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Volební období se nám překlopilo do druhé polo-
viny a na stránkách měsíčníku Tučňák je nám se 
železnou pravidelností, opozici bytostně vlastní, 
stále podsouváno, že neplníme sliby dané před 
volbami. Rád bych se s vámi proto podělil o dva 
momenty, které mi v poslední době udělaly radost.
Začnu proto horkou novinkou, která jistě udělá 
radost obyvatelům sídliště Novodvorská a jejího 
okolí. Ano, jde o Kulturní centrum Novodvor-
ská, tedy tu jeho část, která zeje roky prázdno-
tou po zrušení kina Kosmos. Již od roku 2012 
se uvažovalo o vestavbě dvou podlaží do míst, 
kde bývalo hlediště. Prostory měly sloužit jako 
relaxační centrum pro malé děti s maminkami 

a počítalo se s dětským bazénem a solnou jeskyní. Práce sice začaly, 
ale stavební firma, co zakázku vyhrála, odešla uprostřed rozdělané 
práce. Do konce volebního období se pak už nestihlo vysoutěžit 
nového dodavatele. Jsem tedy rád, že koalice, které jsme jako hnutí 
Pro Prahu členem, dospěla k rozhodnutí, že se bude pokračovat, byť 
se projekt upraví. 

relaxační centrum v nové podobě
S ohledem na již vynaložené finanční prostředky zde nově nevznikne jen 
relaxační monoblok, ale variabilní místo, které bude reflektovat i patrové 
uspořádání prostoru. Horní podlaží, kde práce v minulosti pokročily nejví-
ce, bude nadále určeno pro původně navržený účel – tedy využití rehabi-
litační, relaxační, terapeutické a případně lékařské. Zapojit by se měl i již 
postavený dětský bazén. Dolní podlaží, kde byly udělány především nosné 
konstrukce, bude možné upravit více. Zde se počítá s využitím lékařským, 
terapeutickým, kancelářským, sportovním a případně i rehabilitačním 
a relaxačním. Vzhledem k tomu, že radnici jde nejen o pestrost nabídky, ale 
i o návratnost a ekonomiku provozu, tak celé řešení musí umožnit proná-
jem i po jednotlivých podlažích. Změn se dočká i galerie do ulice Jílovská 
a celková zadní fasáda. A jistě vás zajímá, kdy že to bude? Ještě letos se po-

čítá s přípravou na zadání změn v projektu a hned na počátku příštího roku 
se začnou hledat nájemci. A na závěr si neodpustím mé oblíbené téma, 
kterým je koupaliště Lhotka a jeho revitalizace a které patří v kritice nedo-
tažených slibů suverénně na první místo. Zde také došlo k milým změnám. 
V současnosti se čeká jen na případná odvolání k již vydanému územnímu 
rozhodnutí a souběžně bylo vyhlášeno i výběrové řízení na dodavatele stav-
by. S mírným optimismem tak budu Ježíškovi psát o nové plavky…

Pavel Caldr (BEZPP), 
zastupitel MČ Praha 4

Jsem rád, že se daří dotahovat věci z minulosti

Jsou to již téměř tři roky, co naše městská část 
začala využívat v Evropě již široce zavedeného ná-
stroje, tzv. místní Agendy 21 (MA21). Loni jsem na 
stránkách časopisu Tučňák jako předseda komise 
rady městské části pro MA21 představil základní 
informace, co MA21 obnáší a jak se jí i vy můžete 
zúčastnit. 
Rád to znovu zopakuji. Jde o nástroj komunální 
politiky, prostřednictvím kterého se můžete 
aktivně podílet na zlepšování prostředí obce, 
města nebo městské části tím, že příslušný úřad 
informujete o věcech a podnětech, o kterých víte 
takzvaně z první ruky a jejichž realizace by vy-
lepšila místo, ve kterém žijete. Radnice tak velké 
městské části, jako je Praha 4, přirozeně nemůže 

vědět o všem, co lidi v místě jejich bydliště konkrétně trápí nebo si 
přejí. Od toho v rámci MA21 existují takzvaná veřejná fóra, na kterých 
se již řada z vás mohla setkat s komunálními politiky, městskými úřad-
níky a zástupci městské policie. 

Přehledné výstupy vašich podnětů
U deseti základních témat jste mohli vyjádřit své podněty, negativní i po-
zitivní, a hlasovat o jejich závažnosti. Čím více hlasů dostane podnět, tím 
více se pro radnici stává naléhavější jeho řešení. 
To však může být běh na delší trať. Realizace některých vašich pod-

nětů, jako přerostlý strom nebo poničené lavičky, je otázkou několika 
dnů, parkové úpravy nebo rozbité chodníky několika měsíců a pro-
blémy koncepčního charakteru, jako parkovací zóny, jednosměrky 
či zastřešení Spořilovské, se horko těžko stihnou v rámci jednoho 
volebního období. 
A i když byste si asi přáli, aby to šlo celé rychleji, někdy to zkrátka nejde, 
zvláště když podnět není v kompetenci městské části, ale třeba magistrátu 
či jeho organizace. V takovém případě Praha 4 podnět předá k vyřízení 
a čeká na odpověď. 
A právě aby občan věděl, ve které fázi řešení se nachází jeho podnět, je 
nutné zavést přehledné výstupy, které se v příštím roce chystají a měly by 
být v tabulkové či textové podobě s možností vyhledávání typu a druhu 
podnětu pravidelně aktualizovány na webu naší městské části. To je i po-
žadavek Národní sítě zdravých měst, které je Praha 4 v rámci plnění MA21 
součástí a obhajuje loni poprvé nabytou, nejnižší kategorii D. Na tu jsou 
kromě veřejných fór navázány i mnohé akce spojené s osvětou ohledně 
zdraví, bezpečnosti a životního prostředí při příležitosti významných me-
zinárodních dnů, kterých se mohou občané Prahy 4 každoročně zúčastnit. 
Já sám bych si přál, aby se u nás MA21 zdárně rozvíjela a s ní i celá 
Praha 4, místo, kde žijeme. Závěrem bych velice rád poděkoval za 
spolupráci paní Mgr. Evě Šimkové, bývalé koordinátore MA21 z Úřadu 
městské části Praha 4, a těším se na spolupráci s její nástupkyni paní Mgr. 
Alžbětou Korčákovou, Ph.D. A také vám, občanům Prahy 4, kteří jste na 
veřejná fóra přišli a v budoucnu ještě přijdete. Bez vás by totiž MA21 byla 
k ničemu. Přeji vám pohodové Vánoce.

Tomáš Hrdinka 
(ANO 2011), zastupitel 
MČ Praha 4

Místní Agenda 21 v městské části Praha 4 žije
V projektu relaxačního centra v KC Novodvorská se bude pokračovat.


