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NÁZORY zastupitelů

Uličník opět 
pomáhá dětem

Lucie Michková (ODS), 
zastupitelka MČ Praha 4

Již třetím rokem můžete 
v ulicích Prahy 4 vidět 
unikátní autobus Uličník, 
ve kterém nacházejí 
útočiště hlavně děti 
a mládež. Jde o mobilní 
nízkoprahový klub, který 
stojí před základními 

školami v ulici Ohradní každé pondělí a střídavě 
v ulicích Poláčkova a Jílovská ve středu. 
Autobus slouží jako místo, kde se dostane rady 
či pomoci dětem a dospívajícím zcela anonym-
ně a samozřejmě zdarma, tudíž si může přijít 
popovídat opravdu každý. V loňském roce ho 
navštívilo několik stovek dětí, některé třeba jen 
ze zvědavosti, ale poradit se přišli i rodiče.
Uličník je tak trochu mým srdečním projek-
tem, protože vnímám tuto službu jako velmi 
potřebnou, na Čtyřce chyběla. Uličník jsem 
objevila v jiném koutu Prahy a následně zavítal 
jako pilotní projekt i do Prahy 4. Od té doby se 
nám podařilo navýšit počet dní, kdy je dětem 
a mládeži k dispozici. V plném provozu zůstal 
i v době koronaviru a neustále hledáme další 
možnosti, jak provoz klubu rozšiřovat i na další 
místa naší Čtyřky.
Přestože děti nejvíce trápí vztahy mezi vrstev-
níky, v rodině nebo starosti se školou, pracov-
níci v klubu jsou kvalifikovaní a řeší i daleko 
závažnější témata. 

Osoby bez přístřeší se  
zapojí do úklidu Prahy 4 

Městská část Praha 4 se ale nezaměřuje jen na 
ty nejmenší. V letošním roce rozebíháme další 
projekt, který cílí na lidi bez domova.
Ve spolupráci s organizací Naděje, která se dlou-
hodobě zabývá pomocí lidem bez přístřeší a má 
zkušenosti s koordinací a realizací resocializač-
ních programů a sociálních služeb, zprostředku-
jeme osobám bez domova možnost zapojit se do 
úklidových prací veřejného prostranství v lokali-
tách, ve kterých se pohybují a které dobře znají. 
Lidé bez domova si práci shánějí velice těžko 
a málokdy si ji jsou schopni udržet. Forma bri-
gády jim tak nabídne nejen možnost přivýdělku, 
ale hlavně příležitost odrazit se ode dna.
Při čtení těchto řádků se vám vybaví hlavně ti, 
kteří dělají nepořádek, pijí alkohol a obtěžují 
kolemjdoucí u Penny v Braníku, kolem večerky 
v Jílovské, u metra na Budějovické apod…
Vytvořením a financováním nízkoprahových 
pracovních míst proto podpoříme ty, kteří svůj 
životní styl změnit chtějí. Lokality, které jsou 
nepořádkem nejvíce zatíženy, postupně vytipo-
váváme, a proto budu ráda i za vaše návrhy na 
e-mailu: lucie.michkova@praha4.cz.

Letní střípky z radnice II.
Tomáš Hrdinka (ANO 2011), 

radní MČ Praha 4
Vážení čtenáři,
na rozdíl od minulého 
roku, kdy jsme byli ohled-
ně správy zeleně kvůli 
výběrovému řízení na 
novou společnost v pro-
vizoriu, tráva byla vysoká 
a seče měly touto dobou 
skluz, začaly letošní seče 
načas a podle posled-

ních zjištění jsou prováděny i s patřičným citem 
a s ohledem ke změně klimatu nejen ve městech. 
Sekat ve městě se pochopitelně musí, zejména 
pobytové plochy v parcích, zůstává však dohoda 
méně sekat na plochách, kde se lidé nepohybují, 
na svazích, podél vodních toků, kolem kmenů 
stromů a při sběru posekané trávy nepoužívat 
fukary. Pokud tedy někoho s fukarem vidíte, 
jedná se o pracovníky Pražských služeb (TSK), 
které podobné opatření proti víření prachu ještě 
nepřijaly, nebo o soukromé osoby.

