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náZory zastupitelů

O témata není nouze
ondřej Kubín (oDS), 

zastupitel MČ Praha 4
Vážení spoluobčané,
o témata není rozhodně 
nouze. Mezi ty pozitivní 
patří skutečnost, že Pra-
ha získala stavební povo-
lení pro metro D, které 
Praha 4 naléhavě potře-
buje. Po mnohaletých 
obstrukcích především 
dvou občanských spolků 

z Pankráce, které s argumenty o všemocných 
úřednících, developerech či snížením kvality 
životního prostředí bojkotovaly zahájení stavby, 
rozhodlo ministerstvo dopravy o zamítnutí od-
volání, a projekt tak dostal konečně zelenou.
Přenesení dopravy pod zem, vyšší dopravní 
obslužnost včetně dostupnosti Thomayerovy 
nemocnice, rozvoj dlouhodobě zablokovaných 
území, to jsou jen dílčí faktory, které přispějí 
k pozitivnímu rozvoji naší městské části.

barrandovský most  
nás potrápí

Méně radostným tématem je zahájení opravy 
Barrandovského mostu, přičemž přidružená 
dopravní omezení nás nejen v Praze 4 potrá-
pí několik let. Poslední vedení Prahy, včetně 
toho současného, odkládala nepopulární, ale 
nezbytný krok rekonstrukce mostu, který je 
klíčovou dopravní spojnicí obou břehů Vltavy. 
Nelze kritizovat samotné zahájení oprav, ale 
je namístě kritika komunikace mezi vedením 
Magistrátu hl. města Prahy a Prahy 4. Místo 
toho, aby plánovaná omezení probíhala v sou-
činnosti a koordinaci, tak magistrát ignoroval 
četné připomínky naší městské části. Vlastně to 
jen celkově podtrhuje přístup magistrátu, potaž-
mo uskupení Praha Sobě, který nekoncepčně 
a aktivisticky řídí dopravu v Praze. 
Ještě jedno téma, a to útok Ruska na Ukrajinu. 
V době, kdy vznikají tyto řádky, se Ukrajinci sta-
tečně brání početné a technické přesile Ruska, 
které neváhá bombardovat civilní cíle, nemocni-
ce nebo humanitární únikové koridory.
Agresorem, který celému světu lhal, je Rusko. 
Přijetí Ukrajiny do NATO nebo EU rozhodně 
nebylo aktuální záležitostí, chemické zbraně či 
nacisté se rovněž na území Ukrajiny nevysky-
tovali. Vladimír Putin využil historického okna, 
kdy místo strategických zájmů Západ řešil počet 
pohlaví nebo uhlíkovou stopu politiků. Zároveň 
došlo v Německu ke změně vlády, Francie má 
před prezidentskými volbami, USA vede téměř 
80letý pán a svět byl oslaben dvouletým bojem 
s covidem. Putin omezil před zimou plyn, 
vyčkal a pak udeřil.
Pamatujete kauzu radar? Plzeňští Zelení a ČSSD 
byli zásadně proti. V současné době marginální 
strany mimo Poslaneckou sněmovnu. Co by za 
takový radar nebo členství v NATO či v EU dala 
nyní Ukrajina.
Hezké Velikonoce.

Jak se popasovat  
se změnou klimatu?

Tomáš Hrdinka (Ano 
2011), radní MČ Praha 4

Vážení čtenáři,
rád bych vás na násle-
dujících řádcích v této 
těžké a smutné době 
alespoň trochu pozitivně 
informoval o některých 
připravovaných investič-
ních akcích, které se pojí 

s adaptací na změnu klimatu, a jak MČ Praha 4 
na tuto výzvu reaguje v souladu s koncepcí hl. 
m. Prahy. Nejen já jsem přesvědčený, že úplně 
bojovat proti tomu asi nejde, ale přizpůsobit se 
a připravit se musíme.

biotop v braníku
Jsem doslova nadšený, jak se rozjíždí můj 
vysněný projekt umělého biotopu, již druhý 
v Praze 4, ale zcela jiného charakteru, než je 
ten lhotecký. Primární důraz bude kladen na 
ekologickou, vzdělávací a estetickou funkci, 
nikoliv na funkci rekreační. Myslím, že už jen 
pohled na vodní hladinu a zvuk tekoucí či šumě-
jící vody lidskou mysl alespoň o několik stupňů 
ochladí. Pokud stavební řízení proběhne hladce, 
mohl by se o letních prázdninách vybudovat 
a od podzimu fungovat. Více v samostatném 
příspěvku v tomto čísle Tučňáka.

