
být nemůže,“ dodal radní Patrik Opa.

V okolí metra D vzniknou
nové byty, živé čtvrti i parky

tanice metra Nádraží Krč je umístěna
v parku s rybníkem a v jejím okolí
vzniknou tři nové administrativní budovy a hotel. Zároveň vznikne nové vlakové
nádraží Krč a přestup na expresní linku 125
na Jižní spojce. Součástí proměny lokality
bude i nové záchytné parkoviště P+R. Stavět
by se mělo začít v roce 2025, hotovo by
mohlo být v roce 2030.
V lokalitě u Thomayerovy nemocnice vyroste nová městská čtvrť se 1400 byty, novou
poliklinikou a víceúčelovou budovou, ve
které bude umístěn také vestibul metra.
V přízemí pak vznikne velké náměstí, v jehož
okolí bude několik obchodů. Horní patra budovy budou sloužit jako kanceláře.
V Nových Dvorech vznikne zastávka metra a nově sem také povede tramvaj. V blízkosti této stanice vznikne polyfunkční centrum s obchody, školkami, školou, kulturním

centrem a dalšími službami. Vzniknout by
zde mělo až 2000 městských bytů s množstvím náměstí a parků. Proměnou projde
také okolí budoucí stanice metra D Libuš na
pomezí městských částí Praha 12 a Libuš.
Dostupnost do centra zajistí kromě metra
i prodloužení tramvajové trati z Modřan.
V lokalitě vznikne kromě více než tisíce bytů
také chybějící občanská vybavenost jako supermarket, drobnější obchody, pošta, školka
i lékařské ordinace. V místě se počítá i s novým kulturním centrem. Proměna Písnice je
rozdělena na tři části. V okolí stanice metra
by mohlo vzniknout nové náměstí, radnice
i bytové domy. Mezi stanicí metra a starou
Písnicí vznikne park, cyklostezky i další
místa pro trávení volného času.
„Metro je silný městotvorný prvek a já se
těším na nové čtvrti, které kolem jeho stanic
vyrostou. Bez toho by tak obří investice ani

Vizualizace MHMP

Vizualizace Nové Krči

Stavba metra D je již zahájena a spolu s ní město plánuje rozvoj
okolí jednotlivých stanic. Novou tvář dostanou lokality v blízkosti
Nádraží Krč i Nemocnice Krč, téměř celé nové čtvrti zase vzniknou
v Nových Dvorech a v Libuši. První souprava metra by směrem do
Písnice měla vyjet již v roce 2029.

S

nedávala smysl. Metro je neskutečně silným
impulsem pro město krátkých vzdáleností,
kde byste měl mít v docházkové vzdálenosti
všechno, co potřebujete, a zároveň se pohodlně a rychle dopravíte tam, kam ve městě
potřebujete a nemusíte přitom šlápnout do
pedálů,“ uvedl první náměstek pražského
primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček
(TOP 09). Nikdo se zároveň nemusí bát bezbřehé výstavby bez mantinelů v okolí nových
stanic.
„Metro D je v současnosti nejdůležitější infrastrukturní stavbou na území Prahy. Díky
ní se lépe propojí jižní část města s jeho centrem. V této době se Praha potýká mimo jiné
s krizí bydlení, a právě projekty v okolí budoucích stanic metra mají potenciál tento
problém zmírnit,“ dodal ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy Ondřej Boháč.
red
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„Utrpení jako loni!“ Lidé z okolí...
dva roky zpět. Přesně to se totiž dělo v roce
2020 na Praze 7,“ píše mimo jiné v dopise.
Žádá proto Kordovou – jako zástupce vedení
města, který výměnou za slib adekvátních
opatření ze strany pořadatele nakonec vyhlášku omezující závazně hluk ke schválení
nepředložil – o adekvátní řešení situace.

