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náZory zastupitelů

Zmizelé lavičky, hluk a louky
Tomáš Hrdinka (Ano 2011), 

radní MČ Praha 4
Vážení čtenáři,
doufám, že jste si užili 
léto podle svých představ 
a že jste si před nástupem 
podzimu odpočinuli. 
Rád bych se níže věnoval 
tématům, která u vás přes 
léto nejvíce rezonovala, 
většinu problémů se snad 
podařilo vyřešit.

zmizelé lavičky
Asi jste si už také všimli, že v Praze 4 již 
zmizelo nebo brzy zmizí téměř 300 modrých 
reklamních laviček, které byly ponejvíce v bez-
prostředním okolí zastávek MHD. Firma, které 
patřily, zkrachovala, lavičky byly ošuntělé, často 
hyzdily veřejné prostranství. Ale sloužily, lidé 
a zejména senioři si na ně zvykli a využívali 
je. Nyní byly bez náhrady exekučně zabaveny, 
tedy odstraněny. V naprosté většině se jedná 
o pozemky, které jsou v majetku magistrátu 
(a správě Dopravního podniku HMP), který si 
s náhradou zatím neví rady, laviček bylo zkrátka 
příliš mnoho. Než situaci magistrát nějak vyřeší 
a pořídí lavičky nové, Praha 4 z vlastních zásob 
se souhlasem magistrátu dočasně umístí své 
lavičky na plochy, kde nejvíce chybějí, typicky 
třeba před polikliniku, pobočky úřadu, v do-
pravních uzlech MHD a podobně. Je jasné, že 
ale půjde spíše o jednotky až desítky kusů. Ob-
čanům do doby plnohodnotné náhrady bohužel 
nezbude, než využít jiných míst k sezení, pokud 
to okolí jen trochu dovolí.

hluk u vltavy
V areálu naproti branickým ledárnám pořádá 
Lucerna Music Bar na soukromém pozemku 
letní koncerty pro širokou veřejnost. Jde o kva-
litní hudební produkci, která je až na výjimky 
ukončena v souladu s vyhláškou o nočním klidu 
před 22. hodinou. Nicméně navazující (už méně 
kvalitní) hudební produkce z přilehlého baru 
rušila i dlouho přes půlnoc mnoho obyvatel 
nejen z Jiráskovy čtvrti a Hodkoviček. MČ Praha 4
se proto po několika zásazích policie nakonec 
domluvila s pořadatelem, aby k porušování 
nočního klidu nadále nedocházelo, dodržování 
opatření je pravidelně kontrolováno. Jednorá-
zová, extrémně hlučná srpnová technoparty 
v retenční nádrži Braník (pozemek magistrátu) 
byla pro nedodržení smluvních podmínek svého 
druhu poslední; MČ Praha 4 bylo po našich 
urgencích ze strany města přislíbeno, že už 
pozemek na podobné akce pronajímat nebude.

louky stále kvetou
Všech šest květnatých luk, které Praha 4 na 
jaře nově osela, je stále v plném květu a kromě 
hmyzu, který v této době již mnoho jiné květové 
potravy nemá, zve všechny na osobní a fotogra-
fickou návštěvu. Více v samostatném článku 
v tomto Tučňáku. Přeji vám hezké podzimní 
dny!

Spolu to zvládneme!
Lucie Michková (oDS), zastupitelka  

MČ Praha 4
Už dva roky nás sužuje 
koronavirus a opatření 
proti jeho šíření všem 
znesnadňují život. Co 
dříve bylo normální, je 
omezené, nebo dokonce 
zakázané. Pokud si dříve 
někdo s chřipkou nasadil 
chirurgickou roušku, aby 
chránil ostatní před ná-

kazou, byl spíše za exota. V současné době bez 
nich nebo respirátorů prakticky nevycházíme 
z domu. Jsem ráda, že většina lidí u nás nepod-
lehla dezinformacím a roušku nebo respirátor 
používají podle aktuálně vyhlášených pravidel. 
SARS-CoV-2, mikroskopická částice, pořádně 
zatřásla s našimi životy. Generace našich otců 
a babiček prožila jednu, nebo dokonce dvě 
světové války, nepopsatelné hrůzy a poválečnou 
bídu, jeden nebo dva autoritářské režimy. My 
čtyřicátníci jsme zažili dětství v socialismu, 
ale již od doby dospívání jsme mohli dýchat 
demokracii a prožívat euforii z nabytých svobod 
a možností, o které teď zase pomalu, ale jistě 
přicházíme…

