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Nalijme si čistého vína
Tomáš Hrdinka (Ano 2011),

 radní MČ Praha 4
V posledních týdnech se 
ke mně dostaly některé 
vaše kritické ohlasy ke 
dvěma konkrétním vě-
cem, které bych si s Vámi 
rád otevřeně prošel, 
protože není nic horšího 
než šum a dezinterpre-
tace, a to nejen v těchto 
těžkých dnech.

spořilovské schody
Vím o tristním stavu schodiště ke kostelu na 
spořilovském náměstí. Také se již asi půl roku 
snažím celou věc posunout z patové situace ke 
skutečnému dění, ale není to triviální. Pozemek 
pod schody byl od původního správce v roce 
1992 převeden na městskou část, nicméně 
ke schodům, tedy stavbě jako takové, žádná 
dokumentace neexistuje. Byly zřejmě postaveny 
kdysi v nějaké spontánní akci a na byrokracii se 
nemyslelo. Pokud chceme nové schody, bude 
nutné toto právní vakuum narovnat, schody 
znovu projektově zaměřit (v tomto směru by 
mohl vypomoci magistrát, jak kolegové z opo-
zice na zastupitelstvu ostatně naznačili) a až 
poté zahájit jejich nákladnou rekonstrukci. A to 
rovněž s pomocí magistrátu, protože jsou to prá-
vě schody, které zůstaly mezi ním a městskou 
částí někde na půl cesty, pokud se na ni vůbec 
vydaly. Poté je možné schody Praze 4 oficiálně 
předat do správy, aby se o ně mohla starat. Ale 
to je na léta. Do doby dílčí (provizorní) opravy 
by schody měly zůstat zavřené s příslušným 
upozorněním. Uznávám, že dotyčná cedule byla 
svou textací nešťastná a zavádějící. Zařídil jsem 
její výměnu.

Podolská zahrada
V zahradě Jeremenkova se toho letos udá-
lo mnoho dobrého, o jejím otevřením jsem 
informoval v minulém čísle Tučňáka. Přesto 
dle příspěvků na sociálních sítích nejsou s její 
podobou někteří občané spokojeni. Že prý tam 
není to, co bylo slíbeno. Že nejsou vidět do 
revitalizace vložené miliony. To může však říci 
jen někdo, kdo nikdy ve stavebnictví či pro-
jektování nepracoval. Naopak, altán, hlediště, 
štípaná dlažba, nový biotop s mostem a bytelný 
mobiliář tuto hodnotu mají. Podoba parku je 
výsledkem kompromisu, není to ani (ne)řízená 
džungle či přírodní rezervace, ale ani anglický 
park či botanická zahrada. A rozhodně tento 
kompromis nebyl jen o rozpočtu. Na podobě 
zahrady se v rámci správy bude ještě pracovat, 
mj. dojde k citlivému prosvětlení keřového 
patra tak, aby si kolemjdoucí revitalizace všimli, 
a k odstranění zbytkových plevelnatých ploch 
v podrostu. K celkové spokojenosti bude ještě 
scházet výměna oplocení, vaše nápady na její 
další rozvoj však uvítám a děkuji za ně. Hezký 
podzim všem.

Nepřijímejme jen pasivně 
„Zakazuje se!“. Hledejme 

cesty, jak bez-
pečně a včas

Jaroslav Míth (oDS), 
radní MČ Praha 4

Covid-19 naboural 
stereotypy a dosa-
vadní jistoty moderní 
civilizace. Umíme poslat 
sondu na Mars, poslat 

ponorku na dno oceánu, běžný chytrý telefon 
je výkonnější než počítače, jež řídily let na 
Měsíc. Vyléčit umíme kde co. Ale najednou 
nemáme lék ani vakcínu na jeden respirační vir 
a naši lékaři nemají v ruce skoro nic víc, než 
když ve středověku vypukl mor. Tedy karan-
tény, izolace a dramatické omezení sociálních 
kontaktů. Jistě, funguje to, chrání to. Ale přitom 
sociální kontakty jsou paradoxně právě to, 
co lidskou společnost odlišuje od zvířat. Bez 
školství a kultury v širším slova smyslu není 
lidská společnost civilizací. Život zbavený svých 
„nadstavbových“ atributů přestává být životem. 
Postupně by se z něj stal jakýsi lepší vegetativní 
stav. Jistě, nebagatelizujme nákazu. Buďme 
ohleduplní. Ale nerezignujme na vzdělání, na 
kulturu, na mezilidské vztahy. Co z toho tedy 
plyne? Dodržujme platná omezení, ale zároveň 
hledejme cesty, jak nepřestat být lidskou spo-
lečností. Doufejme, že vakcína nebo lék bude 
v dohledné době vynalezen. Ale co když nějaký 
nový vir vznikne každé 2 roky? Co budeme 
dělat pak? Budou každé dva roky lockdowny 
a škrcení společnosti se všemi důsledky? A další 
čekání na „zázračnou“ vakcínu a za rok zase 
znovu? 

