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Nezapomínáme  
ani na ptactvo

Pavel Fikar (oDS),  
zastupitel MČ Praha 4

V půli září to nevypada-
lo, že by léto ještě mělo 
skončit. Krásně to bylo 
vidět na květnaté louce 
na Novodvorské. Louka 
nejenže hezky kvetla, 
ale zalíbení v ní kromě 
místních lidí našla i celá 

řada užitečného hmyzu. V loučce to poletovalo 
a bzučelo a bylo to jedno z mála míst v Praze 4,
kde hmyz našel potravu i v září. Tento můj 
nápad zrealizoval odbor životního prostředí MČ 
Praha 4 velmi povedeně a i díky tomuto úspěš-
nému pilotnímu projektu se květnaté louky 
postupně rozšiřují do dalších lokalit.
Stejně jako na užitečný hmyz se snažíme myslet 
i na ptactvo. Péče o něj byla dlouhou dobu ze 
strany městské části Praha 4 opomíjena. Přichá-
zí náprava, a tak se na mé doporučení objednalo 
a vysadilo zatím 23 kusů keřů, které jsou svými 
plody pro mnoho ptačích druhů důležitým 
potravním přilepšením. Své místo na slunci už 
mají tyto druhy: muchovníky, hlohy, jeřáby, 
brsleny, kaliny, krušiny a svídy. Najdete je ve 
spořilovské ulici Severovýchodní I., v parku Je-
zerka, na vrchu Kapitol, v Ekoparku Za Mlýnem, 
v přátelské zahradě Jeremenkova a v parku Na 
Pankráci. Rádi bychom vysadili více kusů, ale na 
této první várce zkoušíme, jak se kterým keřům 
bude v dané lokalitě dařit. Díky této „zkoušce“ 
budeme příští rok připraveni a vysadíme prospe-
rující bobuloviny ve větší míře. 

Krmítka dostanou i veverky
Může se zdát, že ptáci mají potravy dost. V pro-
středí města a intenzivně využívané krajiny, 
kde je po část roku všude řepka nebo kukuřice 
(nesmyslná povinná složka do benzínu a nafty 
nebo u kukuřice jako vstupní materiál do 
bioplynek), nenachází naše domácí ptačí druhy 
dostatek potravy. Nikde ani žádné plevele, které 
jsou důležitým jídlem mnoha semenožravých 
ptáků. To vše zničil bolševik a jeho stejně 
bezohlední nástupci z řad agrochemických 
oligarchů. Proto je vítaná pomoc každého, kdo 
se o ptáky stará. Ať už jde právě o vysazování 
různých bobulovin, nebo budování a péči o kr-
mítka. Kdo má zájem dozvědět se více o krmení 
ptactva, doporučuji k přečtení knihu od profeso-
ra Petera Bertholda, která se jmenuje „Krmíme 
ptáky - ale správně“. 
Městská část bude opět instalovat dalších 200 
kusů ptačích budek a také hlavně 100 kusů 
krmítek. Nově máme také budky a krmítka pro 
veverky. Pokud by někdo z vás měl zájem starat 
se o krmítko či budku ve svém okolí, pak se na 
mě můžete obrátit a vše domluvíme. Z každého 
krmítka, které bude mít svého správce, budou 
mít ptáci velkou radost. 

Měníme Prahu 4 k lepšímu
Petr Kučera (ToP 09), 
zastupitel MČ Praha 4

Praha 4 je v přepočtu 
pátým nejlidnatějším 
městem v ČR. Svým 
věkovým rozložením 
obyvatel patří také mezi 
nejstarší pražské městské 
části. Pro nás koalič-
ní zastupitele a radní 
to znamená najít ten 
nejlepší a nejvyváženější 

mix investic a pořádání akcí, které uspokojí oby-
vatele Čtyřky napříč všemi generacemi. A nutno 
podotknout, že i přes pandemii koronaviru se 
nám daří opravovat a otevírat různá místa po 
celé Čtyřce.
I díky osobnímu zapojení mám radost z protla-
čení oprav části velmi zanedbaných chodníků 
na sídlišti Antala Staška u metra Budějovická. 
Pro mnohé z nás se může jednat o banalitu, ale 
pro naše seniory a méně pohyblivé občany je 
pohyb po rovných chodnících v místě bydliště 
stěžejní. 
Dobré zprávy se týkají také oblíbeného parku 
Jezerka. Tam jsme nechali, oproti (ne)plánu 
předchozího vedení radnice, nejprve opravit 
místní altán a přilehlý svah. Nově je vyhotovena 
studie, která zhodnotila stav a potenciál revi-
talizace parku. Začnou tak přípravy k rekon-
strukci jezírka a k oživení jeho nejbližšího okolí. 
Jde o jedinečný prostor pro mezigenerační 
setkávání, kde probíhají i oblíbené akce, jako je 
Svatováclavské velebení.

