
8  Tučňák • 10/2020 www.praha4.cz

náZory zastupitelů

Začíná podzim  
a radnici se daří

Tomáš Hrdinka (Ano 
2011), radní MČ Praha 4

V uplynulých týdnech 
se podařilo dokončit 
řadu věcí ku prospěchu 
veřejnosti v naší krásné 
městské části. Vydejme 
se spolu na rychlou 
procházku, kde a co se 
vyplatí navštívit.

otevřena zahrada  
jeremenkova

Po dlouhých sedmi letech se veřejnosti otevřela 
zahrada Jeremenkova u stejnojmenné základní 
školy. Investicí více než 4 mil. Kč se zpustlý park 
proměnil v oázu klidu, přičemž z původního stavu 
si vzala to dobré. Na přání občanů jsme pone-
chali původní jezírko, které jsme zrevitalizovali, 
a kvetoucí červené lekníny na jeho hladině vytváří 
takřka ideální přírodní scenérii. K tomu přibyl 
nový vodní prvek s dřevěným mostkem a zcela 
nově byl postaven dřevěný altán, z něhož může 
probíhat výuka na vzduchu pro místní děti. Děkuji 
všem, co se na revitalizaci podíleli, i za cenu urči-
tých kompromisů v představách veřejnosti. Jsem 
toho dojmu, že nakonec jsou spokojeni všichni.

Smart toaleta na Spořilově
V dolní části Roztylského náměstí byla otevřena 
dlouho očekávaná první smart toaleta v Praze 4,
která za přijatelné peníze splňuje moderní 
nároky na uživatelský komfort a efektivní obslu-
hu. Za poplatek 10 Kč tu uživatel najde kromě 
tekoucí vody i všechny základní hygienické 
potřeby a může si dobít mobilní zařízení. Účin-
ně jsou eliminovány i pachové vjemy, což bývá 
u klasických mobilních toalet leckdy kámen 
úrazu. Platit se dá pouze bezhotovostně, což 
má své výhody, především v zabránění použití 
toalety nežádoucími osobami. Druhá smart 
toaleta by měla vyrůst ještě tento podzim ve 
sportovním areálu v Podolí, další pak v případě 
příznivých ohlasů. Věříme, že budou převládat.

květnatá louka potěšila
Stále kvete. To je asi nejpřekvapivější zjištění, že 
i po několika trpkých okamžicích, kdy došlo k je-
jímu poničení, už přes dva měsíce těší obyvatele 
Novodvorské i různé druhy hmyzu. Ohlasy jsou 
veskrze pozitivní, určitě bychom proto chtěli příš-
tí rok osít i jiné plochy, vaše nápady prověříme 
a prostředky v rámci rozpočtu zajistíme. Osobně 
mám z louky obrovskou radost. A, zastupiteli 
Ondro Růžičko, nelži, louka nebyla nikdy uschlá, 
nýbrž se o ni vždy vzorně pečovalo.

Zveřejňování interpelací
Na závěr bych se s vámi rád podělil o drobnost, 
leč o něco, čeho se většina politiků bojí. Od srp-
na zveřejňuje hnutí ANO 2011 v Praze 4 všechny 
odpovědi na dotazy občanů, včetně opozičních 
zastupitelů. Více na praha4.anobudelip.cz.

Co nám přinese  
covid-revoluce?

ondřej Kubín (oDS), 
zastupitel MČ Praha 4

Vážení spoluobčané, nej-
prve mi dovolte popřát 
všem pevné zdraví, a to 
nejen fyzické v přímé 
vazbě na onemocnění 
covid - 19, ale rovněž i to 
duševní, protože součas-
ná situace není snadná 

pro nikoho z nás.
Dlouho jsem rozmýšlel, jak následující řádky 
uchopit, protože ať je nám to milé, či nikoliv, 
dominantním tématem posledních měsíců je 
pandemie covid - 19 s tím, že v době, kdy čtete 
tyto řádky, jsou pravděpodobně denní přírůstky 
na nových maximech.
Mohl bych tak psát o novinkách z radnice,  
aktuálních krajských a senátních volbách, nebo 
třeba o tom, jak současní žáci druhých tříd zá-
kladních škol mají kvůli covid - 19 situaci velké 
mezery ve čtení a psaní, což je hendikep, který 
na nějaký čas ovlivní jejich další vzdělávání.
Možná si to nyní ještě plnohodnotně neuvědo-
mujeme, ale současný stav je bodem nula pro 
nové standardy a světové trendy. Celosvětová 
pandemie zcela převrátí pracovní a vzdělávací 
zvyklosti, což bude mít dalekosáhlý socio-
-ekonomický vliv. Možná žijeme v době, kterou 
jednou historici budou nazývat covid-revolucí.