stanovme jasná pravidla
Potřebujeme včasná omezení a méně pozdních 
zákazů. Naučme se spíše nerušit a nezavírat, ale 
naopak stanovit jasná, byť nepříjemná a ome-
zující pravidla a ta aplikovat v dostatečném 
předstihu. Například setkávání a rozvíjení aktivit 
v menších kolektivech, cvičení venku, nepře-
mísťování všech žáků mezi učebnami každou 
přestávku a podobně. Mám tu čest být starostou 
Sokola Podolí. Současná situace vyvolaná pan-
demií koronaviru nás výrazně zasáhla. Umíme 
si poradit s omezením provozu a s dobrou myslí 
čelit a udržet v maximální možné míře provoz, 
a tím i možnosti pro socializaci a pohyb dětí. 
Velmi pružně jsme zavedli rozdělení cvičenců 
do skupin, venkovní cvičení, měli jsme v záloze 
střídavé cvičení skupin po týdnech a organizuje-
me i cvičení on-line cestou. Co však neumíme je 
stanovit čas, kdy se má k prevenci přikročit. To 
je to, co očekáváme od státního aparátu, že pre-
ventivní opatření zavede včas, a ne až když hoří 
celý les. Berme to jako poučení do budoucna. My 
jako společnost to nevzdáváme a nevzdáme to. 
Uvědomujeme si totiž, jaký to má pro psychiku 
člověka i mezilidské vztahy velký význam. Když 
nám stát dá pokyn včas, tak se umíme přizpůso-
bit. Věřte lidem dole, vědí, co činí. 

Nový park „Přátelská  
zahrada“ otevřen

Filip Vácha (ToP 09), 
radní MČ Praha 4

Vážení spoluobčané,  
12. září jsme otevřeli 
nový park u ZŠ Jeremen-
kova. Rozsáhlá rekulti-
vace pozemku o rozloze 
téměř půl hektaru zahr-
novala odstranění ruin, 
náletových a suchých 

dřevin, následované výsadbou nových stromů 
a keřů. Zásahy do krajiny byly provedeny citlivě 
a s ohledem na místní terén.
V areálu byl vybudován nový amfiteátr a altán, 
který nabízí kromě malého jeviště také zázemí 
s kuchyňkou, toaletami a skladem pro židle a dal-
ší náčiní. Dále v parku nechybí opravené velké 
jezírko s lekníny, chodníky ze štípaného kamene, 
lavičky, dřevěný most, nové Nebeské jezírko 
nebo posezení vhodné například pro piknik. 
K relaxaci může park využívat široká veřejnost: 
maminky s dětmi, senioři a vůbec všichni, kteří si 
chtějí na chvíli odpočinout od ruchu velkoměsta. 
Stejně tak poslouží park i žákům sousední základ-
ní školy, kteří v nově vybudovaných objektech 
amfiteátru a altánu mohou absolvovat výuku nebo 
divadelní a hudební představení. Podařilo se tak 
rychle vytvořit malebné místo plné klidu, které 
bylo doposud našim občanům jen slibováno.

opravy a investice v době 
koronaviru v Praze 4

Praha 4 i v době epidemie čínské chřipky investuje 
do svého majetku. Přátelská zahrada nebyla letos 
jediným dokončeným projektem. V létě byla 
úspěšně ukončena další etapa budování koupaliště 
Lhotka; koupaliště tak mohlo s vyšším komfortem 
sloužit celou letní sezonu našim občanům. Proběh-
la řada oprav v našich školách a školkách. Základní 
škola Mendíků otevřela opravené tělocvičny. Sociál-
ní zařízení prošla rekonstrukcí v ZŠ Ohradní a v MŠ 
4pastelky, nové dívčí toalety má i ZŠ Jeremenkova. 
Další školy a školky mají opravené kotelny. Probíhá 
druhá etapa zateplení ZŠ Na Planině. Uskuteč-
nila se kolaudace nové moderní tělocvičny v ZŠ 
Bítovská. Nadále probíhají opravy bytů a domů 
svěřených do majetku MČ Praha 4. V době, kdy 
píši tento článek, probíhá rekonstrukce chod-
níku v ulici Bezová a oprava chodníků v ulicích 
Střimelická a Svojšovická. Finanční prostředky byly 
investovány i do našich divadel. Uvedu jen jeden 
příklad - divadlo Dobeška dostalo novou střechu. 
Děje se tak úspěšně i přes problémy, které ve sta-
vebnictví způsobuje epidemie covidu-19, přede-
vším nedostatek pracovníků a zpožděné dodávky 
materiálu. Vězte, že vedení Prahy 4 s podporou 
hlavního města Prahy dělá maximum pro to, aby 
nemuselo zastavit opravy a zmrazit investice, jak 
se bohužel děje v jiných městech naší země.
Procházíme všichni společně těžkou zkouškou. 
Krizí, kterou nikdo z nás nepamatuje. Krizí, kte-
rou však společně překonáme. Všem čtenářům 
přeji pevné zdraví. 