Přijďte obdivovat  
nové květnaté louky

Na celém území Prahy 4 přibydou další květnaté 
louky, které vás natolik zaujaly, že mi mnozí 
z vás na radnici píšete, jak si ji vysít na své za-
hrádce nebo před bytovým domem, kterou směs 
používáme a jak je péče o rostliny náročná. 
Nic není zadarmo a nějaký čas to sebere, ale 
odměna v podobě neustále se měnících barev 
v průběhu celého léta až do podzimu za tu tro-
chu námahy jistě stojí. A i když se Praha 2 
letos probudila a oznámila, že bude podobné 
louky také vysazovat, je to právě Praha 4, která 
je v tomto ohledu celopražským lídrem a řadí se 
k předním městům v rámci celého Česka. Do-
konce takovým, že jsme náš projekt květnatých 
luk přihlásili do celostátní soutěže Adapterra 
Awards, kde soutěží veřejné i soukromé pro-
jekty modrozelené infrastruktury na podporu 
biodiverzity a ochranu klimatu. Více se o tématu 
včetně ulic, kde louky najdete, dozvíte v samo-
statném příspěvku v tomto čísle Tučňáka.

Závlahy parků,  
pítka a mlžítka

Na léto chystáme pro komfort našich občanů 
závlahy našich nejvýznamnějších parků (přehled 
chystáme do prázdninového čísla Tučňáka), 
s ohledem na účelné nakládání s vodou se bude 
zavlažovat v nočních hodinách či těsně před 
východem slunce, kdy bývají teploty nejnižší 
a vlhkost vzduchu nejvyšší. Účinně tak snížíme 
výpar a podpoříme zásak do travního porostu. 
Rovněž jsme pro vás na frekventovaných místech 
nově instalovali mlžítka, která při minimální spo-
třebě vody dokáží dokonale osvěžit. Ještě pro vás 
připravujeme rekonstrukci Branického náměstí 
a branický biotop, ale o tom až zase někdy příště.
Jsme rádi, že máme vaši důvěru. Přeji vám 
hezké letní dny.

Památník tří odbojů  
je opraven

Filip Vácha (TOP 09), 
radní MČ Praha 4

Na náměstí Generála 
Kutlvašra proběhla 
oprava Památníku I., II. 
a III. odboje, který vznikl 
v roce 1997 podle návrhu 
architektů Františka 
Novotného a Jaroslava 
Suchana. 

Pomník je zasazen ve svahu a hlavní část tvoří 
dvě široké nádrže. Z horní voda přepadává 
přes zaoblenou desku s „česly“ do spodní. Pod 
proudy vody jsou uvedena data 1914 - 1918, 
1939 - 1945 a 1948 – 1989, která připomínají boj 
našeho národa za svou svobodu.
 Před rekonstrukcí byl pomník ve špatném 
technickém stavu. Obklady byly poškozeny, 
vyzdívka z režného zdiva se vlivem velkosti 
drolila a praskala. Dílčí oprava z roku 2014 tento 
stav vyřešila jen na chvíli. Jsem velice rád, že 
rada městské časti, podpořila mnou předložený 
návrh a investovala do opravy 3 460 000 Kč bez 
DPH. 

Máme důstojné pietní místo
Pietní místo prošlo rekonstrukcí, při které se po-
užily jen kvalitní materiály pískovec a žula. Byla 
kompletně obnovena vyzdívka, elektroinstalace 
a osvětlení. Všechny poškozené kamenné prvky 
byly buď opraveny, nebo nahrazeny. Rekon-
strukcí prošly kovové konstrukce a odpovídají-
cím způsobem bylo ošetřeno i schodiště. Celá 
oprava probíhala dle projektu a pod bedlivým 
dohledem autorů pomníku. Dílo se podařilo do-
končit včas tak, aby oslava Dne vítězství mohla 
proběhnout na důstojném pietním místě.
Fontána není jen památníkem, ale i místem 
k odpočinku. Nové lavičky začaly být hojně 
využívané ihned po dokončení oprav.
Tento krásný památník připomíná ty, kteří 
bojovali za svobodu a samostatnost naší země. 
Připomíná boj s dvěma krutými totalitními 
režimy a skutečnost, že svoboda, demokracie 
a nezávislost nejsou samozřejmostí. Jak bohužel 
vidíme na Ukrajině, kterou zákeřně napadlo 
putinovské Rusko.
Československo si prošlo ve dvacátém stole-
tí těžkými zkouškami. Je správné, že jsme 
nezapomněli na naši okupaci a podporujeme 
Ukrajinu v boji s bezohledným agresorem.