Zákon příliš možností nedává
Kordová Našemu REGIONU vysvětlila, že
stížnosti občanů na hluk z koncertů v Ledárnách řeší ve spolupráci s úřady Čtyřky a společně usilují o to, aby při pořádání koncertů

k nepřiměřenému zatížení obyvatel hlukem
nedocházelo. A ve spolupráci s odbornou ﬁrmou monitorují výši hluku. Ta jim sdělila následujcí: „Z prozatím naměřených dat vyplývá, že pořadatelé se snaží dodržovat závazek,
který učinili. Tento závazek však aktuálně zahrnuje pouze jednočíselnou širokospektrální
hodnotu bez ohledu na speciﬁcké rozložení
frekvencí a dalších faktorů jednotlivých hudebních produkcí. Za tímto účelem připravujeme přesnější rozbor, který poslouží k detailnějšímu pochopení toho, která složka
hudby je vnímána jako nejvíce obtěžující.
V dalším kroku by pak pozornost byla zaměřena na to, jak její působení zmírnit.“

Ze stížností po koncertě 2. srpna
● „Už se zdálo, že prozovatelé diskoték na protějším břehu Vltavy, které nás posledních
několik let trápily nesnesitelným hlukem, budou konečně ke svému okolí ohleduplnější
a svoje produkce ztiší na únosnou míru, ale moje radost byla předčasná. Z modřanských
ledáren se včera opět ozývalo dunění v plné intenzitě jako dřív.“
● „Dnes 2.8. opět koncert, od 20 hod se nedá pro hluk otevřít okno a větrat, velmi ruší.
Jestli to bude celý srpen, asi se z toho zblázníme.“
● „Pokud považujete za normální, aby byl hlasitý hluk z koncertu slyšet ve vzdálenosti
966 metrů, tak je naprosto zbytečné psát nějaké maily na magistrát.“
● „Opět se ukazuje, že pokud nebude nějaká regulace, pořadatel si bude dělat, co chce.
S ohledem na to, ze tu nyní je i autokino v městském prostoru Apark, kde jsem byl již
taktéž nucen volat policii za porušování nočního klidu, považuji současné dohody za
absolutně nedostatečné a místo pro kulturní a hlučnou zábavu za naprosto nevhodné.“
„Mysleli jsme , že po pauze se pořadatelé budou snažit o snížení hluku v rámci dohody
s Vámi. Opět jsme se zklamali. Hluk proniká do našeho bytu (dnes opět bicí nad rámec).
Zdvořile žádám o sjednání nápravy.“
● „Včera opět hluk po celém údolí. Dunění a hlasitost na úrovni roku 2021. Tvrzení
o nějakých opatření je nesmyslné. Žádáme o to, aby byla po třech letech obtěžování
Pražanů tímto pořadatelem konečně přijata adekvátní opatření na místo nekonečného
debatování a věčné slibování nikdy nesplněného ze strany pořadatele.“
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dokončení ze strany 1

Hana Marvanová Kordová (za STAN)
Kordová si navíc nemyslí, že by vyhláška
představovala účinné řešení problémů. „Není
v kompetenci samosprávy zakázat koncerty
na soukromém pozemku pořádané soukromým pořadatelem. Ledaže by byl rušen
noční klid. Tak tomu ovšem v případě koncertů v Ledárnách nyní není,“ řekla Kordová.
Proto se v tuto chvíli snaží alespoň jednáním
přimět soukromého pořadatele, aby koncerty
dobrovolně časově omezil a snížil hlukovou
zátěž na koncertě na 95 Db. Loni to podle ní
bylo nejméně o 10 Db víc. „Jsem si vědoma,
že to není pro občany dostatečné řešení, ale
zákon nám příliš možností nedává,“ tvrdí
Jitka Kačánová
Kordová.
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Branickou louku opět oživí
Wannado Festival

annado festival je největší náborovou sportovní akcí snoubící zábavu a sport. Festival pro děti
a mládež od 3 do 18 let umí zaujmout vyznavače všech druhů
pohybu. Vedle sebe se v jeden
den a na jednom místě setkávají
tradiční kolektivní hry jako fot-

bal, hokej, olympijské individuální disciplíny ve formě veslování
či tenisu, a také netradiční záliby
jako kin-ball, parkour a irské
tance.
Všechny aktivity budou na
místě k vyzkoušení a zároveň se
zde představí i trenéři jednotlivých sportů. Návštěvníci se mo-

W
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Letos již dvanáctým rokem Wannado Festival
inspiruje k pohybu a pomáhá s výběrem toho
správného sportu. V Braníku si 3. září návštěvníci
festivalu rozšíří obzory a zjistí, jaké mají
v nejbližším okolí možnosti sportovního vyžití
pro sebe a své děti. Všechny aktivity budou na
místě k vyzkoušení a představí se i trenéři
jednotlivých sportů. Vstup na akci je zdarma.

hou těšit na různá exhibiční vystoupení, rozhovory se sportovci, autogramiády, program s animovanými maskoty, možnost

zdolat unikátní překážkovou
dráhu Wannado Ninja Race, zastřílet si na laserové biatlonové
red
střelnici a další program.