hluboký respekt  
a poděkování 

Pracoviště s pacienty nakaženými koronavi-
rem byla přeplněná, personál padal únavou. 
Sdělovací prostředky nám denně oznamovaly 
počty mrtvých lidí – jako bychom byli ve válce. 
Skoro každý máme mezi přáteli, spolupracov-
níky, dokonce i v rodině, někoho, komu nemoc 
covid-19 vzala blízkého člověka. Přesto bychom 
měli projevit hluboký respekt a poděkovat všem, 
kteří nám pomohli dostat se z nejhoršího.

Možná se naučíme 

vážit si zdraví
Věřím, že koronavirus se časem oslabí a nebude 
ani tak nakažlivý, ani tak smrtící. Do té doby 
musíme zachovat co nejvíce z našeho obvyklé-
ho života - nerušit kontakty v rodině či navštívit 
svého lékaře, aniž bychom se v čekárně podezí-
rali z nákazy. Musí fungovat školství, volnoča-
sové aktivity a sociální služby, musíme uchovat 
kulturu a sport. Abychom to všechno mohli 
financovat, musíme primárně vytvářet vhodné 
a jasné podmínky pro ty, na kterých ekonomi-
ka stojí – tedy na živnostnících, podnikatelích 
a jejich zaměstnancích. Umíme se postarat o ty 
nejslabší a nejohroženější, ale bez fungující 
ekonomiky to nelze.
V případě zvolení v říjnových volbách budu 
v Poslanecké sněmovně nadále hájit náš svobod-
ný život, tržní ekonomiku, právní stát a nezá-
vislé instituce a zdravý rozum. Budu nadále 
pomáhat nejohroženějším skupinám obyvatel 
a budu bránit ty, kdo pomáhají.

Kultura v Praze 4 žije!
Michal Hroza (ToP 09), 

místostarosta MČ Praha 4
Září bude v Praze 4 ve 
znamení otevírání kul-
turních institucí a také 
výstav. Až do 17. září si 
můžete ve foyeru radnice 
na Budějovické prohléd-
nout výstavu Za vaši 
i naši svobodu, která byla 
připravena ve spolupráci 
s Ústavem pro studium 

totalitních režimů a už od srpna nám připomíná 
výročí okupace Československa vojsky Varšav-
ské smlouvy před 53 lety. Výstava představuje 
protesty proti tomuto barbarství jako jeden ze 
základů hnutí odporu proti komunistickým 
režimům v řadě středoevropských i východoev-
ropských zemí. 
V parku Na Pankráci bude po celé září k vidění 
výstava Kořeny osobností připravená ve spolu-
práci s Botanickou zahradou hlavního města 
Prahy.

Festival zlatá Pecka opět 
v nuselské radnici!

9. září nás čeká v Nuselské radnici jeden z vr-
cholů našeho cyklu koncertů a to vystoupení 
Dagmar Peckové a jejích objevů. Jde o mimořád-
nou událost, kdy naše přední hvězda operního 
zpěvu představí nejtalentovanější malé hudební-
ky z celé České republiky. 

noc literatury v Praze 4
Akce se bude letos konat 22. září v naší městské 
části a čtení proběhnou na celkem 20 místech 
v Podolí a v Braníku, například také v Podol-
ské vodárně. Kompletní program naleznete na 
webových stránkách Českých center a vstup je 
na všechna čtení zdarma.

svatováclavské velebení
Po jednoroční odmlce vynucené epidemií čínské 
chřipky se opět bude konat tradiční svatovác-
lavská akce v parku Jezercka, která i letos bude 
věnována především rodinám s dětmi. Své lout-
koherecké umění představí například loutkové 
divadlo Kozlík, studio Damúza nebo Loutky bez 
hranic, které se na akci vrací pro velký úspěch 
v posledním ročníku. Hudbu obstará kapela 
Pískomil se vrací a nebudou chybět ani tradiční 
rytířské souboje. 
Věřím, že si i při nutné zvýšené opatrnosti 
a ohleduplnosti akce užijeme a těším se na 
případné setkání na některé z nich.


