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náZory zastupitelů

Úspěch se musí  
vymyslet a prosadit

Zdeněk Kovářík (oDS), 
místostarosta 

MČ Praha 4

Milé obyvatelky a milí 
obyvatelé Prahy 4, vážení 
čtenáři, přeji krásný 
konec roku! Jen ždibek 
stresu spojený s myš-
lenkami, jak potěšit 
své blízké! Nám všem 

velkým i malým dětem přeji krásný bílý sníh 
jiskřící a zářící! Děkuji všem, kteří mi v průběhu 
roku poslali přehršel dotazů na témata všedního 
dne naší rozmanité čtyřky. 
Přeplněni krásnými myšlenkami si často na-
vzájem škodíme. Doma i v Evropě vítězí touha 
lidem dobro vnutit za každou cenu. Politika 
vyhledává sebemenší příležitost, jak vše svázat 
a sešněrovat. Stále více peněz se bere z kapes 
jednotlivce, aby je bylo možno přerozdělit 
různými způsoby. 
Nedávno jsme za Praha 4 marně vzdorovali 
úporné snaze města zdvojnásobit daň z nemo-
vitých věcí. Ne, Praha se neblíží bankrotu, kdy 
je každý zdroj dobrý! Jsme však v krizi důvěry 
v jednotlivce. Stát, město i politika přestaly věřit 
jedinci! Přestaly věřit, že každý z nás je schopen 
se nejlépe rozhodnout, co skutečně potřebuje! 

Dotace křiví trh
Sprosté slovo dotace křiví trh a dobré vztahy 
natolik, že ubývá lidí, kteří vlastními silami 
zmáhají svůj strach, své neumění, aby dosáhli 
toho, po čem touží! Dotace hradí dnes i běžné 
každodenní věci, nutné opravy a investice do 
základních potřeb. Na to vše by mělo jedinci, 
firmě, organizaci i obci zbýt dost prostředků, 
když zaplatí daně a všemožné odvody státu. 
Dnešní stav, kdy všichni musí žádat i poté, co 
odevzdali mnohem víc, než měli, není důstojný 
ani není svobodný! Hrne se na nás ze všech 
stran zástup dobroserů, kteří chtějí pro naše 
dobro zakázat i to, co máme rádi, a vnutit to, co 
považují za naše dobro a my nechceme. Přesto 
doufám, že jsme neztratili zbytek podnikavosti, 
touhy dokázat i nemožné. Prosperitu nezajistí 
dobroseři, úspěch musíme vymyslet, prosadit, 
vyrobit, prodat! 

nemaskujme se solidaritou
Nebudu zvyšovat daně, odvody a poplatky proto, 
abych mohl konat „dobro“. Vzít si peníze od plátce 
daní a pak mu je rozdávat ve formě dotací či dávek 
není nic jiného než krádež. Stát, který konjunktu-
ru slaví schodky a dluhy, krade na dětech, na těch, 
co přijdou po nás! Nemaskujme se solidaritou, 
většina podpor, dávek a dotací jde lidem, co 
nejsou v zásadní nouzi. Dávkami, podporami 
a dotacemi se kupují hlasy voličů místo skutečně 
zdravé solidarity s potřebnými. Jsem optimista 
a věřím, že si umíme vážit svobody každého z nás 
a umíme pomoci tomu, kdo potřebuje! 
Přeji vám všem zdraví, štěstí, lásky, radosti 
a pohody, kolik unesete.

Letmé info z radnice
Tomáš Hrdinka (Ano 2011), 

radní MČ Praha 4

Zastávám názor, že čím 
konkrétnější informa-
ce, tím je zajímavější. 
Občan se s ní pak může 
ztotožnit, udělat si na ni 
názor, ocenit či naopak 
zkritizovat práci zastupi-
telů, které si zvolil, aby 
se o rozvoj města či obce 

starali. Tedy jdeme na to.

Voda pro koupaliště lhotka
V listopadu jsem s odborníky navštívil koupališ-
tě Lhotka v rámci zpracování studie na bilanční 
přehodnocení zásobování koupaliště vodou. Jak 
už jsem zmiňoval v létě, na koupališti se vlivem 
silného výparu i jiných faktorů ztrácí voda 
a musí se dopouštět z vodovodu, což není z více 
důvodů udržitelné. Řešením bude patrně kom-
binace využití kvalitní hlubinné vody ze stá-
vajících vrtů, které se vyčistí, doplněné o nový 
zdroj vody z mělkých horizontů a drenážního 
potrubí. To po nezbytném vyčištění a revizi 
propustnosti podkladové fólie posílí zásobová-
ní koupaliště vodou. Zdůrazňuji, že navržená 
opatření nijak neovlivní koupací sezónu.