Zažijte Čtyřku jinak
Pouliční festival Zažít město jinak je čím dál populárnější. Náplň sousedské
slavnosti vytvářejí sami obyvatelé daných lokalit. Během jednoho dne
dojde k vytvoření bezautomobilových zón, které se v rámci akce
transformují na místo společného setkávání sousedů, spolků a živnostníků.
Sousedé a kolemjdoucí si tak mohou na ulici například dopřát kávu či
domácí dobroty, posedět a pohovořit s přáteli nebo zhlédnout místní
divadlo.
apříklad ve čtvrtek 1. září
ožije sousedskou slavností veřejný prostor
sídliště Krč v okolí Modrého pavilonu. Během příjemného odpoledne budou moci návštěvníci
poznat své sousedy, navštívit dílničky pro děti i dospělé, sportovní aktivity, vychutnat si hudbu,
dobré jídlo a pití a užít si další
pestrý program.
Ve spolupráci s Divadlem Na
Fidlovačce se v sobotu 3. září promění přilehlý park Fidlovačka ve
velké sousedské setkání s pozdně letní atmosférou plážovo-piknikového stylu. Středobodem
programu bude velký piknik na
předem uklizené travnaté ploše
parku. Návštěvníci si budou moci
od přizvaných lokálních prodejců
naplnit piknikový košík. K dispo-

Foto MČ Praha 4 2x
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zici budou deky a polštáře k sezení, po celou dobu bude probíhat pestrý program.
Lokace Za Zelenou liškou, Záběhlice, Adamovská, Jílovská,
Na Nivách a Nová cesta se k sousedské slavnosti Zažít město ji-

nak přidají v sobotu 17. září,
Braník 10. září. Program jednotlivých lokalit se postupně objeví
na webových stránkách www.zazitmestojinak.cz.
Slavnosti Zažít město jinak
sbližují nejbližší sousedy a oži-

vují veřejný prostor našich měst
už od roku 2006. V letošním roce
se uskuteční již 17. ročník, který
je zaměřený na téma Bez zábran. Toto téma ale nemá evokovat, že bariéry ve městě jsou jen
špatné. Některé jsou naopak
velmi užitečné a my bychom je
měli hlídat a pečovat o ně, třeba
o městskou přírodu a městskou
divočinu, která nám poskytuje
cenné chvíle odpočinku, v létě
nás chrání před přílišným horkem a často je bariérou například
pro bezhlavou výstavbu a ne
vždy potřebné developerské projekty.
Iniciátorem a hlavním koordinátorem slavností Zažít město jinak je spolek AutoMat, který
prosazuje lepší prostředí pro
red
kvalitní život ve městě.

5

Zpravodajství z Prahy 4

Děti si budou užívat opravená hřiště
Čtvrtá městská část postupně rekonstruuje
dětská hřiště na svém území. V Podolí bylo na
přelomu loňského roku zrekonstruováno dětské
hřiště v Rybářské ulici, v červnu začala oprava
sportovních povrchů multifunkčního areálu
v Podolské ulici. S obnovou hřiště na Nedvědově
náměstí se počítá v rámci projektu revitalizace
této parkové plochy. V současné době prochází
obnovou dětská hřiště U Kublova a v Ohradní
ulici.
živatelé a návštěvníci
dětského hřiště U Kublova se v letošním roce dočkají výrazné proměny tohoto
herního areálu. Na přelomu června a července zahájila městská
část kompletní rekonstrukci.
„Základem pro tento záměr byla
lokální anketa, která poukázala

U

na výraznou potřebu zatraktivnit nabídku herních prvků
a rozšířit aktivity pro starší děti.
Výsledkem je kompozičně vyvážený areál pro všechny věkové
skupiny, s atraktivními herními
prvky různé náročnosti, trampolínami a zónou pro malé děti,“
uvedl radní pro správu veřejných