Zůstala jediná jistota
Dříve nemyslitelný „home-office“ se začíná 
v Japonsku dostávat do pracovního standardu, 
nejstarší světové univerzity pyšnící se rigidním 
přístupem k novým formám vzdělání jsou nuce-
ny se přizpůsobit online trendům, spotřebitelé, 
tudíž i obchodníci, urychlují svůj přechod do 
virtuálního světa a nám tak zůstává jediná jisto-
ta, a tou je Jaromír Jágr na ledě.
Přidáme-li k výše uvedenému obecné moderní 
trendy s vazbou na „sharing“ (sdílení věcí), 
environment (životní prostředí) či zkrácený 
pracovní týden na 4 dny, zjistíme, že svět okolo 
nás se mění doslova kosmickou rychlostí. 
Aby se nám z toho nezatočila hlava, zůstaňme 
při zemi. Kriticky hodnoťme zprávy, které 
se k nám dostávají, protože bohužel součas-
ná uspěchaná a překotná doba přeje líbivým 
a rádoby rychlým řešením. Dnes voliče více než 
kdy v minulosti ovlivňují marketingy a slogany 
politických stran, místo toho, aby rozhodovala 
fakta, podložené informace nebo zodpovědnost 
vůči dalším generacím. 
Přeji všem pevné zdraví, bystrou i pozitivní 
mysl a hezký podzimní čas.

Dům seniorů Hudečkova 
v kostce

Jitka Zykánová  
(ToP 09), zastupitelka 

MČ Praha 4

Je to dlouhý a donedávna 
smutný příběh. Někdy 
před deseti lety se na naší 
radnici zrodil plán vybu-
dovat domov pro seniory. 
Vzhledem k tomu, že 
Praha 4 má nejvíce oby-

vatel ze všech městských částí a zároveň nejvyšší 
podíl lidí starších 65 let, bylo to logické a správné 
rozhodnutí. K výstavbě byl vybrán pozemek 
v Hudečkově ulici v Krči, na němž kdysi stála 
budova jeslí a nyní je opuštěný a zanedbaný. 
V sousedství sídlí mateřská škola Trojlístek. 
Přípravy pokračovaly až do roku 2015, pak se 
změnilo vedení radnice, sociální oblast se ocitla 
v gesci Zelených a naráz se probíhající stavební 
řízení zadrhlo a rozhostilo se dlouhé mlčení. 
Snad na každém druhém zastupitelstvu jsme se 
jako opozice na osud domu seniorů ptali, jednou 
jsem se pokusila zařadit debatu o něm na pro-
gram jednání, ale i hlasy těch, kteří teď burcují 
veřejnost a ohánějí se transparentností, to bylo 
zamítnuto. Podle strategie, že všechno jednou 
vyšumí, předešlá koalice tento projekt ani nepo-
sunula, ani neupravila, ani neukončila, jen čtyři 
roky alibisticky analyzovala jeho potřebnost. 

nepochopitelný protest
Co je potřeba po pravdě říci? Ten projekt od-
povídal době svého vzniku – byla to poměrně 
robustní stavba zabírající větší plochu zeleně 
a hotovým strašákem se stala velkokapacitní vý-
vařovna, která měla připravovat jídla i pro další 
objekty sociálních služeb Prahy 4. Že se proti 
takovému projektu ohradili místní obyvatelé 
i různé občanské iniciativy a že vznikla petice 
proti jakékoli výstavbě, tomu se asi nelze divit, 
je to dnes průvodní jev většiny stavebních zá-
měrů. Co je ale pro mě nepochopitelné, je to, že 
se našli lidé, kteří protestovali proti přítomnosti 
seniorů v blízkosti mateřské školy a nejraději by 
je odsunuli daleko z dohledu. 
Po několika promarněných letech se současné 
vedení radnice shodlo na tom, že dům pro seni-
ory chce a jaký ho chce. Jaký tedy? Přiměřený 
svým půdorysem a výškou, funkční z hlediska 
potřebnosti poskytovaných služeb a ekonomic-
ky udržitelný. Bude situován na zastavěné ploše 
bývalých jeslí tak, aby se co nejméně omezila 
plocha zeleně a maximálně se zachovaly vzrost-
lé stromy. Objekt pojme zhruba 25 pokojů se 40 
lůžky odlehčovací služby a cca 30 chráněných 
bytů pro seniory. Nejen pro jeho klienty, ale 
i pro okolní komunitu by měly sloužit různé 
provozovny služeb, například kavárna, kadeř-
nictví či rehabilitační péče. Vítězná studie už je 
na světě a můžete se s ní seznámit uvnitř tohoto 
čísla. Věřím, že se podaří ji dopracovat ke vše-
obecné spokojenosti a hlavně realizovat. Vždyť 
nikdo u nás neví, zda nebude takové zařízení 
pro sebe či své blízké potřebovat.