Koupaliště Lhotka, divadla 
i moderní vybavení škol

Nejen nové sprchy, šatny, dětské hřiště, ale 
i opravené chodníky, plot a dalších části za- 
ujmou vaši pozornost na koupališti Lhotka. Ak-
tuálně je nutné opravit protrženou fólii v jednom 
z bazénů. Avšak tento a i příští rok jsou v plánu 
úpravy dalších částí areálu a tím rozšíření jeho 
provozu i mimo hlavní sezónu. Už se nemůžeme 
dočkat, až vám naše plány představíme. 
Daří se postupně opravovat i naše divadla. 
Dobeška oslavila 20 let od svého znovuotevření 
novou střechou. Také Divadlo Na Fidlovačce se 
dočkalo dalších oprav a Divadlo Na Jezerce je 
v pořadí. Zrekonstruované Branického divadlo 
a jeho nový nájemce, novocirkusoví „Lůzři“, 
nabízí nevšední podívanou pro celou rodinu, ze 
které se tají dech. 
Nezapomínejme i na zmodernizované prostory 
našich škol, jako je ZŠ Na Chodovci, ZŠ Na Pla-
nině a další. Intenzivně probíhá i oprava terasy 
nad jižním vestibulem metra Budějovická a blíž 
k realizaci je i DSP Hudečkova, který Čtyřka 
potřebuje jako sůl. Aktuálně je na řadě příprava 
projektové dokumentace. 
O problémech, které pálí hlavní město (dopravní 
infrastruktura, vysoká cena bydlení a další), 
máme také přehled a víme, jak je řešit. Pojďme 
je řešit SPOLU!

Nové lavičky  
a „psí“ vyhláška

Tomáš Hrdinka (Ano 
2011), radní MČ Praha 4

Vážení čtenáři, dnes 
mám pro vás dvě dobré 
zprávy, na nichž je vidět, 
jako moc dobře funguje 
součinnost s vámi, 
občany naší městské 
části, kterým nejsou věci 
veřejné lhostejné.

nové lavičky k zastávkám
Jsem moc rád, že mám pro mnohé z vás dobrou 
zprávu. Se souhlasem magistrátu, do doby, než 
magistrát či dopravní podnik, který má většinu 
ploch u zastávek MHD ve správě, najde nějaké 
dlouhodobé řešení, jsme z vlastních zásob 
instalovali první desítky nových laviček, které 
tak nahradily mizející modré. Reagujeme tak na 
desítky vašich podnětů, zejména z řad seniorů, 
kteří se neměli při čekání na MHD kam důstojně 
posadit. Z celkového počtu asi 300 magistrátem 
exekučně zabavených laviček po zkrachovalé 
firmě už jsme pořídili či ještě pořídíme asi 60 
laviček na nejfrekventovanější místa, jako jsou 
přestupní uzly MHD či před zdravotnická zaří-
zení, a to i na základě vašich podnětů. Je jasné, 
že ne na všechna místa, kde lavičky někomu 
chybějí, se dostane. Celkově nahradíme cca 
20 procent původního množství. To, zda jejich 
počet zůstane alespoň stejný či se třeba zvýší, 
už bude na bedrech magistrátu a jeho dopravní-
ho podniku. Poté lavičky pořízené MČ Praha 4 
vrátíme do parků a veřejných prostranství v naší 
správě, pro něž byly primárně určeny.

Volné pobíhání psů
Obrátila se na mě jedna naše občanka, jak se 
městská část postaví k připravované novelizaci 
magistrátní vyhlášky o ochraně veřejné zeleně, 
která by měla razantně omezit volné pobíhání 
psů v zeleni. Dnes totiž pes může volně pobíhat 
na pozemku vedeném v katastru jako ostatní 
plocha, pod kterou se řadí i řada ploch veřejné 
zeleně (např. nudistická louka v Braníku na 
břehu Vltavy), což po novelizaci nebude možné. 
Důvody, které k novelizaci vedly, mohou být 
bezpečnostní (agresivní psi) i hygienické (po 
psovi mimo dohled majitele se hůře uklízí), 
nicméně je-li takto veden záměr, musí se ruku 
v ruce zajistit i „B“. Tedy že psům umožníme 
volný výběh na dostatečném počtu k tomu (a ne 
k jinému) účelu určených ploch. Jelikož je velké 
množství takových potenciálních ploch v majet-
ku města, měl by magistrát včas zajistit svěření 
těchto ploch do správy Prahy 4 či souhlasit 
s jejich vyčleněním pro volný výběh psů v dosta-
tečném počtu a v časovém souběhu s účinností 
vyhlášky. Jen potom bude případná novela pro 
obě strany akceptovatelná.
Přeji vám klidné podzimní dny a u voleb lehké 
rozhodování. 