Foto MČ Praha 4 3x

Návrh rekonstrukce dětského hřiště U Kublova

Vizualizace, jak by mohlo dětské hřiště Ohradní vypadat po
rekonstrukci.

prostranství Jan Hušbauer
(ANO).
„Je to další krok k plnění dlouhodobé vize, která si klade za cíl
zkvalitnit veřejný prostor v oblasti Podolí. Děkuji všem, kteří
svými podněty a názory přispívají k veřejné diskusi o budoucnosti této lokality,“ dodal radní
pro územní rozvoj a výstavbu Patrik Opa (ODS). Na přelomu měsíců června a července zahájila
čtvrtá městská část také kom-

INZERCE V4-0804

pletní rekonstrukci dětského
hřiště v Ohradní ulici. Obnova tohoto atypického areálu vychází
z ankety, která v souvislosti se
záměrem rekonstrukce byla v lokalitě sídliště Ohradní uspořádána. „Počet herních prvků na
hřišti v Ohradní ulici se rozšíří
o sestavy pro starší děti, zachována zůstane oblíbená lanovka
a rozšíří se i nabídka závěsných
houpaček pro děti i dospělé,“ řekl
red
Hušbauer.
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Hmyzí hotel a knihobudky
vyrobené z vánočního stromu těší seniory

ýrobky studentů nyní
slouží Domovu pro seniory Háje a Domovu pro seniory Chodov. Dva domovy pro
seniory v hlavním městě se mohou těšit z nových výrobků ze
dřeva vánočního stromu. Přibližně 22 metrů vysoký smrk
zdobil Staroměstské náměstí na
přelomu let 2021/2022. Následně specializovaná ﬁrma
strom ořezala od větví, pomocí
jeřábu položila a rozřezala na
čtyřmetrové kusy. Z nich byly nařezány fošny, které pak byly průmyslově vysušeny. Po skončení
všech těchto procesů již na dřevo
čekali žáci oboru truhlář Střední
odborné školy na Jarově, aby

V

z materiálu vyrobili dvě knihobudky a jeden hmyzí hotel. „Vánoční strom ze Staroměstského
náměstí našel díky žákům
Střední odborné školy Jarov opět
své další využití. Věřím, že nové
knihobudky a hmyzí hotel budou
dělat klientům dvou domovů pro
seniory radost. Pro rychlejší zaplnění knihobudek jsem do nich
přispěl knihami s tematikou
hlavního města Prahy i mým
osobním vzkazem. Přeji seniorům hezký čtenářský zážitek,“
uvedl pražský primátor Zdeněk
Hřib (Piráti).
První knihobudka a hmyzí hotel putovaly do Domova seniorů
Háje. Druhá knihobudka zamířila do Domova seniorů na Chodově. Samotná výroba všech výrobků zabrala žákům přibližně
dva měsíce a podíleli se na nich
jak truhláři, tak i klempíři, sklenáři nebo lakýrníci.
„V období Vánoc sloužil strom
jako jejich symbol na Staroměstském náměstí, teď je díky zručným studentům ze Střední odborné školy Jarov ekologicky
zužitkován a zpracován do hotových výrobků pro dva domovy seniorů. Výsledek je, stejně jako
v loňském roce, perfektní. Těší
mě, že tato spolupráce mezi
hlavním městem Prahou a studenty ze SOŠ Jarov dále trvá a že
otázka ekologie a recyklace jim
není lhostejná, protože je nejen
pro město zcela zásadní,“ dodal
pražský radní pro oblast školství
Vít Šimral (Piráti).

borné školy Jarov Miloslav Janeček.
„Nápadem na využití vánočního stromu daným způsobem
jsem byla nadšená. Poslední roky
a měsíce byly zkouškou pro nás
všechny. Právě tyto počiny, někdo by možná namítl nevelké
rozsahem, nabývají na významu
tím, že přinášejí radost, možnost
k setkání a novou aktivitu. Tedy
nápad sám, který stál na počátku, je v mých očích příkladem
dobré praxe, která možná bude
vnuknutím dalším následovníkům. Při prvním setkání s panem Andrlíkem ze SOŠ Jarov
jsem dostala možnost zvolit ještě
jeden typ výrobku. Knihobudkou
jsme byli nadšeni všichni a z našeho podnětu se můžeme těšit
i z dalšího darovaného objektu –
hmyzího domečku. Je oblíbeným
místem setkávání jak klientů,
tak dětí z naší dětské skupiny.
Tato mezigenerační přirozená
setkání seniorů s dětmi zaměstnanců jsou nenásilná a obohacující pro obě strany. Ale to už by
bylo k jinému tématu,“ doplnila
ředitelka Domova pro seniory
Háje Dagmar Zavadilová.
„Nápad na knihobudku vznikl
velmi rychle a v podstatě to byl
další krok podporující naši myšlenku propojeného života s místní komunitou. Knihobudku najdete vedle hlavního vchodu do
domova a jsme rádi, že svůj účel
plní již od prvních dnů,“ uzavřela
ředitelka Domova pro seniory
red
Chodov Ilona Veselá.