revitalizace jezírka v jezerce
K celkové revitalizaci parku Jezerka loni vznikla 
hodnotná studie dostupná na portálu PinCity 
Praha 4. Jejím prvním krokem by měla být 
rekonstrukce tamního jezírka. Jelikož se však 
při zimním kamerovém průzkumu prokázalo, 
že systém odvádění srážkových vod ze střechy 
místního divadla, které mají být nově ekologicky 
využity pro napájení jezírka, je velmi poškozený 
a složitý, rozsáhlé projektové práce umožní sa-
motnou rekonstrukci až napřesrok. I tak je na co 
se těšit, s obnovením potůčku vrátíme Jezerce 
tvář, jakou měla za první republiky.
Díky rozsáhlé participaci s veřejností v rámci 
místní Agendy 21 vznikla loni špičková (na 
evropské úrovni) studie komplexní revitalizace 
vnitrobloku, opět dostupná na PinCity. S ohle-
dem na komplexnost připravované projektové 
dokumentace a předpokládané složité stavební 
řízení s mnoha dotčenými subjekty včetně 
vodoprávního řízení k navrženému umělému 
potoku se realizace první fáze dočkáme nejspíše 
až příští rok. Vím, že pro tamní obyvatele je to 
dlouhé čekání, ale pokud výsledek bude stát za 
to, určitě se vyplatí.

nové květnaté louky
V Praze 4 letos vysejeme šest nových května-
tých luk, celkem jich už bude 12, což je v Praze 
unikum. Desítky pozitivních reakcí od občanů, 
ale i fotografie ukazující nálety ubývající hmyzí 
populace ukazují, že to byla myšlenka správná, 
a budeme ji dále rozvíjet. Hezké jarní dny!

Statečná Ukrajina 
Petr Tomáš opletal (ToP 09), 

zastupitel MČ Praha 4
Dne 24. 2. 2022 napadla 
Ruská federace Ukrajinu 
pod pokryteckou zámin-
kou, že jde o speciální 
vojenskou operaci, která 
má zamezit smyšleným 
hrozbám ze strany Ukra-
jiny. Tato ruská válečná 
agrese není ničím jiným 
než pokusem o okupa-

ci suverénního státu a svržení jeho legitimní 
vlády. Umírají vojáci na obou stranách, civilní 
obyvatelstvo, ale co je nejhorší, i malé děti. 
Dochází k bombardování měst a ničení všeho, 
co stojí v cestě. Po bombardování 43 nemocnic 
a zdravotnických zařízení potvrzených WHO je 
zřejmé, že nejde o nešťastný omyl, ale o zá-
měrnou taktiku ruské armády, a tedy o válečný 
zločin. Vlivem těchto událostí miliony Ukrajinců 
opouští svou zem a hledají útočiště v zahraničí. 
Samozřejmě nachází azyl i v České republice, 
která je hned po Polsku a Moldavsku zemí 
s největším počtem migrantů. Převážně se jedná 
o ženy s dětmi, kterým se musí pomoci. 

Finanční a materiální  
pomoc

Zastupitelstvo MČ Praha 4 dne 2. 3. 2022 
a všichni zastupitelé za TOP 09 podpořili dar ve 
výši půl milionu korun na humanitární účely na 
pomoc Ukrajině a 1,5 milionu Kč na vojenské 
vybavení.
Místostarosta Michal Hroza z TOP 09 navrhl na
mimořádném zasedání městské rady bezplatné
zapůjčení nevyužívaného prostoru v Táborské
36, kde vzniklo ve spolupráci s organizací 
Ukrajinsko Evropská Perspektiva centrum hu-
manitární pomoci, kde funguje jak poradna pro 
válečné uprchlíky, tak sbírka zdravotnického 
materiálu pro obránce Ukrajiny. Budova bývalé 
mateřské školky Aloyse Klara v Horáčkově ulici 
se proměnila v ubytovnu pro válečné uprchlíky 
s dětmi. Do projektu jsou také zapojeny ubytov-
ny v Praze 4, které jsou ve správě městské části. 
Rodiny válečných uprchlíků s opravdu malými 
dětmi a postiženým chlapcem na vozíku se 
podařilo ubytovat v bytech v naší správě.

slovo závěrem
S Ukrajinou a rodinami utíkajícími do bezpečí 
velmi soucítím, protože ve svém dětství jsem 
s rodinou byl také emigrantem. Moji rodiče se 
rozhodli, že nechtějí vychovávat děti v komu-
nistickém režimu, a emigrovali na Západ. Za 
nedovolené opuštění státu hrozilo vězení, ale 
toto riziko se rodiče rozhodli podstoupit. 
Ukrajinské ženy a děti opouští Ukrajinu samo-
zřejmě za daleko dramatičtějších okolností než 
moje rodina v 80. letech, ale důsledky jsou pro 
ně stejné. Žádají o azyl v jiné zemi, o přístřeší, 
o pomoc pro sebe, a hlavně své děti. 
Ukrajině a všem Ukrajincům přeji hodně sil 
a lepší zítřky. Sláva Ukrajině! 