Závlahy pro školy
Díky mému předchůdci se podařilo u pěti 
základních škol vybudovat podzemní retenč-
ní nádrže na srážkovou vodu, což byl záměr, 
který jsem od počátku jako opoziční zastupitel 
podporoval. Nicméně jen u ZŠ Jílovská je nádrž 
napojena na závlahový systém, který umožňuje 
zavlažovat školní travnaté pozemky v nočních či 
brzce ranních hodinách, kdy je výpar minimál-
ní. I další školy mají pochopitelně zájem o do-
budování této zcela logické infrastrukturní sou-
stavy a mým úkolem je zajistit prostředky a věc 
co nejdříve zrealizovat. Těším na výsledek.

Zelená pro novodvorskou
Na tomto místě musím pochválit Technickou 
správu komunikací, byť s ní jindy, jako správ-
cem většiny pozemků podél pěších či doprav-
ních cest, řešíme spoustu podnětů od občanů 
a ne vždy nalezneme společné a hlavně rychlé 
řešení. Nyní se nám s jejich centrálou povedlo 
dojednat smlouvu o výpůjčce pozemků, 
které jsou v jejich správě a jejichž svěření 
do naší péče by přes Magistrát HMP bylo 
během na velmi dlouhou trať. Takto se na 
základě smlouvy můžeme postarat o vybrané 
pozemky, na které by TSK neměla kapacitu či 
jinak alokované prostředky. Rádi bychom naši 
městskou část trochu rozsvítili barvami pro-
střednictvím nesekaných květnatých trávníků, 
které už v jiných městech utěšeně vznikají, 
a rádi bychom dali přednost lokalitám, které 
si zkrásnění nejvíce zaslouží. Jako první by na 
řadu měl přijít travnatý pás v ulici Novodvor-
ská v části před sjezdem do Braníka. Uvidíme 
napřesrok.

Zbědovaná Budějovická 
má naději

Jitka Zykánová 
(ToP 09), zastupitelka 

MČ Praha 4

Psát o Budějovické je 
jako tancovat mezi vejci. 
Leckomu se zvýší tlak, 
jen když o ní slyší, natož 
když jí musí procházet. 
Pohled na chátrají-
cí nefunkční terasu 

a stísněný pocit z houštiny kovových vzpěr 
nikomu na náladě nepřidá. Kdo může, tomuto 
místu se vyhne, ale pro desetitisíce občanů je 
to každodenní nutnost, protože tudy chodí do 
metra, na polikliniku nebo úřad, do banky či za 
nákupy. Můžeme ještě vůbec doufat, že se po 
letech zanedbané údržby, zmarněných plánů 
a nesplněných slibů dočkáme řešení, které bude 
odpovídat významu tohoto přirozeného centra 
naší městské části a navrátí mu jeho původní 
občanskou roli?

V srpnu 2020 hotovo?
To, jak Budějovická nyní vypadá, je výsled-
kem spletitých majetkových vztahů několika 
vlastníků – hlavního města Prahy, DBK, České 
spořitelny, dopravního podniku a jednoho 
soukromého subjektu. Všechny předchozí 
pokusy o společnou dohodu ztroskotaly, 
a tak se do oprav nikdo nehrnul, ačkoli se 
o špatném stavu terasy vědělo už dlouho. 
V lednu 2018 byl její stav posouzen jako 
havarijní a doslova ze dne na den nechala 
Praha uzavřít jižní vestibul metra i přilehlá 
pasáže. Osud terasy byl na vážkách. Nakonec 
se minulé vedení Prahy rozhodlo, že ji prostě 
zbourá, a i přes odpor architektů, obchodníků 
a občanů vše směřovalo k demolici. Uvažovalo 
se také o prodeji terasy majiteli obchodního 
centra. S blížícími se říjnovými volbami 2018 
naštěstí všechny tyto snahy utichly a díky 
dopravnímu podniku i DBK se podařilo otevřít 
vstup do metra a alespoň provizorně zabez-
pečit průchod pasáží. Každé provizorium má 
sklon přerůst v trvalý stav. To ovšem nová 
reprezentace Prahy nepřipustila, sedla si se 
všemi vlastníky ke stolu a zkraje roku s nimi 
uzavřela memorandum o společném postupu 
při rekonstrukci. Byl to první, ale zásadní 
krok, protože město do té doby nemělo kom-
pletní projektovou dokumentaci k celé terase, 
která je zapuštěná do budovy DBK. K cíli je 
daleko, ale kola se dala do pohybu. Na konci 
listopadu Rada hl. m. Prahy schválila dohodu, 
o níž radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09) 
říká: „Je zásadním úspěchem, že se nám po 
měsících zdlouhavých jednání podařilo vyře-
šit záležitost, která byla letitou ostudou Prahy. 
Konečně jsme dotáhli do konce majetkoprávní 
dohodu k terase na Budějovické, bez níž by 
nebylo možné začít s opravami.“ Součástí do-
hody je závazný harmonogram prací, na jehož 
konci figuruje nepřekročitelný termín – 30. 
srpna 2020. Bereme ho vážně.