Foto MHMP

Koncem června předal
pražský primátor
a další zástupci
metropole domovům
seniorů výrobky ze
dřeva vánočního
stromu. Strom
zpracovali studenti
Střední odborné školy
Jarov. Z 22 metrů
vysokého smrku, který
o Vánocích zdobil
Staroměstské náměstí,
vznikly dvě
knihobudky a hmyzí
hotel.

„Jsem velmi ráda, že se můj
nápad vytvořit z vánočního stromu knihobudky líbil jak studentům ze SOŠ Jarov, tak ředitelkám našich domovů seniorů.
Doufám, že se tam žádná kniha
dlouho ‚neohřeje‘, a přeji klientům našich domovů krásné čtení,“ popisuje Eva Horáková (Piráti), předsedkyně Výboru pro
sociální politiku Zastupitelstva
hl. m. Prahy.
„Pro naše žáky je velmi důležité, pokud mohou v rámci výuky vyrábět něco smysluplného,
co neskončí někde ve skladu,
a zároveň něco, co je originální.
Letošní výrobky z vánočního
stromu toto naprosto splňují,“
vysvětluje ředitel Střední od-
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Oprava
oken, žaluzií
www.interierservisgroup.cz

Tel. 603 715 285

Trávníky na Čtyřce žízní netrpí
tvrtá městská část pořídila v loňském roce z magistrátní dotace závlahy
travních porostů do pěti svých
revitalizovaných parků, konkrétně pro park na Zeleném
pruhu, do zahrady Jeremenkova, parku Halasova, na Roztylské náměstí a do parku před
Základní školou Jižní na Spořilově.
Závlahy v jednotlivých parcích byly spuštěny postupně

Č

v průběhu léta v závislosti na
realizovaném napojení na vodovodní síť a aktuálním počasí.
Zavlažuje se v horké části roku
v nočních a ranních hodinách
těsně před východem slunce,
kdy je výpar nejmenší a zálivka
nejefektivnější. Stále zelené
plochy tak přes den lépe poslouží k pobytu a relaxaci návštěvníků parků.
„Rád bych tímto poděkoval
všem svým kolegům zastupite-

Foto MČ Praha 4

Žaluzie,
rolety, sítě
stahovací garnýže
sušáky na prádlo

lům, kteří se o přidělení magistrátní dotace zasloužili,“ uvedl
radní pro životní prostředí
a místní Agendu 21 Tomáš Hrred
dinka (ANO).

7

Zpravodajství z Prahy 4

V areálu Žluté lázně v Podolí září po celé léto
české herecké hvězdy. Během prázdninového
festivalu Divadelní lázně vystoupí na letní scéně
například Jan Šťastný, Václav Vydra, Rudolf
Hrušínský, Veronika Freimanová, Klára Cibulková
a mnoho dalších. Diváci si mohou užít špičková
představení v netradičním uvolněném letním
prostředí proslulé pražské plovárny na břehu
Vltavy.
ivadlo umístěné přímo na
travnaté pláži s drinkem
v ruce a v žabkách – netradiční místo, tradiční jména.
„Jsem tímto konceptem naprosto nadšená, užívat si nádherné
letní večery v krásném prostředí
Žlutých lázní a k tomu mít ještě
možnost pobavit našimi skvělými komediemi co nejvíce diváků,“ řekla o festivalu herečka Vilma Cibulková. A Jana Boušková
ji doplnila: „Mnoho, především
mladých lidí se v dnešní době do

D

klasických divadel nehrne, možná je to i tím, že konvenční divadelní prostředí je již tolik neoslovuje. Pokud tedy budou mít
možnost zhlédnout špičkovou divadelní hru v šortkách a žabkách, možná je divadlo znovu
opět přitáhne.“
Představení v Divadelních lázních začínají ve 20 hodin, vstupné je 400 korun. Navíc se diváci
mohou v rámci vstupného po
skončení představení zúčastnit
taneční party v přilehlé Tančírně,

INZERCE V4-0801

6. 9. 2022
K Novému dvoru 16, Praha 4

VÝUKA JAZYKŮ

SKUPINOVÁ, INDIVIDUÁLNÍ, FIREMNÍ, PRO DĚTI,
MLÁDEŽ, DOSPĚLÉ, DOUČOVÁNÍ,
VÍKENDOVÉ A ON-LINE KURZY
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S ANGLIČTINOU

MAXIMÁLNĚ 5 STUDENTŮ
VE SKUPINĚ

PÁR KROKŮ OD VÁS
U TEMPA

NÍZKÉ CENY, SLEVY PRO SENIORY

Více informací na

WWW.LIBERE.CZ
ANGLIČTINA

NEMČINA

ITALŠTINA

ŠPANĚLŠTINA

FRANCOUŠTINA

RUŠTINA

ČEŠTINA PRO CIZINCE
+420 604 288 483

www.libere.cz

Letní spojení divadla a plovárny
s hity osmdesátých a devadesátých let.
A na jaké inscenace se mohou
diváci těšit? V pondělí 22. srpna
to bude romantická komedie
nejen o lásce Bosé nohy v parku.
Francouzská komedie s kriminální příchutí Rukojmí bez rizika
je naplánována na 23. srpna. Ja-

na Boušková, Vilma Cibulková
a Karolína Půčková se divákům
představí 29. srpna v komedii
plné upřímného humoru, ze kterého občas mrazí v zádech, Královny. A 30. srpna je na programu netradiční romantická
komedie s názvem Sylvie o tom,
že láska je jenom jedna.
red
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Foto ŠJů, Wikimedia Commons

Ve Žlutých lázních září herecké hvězdy

skola@libere.cz
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Sběr nebezpečných
Sběr oleje a tuků
odpadů a jedlých olejů z domácností
lužba mobilního sběru nebezpečných odpadů a jedlých olejů je zdarma pro
občany s trvalým pobytem na
území hlavního města. Odpad
musí být předáván v takovém
stavu, aby nedocházelo k poškození životního prostředí či ohrožení zdraví obsluhy. Zejména kapalné odpady musí být předány
v pevně uzavřených nádobách.
Svozové vozidlo v některých
případech nemůže stát vždy na
shodném místě. Příčinou mohou
být práce na vozovce, obsazení

S

míst na parkování atd. Z tohoto
důvodu je nutné zkontrolovat,
zda svozové vozidlo nestojí
v blízkém okolí od dané svozové
zastávky. V rámci mobilního sběru je možné odložení těchto
druhů odpadů:
Nebezpečné: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie,
pesticidy, odpad s obsahem rtuti,
olej a tuk s nebezpečnými vlastnostmi, barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty, léčiva
Ostatní: jedlý olej a tuk (v PET
Zdroj MHMP
lahvích)

Trasa A, středa 7. 9.
■ Křižovatka ulic Čestmírova x Mečislavova
15.00–15.20
■ Křižovatka ulic Jivenská x Adamovská
15.30–15.50
■ Ulice Družstevní ochoz č.1153/11
16.00–16.20
■ Ulice Baarova č. 360/24 (u školy)
16.40–17.00
■ Křižovatka ulic Na Záhonech č. 1167/3 x Mezipolí 17.10–17.30
■ Roztylské náměstí č. 369/32
17.40–18.00
■ Jižní náměstí č. 970/9
18.10–18.30
■ Křižovatka ulic Hlavní x Na Chodovci č. 2880/59 18.40–19.00
Trasa B, čtvrtek 8. 9.
■ Nedvědovo náměstí č. 140/13 (u školy)
15.00–15.20
■ Křižovatka ulic Na Klaudiánce x U Podol. hřbitova 15.30–15.50
■ Křižovatka ulic Na Vrstvách x V Rovinách
16.00–16.20
■ Křižovatka ulic Dvorecká č.2a x Jeremenkova
16.30–16.50
■ Křižovatka ulic Milevská x Horáčkova (u Normy) 17.00–17.20
■ Ulice Plamínkové (u garáží)
17.30–17.50
■ Křižovatka ulic Za Zelenou liškou č. 1 x Senožacká 18.00–18.20
18.30–18.50
■ Ulice Jihlavská č. 611/18 (u prodejny GATO)
Trasa C, čtvrtek 29. 9.
■ Křižovatka ulic Za Skalkou č. 3 x Kovriginova
15.00–15.20
■ Ulice Zelený pruh č.1221/28
15.30–15.50
■ Ulice Ke Krči č. 517/32 (u Dominikánského dvora) 16.00–16.20
16.30–16.50
■ Křižovatka ulic Na Zemance č. 5 x Na Usedlosti
■ Křižovatka ulic Dolnokrčská č. 54 x Na Staré vinici 17.00–17.20
■ Křižovatka ulic Krčská x Tilschové č. 1082/2
17.30–17.50
■ Křižovatka ulic U Krčské vodárny x U Habrovky
18.00–18.20
■ Křižovatka ulic Hornokrčská x Rodvinovská
18.30–18.50
Trasa D, čtvrtek 29. 9.
■ Ulice Jitřní č. 185/6 (u školy)
15.00–15.20
■ Křižovatka ulic Havlovického x Vítovcova č. 28
15.30–15.50
■ Křižovatka ulic Skaláků x Mikuleckého
16.00–16.20
■ Ulice Novodvorská č. 418/145
16.30–16.50
■ Křižovatka ulic Na Větrově x U Lesa
17.00–17.20
■ Křižovatka ulic Višňová x Nad Havlem
17.30–17.50
■ Křižovatka ulic Štúrova x V Štíhlách
18.00–18.20
■ Křižovatka ulic Pasteurova x Trnková
18.30–18.50
Trasa F, sobota 3. 9.
■ Křižovatka ulic Ružinovská x Pod Krčským lesem
8.00–8.20
■ Křižovatka ulic U Zátiší x Pod Lysinami
8.35–8.50
■ Křižovatka ulic Podolská x K vysoké cestě
9.05–9.20
■ Křižovatka ulic Hudečkova č. 1091/1 x Kubistova
9.30–9.50
■ Křižovatka ulic Ohradní x Michelská
10.00–10.20
■ Křižovatka ulic Na Veselí x Soudní
10.30–10.50
■ Ulice Žateckých u č. 1169/11
11.00–11.20
■ Křižovatka ulic Podolská x Nedvědovo náměstí
11.30–11.50

oužitý 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

P

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

Kontejnery
na použitý textil
■ 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

Přerušení dodávky vody
v části Praha 4 Chodov a Braník
● Z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací bude dne 16. srpna od 8 do 15 hodin přerušena dodávka pitné vody v oblasti Praha 4 – Chodov. Výluka vody se
bude týkat odběrných míst v ulicích Blažimská 2217/2;
Čenětická 2218/2, 3125/3, 2133/4, 2131/8, 2219/12
a 2220/14.
● Z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací bude dne 17. srpna od 8 do 18 bude přerušena dodávka pitné vody v oblasti Praha 4 – Braník. Výluka vody se
bude týkat odběrných míst v ulici Mezivrší 455/32, 76/36,
1507/38, 83/41, 1324/42, 789/43, 1847/44, 776/45, 6/50,
557/52, 299/54, 309/58; Na usedlosti 437/22, 1110/27;
Na Zemance 412/1, 35/2, 802/3, 1706/5, 976/7, 977/9,
631/10, 840/12, 800/15, 501/16, 308/20; Pod Zemankou
1677/17; Vlnitá 425/52, 560/54, 480/56, 562/57, 10/58,
1264/59, 584/60, 801/61, 671/64, 595/65, 850/66,
594/67, 1686/68, 1430/69, 890/70, 891/72 a Zemanka
795/1, 1304/2, 1434/3, 1305/4
● Náhradní zásobování bude zajištěno na základě požadavků
odběratelů a dle dopravních a technických možností přistavením
cisterny s pitnou vodou. Informace nepřetržitě podává zákazZdroj PVK
nická linka PVK: 840 111 112 nebo 601 274 274.

