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NÁZORY zastupitelů

Stále lze zlepšovat  
komunikaci

Petr Hais (ODS), 
zastupitel MČ Praha 4

Vážení spoluobčané,
letošní komunální volby 
přinesly do zastupitelstva 
naší městské části nové 
tváře, mezi které jsem se 
rád zařadil. Narodil jsem 
se v Praze a již více než 
dvacet let s celou rodinou 

žijeme v Nuslích. Pracuji v oblasti internetové 
reklamy a marketingu, kde řídím úspěšnou spo-
lečnost, která přináší majitelům internetových 
stránek finanční prostředky na jejich provoz 
prodejem inzerce.
Studia jsem absolvoval na mezinárodních ško-
lách ve Švýcarsku a Praze, na které jsem úspěš-
ně navázal vysokoškolským vzděláním v USA 
v oblastech Public Relations, masové komuni-
kace, médií a reklamy. Zahraniční zkušenosti 
formovaly můj pohled na svět kolem nás, rozdíl-
né kultury a nutnost tolerance. Mimo jiné jsem 
byl také svědkem zcela rozdílného fungování 
místních samospráv v různých zemích, což mě 
v mnohém inspirovalo. V Praze 4 jsem se dosud 
věnoval menším sousedským projektům, na což 
bych rád navázal jako zastupitel, a motivovalo 
mě to vstoupit do politiky. 

Musíme lidem pomáhat
Od roku 2016 jsem členem místního sdružení ODS 
Nusle, kde rozhoduje pravicová politika se zamě-
řením na rozumné hospodaření a individuální 
odpovědnost. Jako zastupitel bych rád spolu-
pracoval s místními inciativami na zlepšování 
prostředí, ve kterém žijeme. Opakovaně vnímám 
potřeby občanů z různých částí Prahy 4 týkající 
se například úklidu odpadu, absence přechodů, 
parkování nebo vzdělání. Naším společným 
úkolem bude zefektivnit komunikaci mezi 
veřejností a radnicí, což vnímám jako jeden 
z pilířů fungujícího města, protože lidé často 
nevědí, jak a s kým problémy řešit a na koho se 
obracet. Přestože kladu silný důraz na osobní 
odpovědnost občana, je povinností místních 
samospráv vyvinout maximální úsilí a být lidem 
nápomocny. Kladu si za cíl být našim občanům 
a občankám k dispozici a usnadnit orientaci 
v agendě úřadu, která pro některé nemusí být 
vždy srozumitelná. 
V nadcházejícím volebním období bude sice 
v důsledku zvyšujících se cen a energií obtíž-
nější hospodařit vyrovnaně, přesto věřím, že 
se podaří zrealizovat celou řadu projektů, které 
občané uvítají. Můžete se na mě s důvěrou obra-
cet s vašimi podněty, kterým se budu pečlivě 
věnovat.

Přeji ti klidný advent,  
Praho 4

Tomáš Hrdinka 
(ANO 2011), 

radní MČ Praha 4

Vážení čtenáři,
povolební ruch po 
zasedání ustavujícího 
zastupitelstva definitivně 
utichl a já jsem moc rád, 
že Praha 4 má v této tur-
bulentní a nejisté době 

časem osvědčené a klidné vedení. Na rozdíl 
třeba od hlavního města, kde se v půli listo-
padu, kdy píšu tento příspěvek, stále horečně 
vyjednává a agenda úřadu je utlumena. Náš 
úřad i rada však pracují a připravují se včetně 
rozpočtu na příští rok tak, abychom mohli do-
končit rozpracované projekty a věci, které jsme 
vám přislíbili. Ale čas, jak už jsem tu několikrát 
uvedl, byl proti.

Na co se můžete těšit?
V rámci své gesce bych určitě zmínil dokončení 
automatizovaného vodního a kalového hospo-
dářství (projekt je připravený) na koupališti 
Lhotka, aby se v období sucha nemuselo do-
pouštět pitnou vodou a tam, kde se nyní ručně 
zpracovávají kaly, by se jednou mohli podívat 
návštěvníci a najít zde aktivity, které tu dosud 
chybí. Koupaliště mi opravdu dělá radost, lidmi 
poptávanou otázku zimního provozu znovu 
s provozovatelem projednáme a nabídneme ve-
řejnosti s ohledem na biotop a jeho technologie 
reálné možnosti jeho zimního využití. Dále nej-
později na jaře vznikne projektová dokumenta-
ce první etapy revitalizace parku Jezerka, která 
se po stavebním řízení v létě a na podzim snad 
přetaví v realitu v roce 2024. Projekt to nebude 
jednoduchý – sebereme vodu ze střech divadla 
a přes podzemní retenční nádrž ji svedeme do 
revitalizovaného jezírka s umělým potůčkem 
nad ním – výsledek ale bude určitě stát za to. 
Dále bych chtěl opět rozšířit naše překrásné 
květnaté louky, aby se z nich mohli radovat oby-
vatelé opravdu celé Prahy 4. A v neposlední řadě 
by během jara měla Praha 4 dostat nový vodní 
biotop, na který se tolik těším. Nadále platí, že 
nám fungující web PinCity slouží jako zásob-
ník občanských projektů, které se nám daří 
postupně, i když pomaleji, než bych sám chtěl, 
realizovat. Snad tomu půjde naproti i propojení 
s novým webem městské části, který Praha 4 
potřebuje jako sůl. Uvidíme.

A teď k tomu klidu…
Prosinec, advent i vánoční svátky chápu jako 
dobu, kdy by politika a materiálno měly jít 
stranou, člověk by měl být vnímavější ke svému 
okolí, rodině, přátelům a známým, projít se 
zasněženým městem (pokud příroda i bůh dá) 
a zamyslet se, co mohu pro sebe a své blízké 
udělat lépe, než tomu bylo doposud. Tak ať 
máte plno nápadů.
Přeji vám hezké zimní dny a bohatého Ježíška!

Podzimní dění  
v nejlidnatější městské části

Petr Kučera (TOP 09), 
zastupitel MČ Praha 4

Začátek listopadu byl ve 
znamení volby vedení 
městské části. A jak už 
asi dobře víte, Praha 4 
má nového starostu, kte-
rým se stal Ondřej Kubín, 
nominant ODS z koaliční 
kandidátky Společně 

ODS a TOP 09 Praha 4. Za čtyřkovou TOP 09 
byli do rady městské části zvoleni Michal Hroza 
jako místostarosta pro kulturu a majetek. Dru-
hým zástupcem za TOP 09 je radní Filip Vácha, 
pod kterého bude spadat oblast IT. Můžeme se 
tedy těšit na pokračování oblíbených kulturních 
akcí jako jsou Svatováclavské velebení, Nuselské 
pivní slavnosti a snad i přívětivější digitální 
komunikaci s úřadem a přehlednější podobu 
internetových stránek naší městské části.

Historická ohlédnutí  
a budoucí vývoj

Podzim roku 2022 v Praze 4 a zapojení místních 
obyvatel do veřejného dění může být vnímán 
za přelomový. V říjnu v oblasti kolem Ryšánky 
a Zeleného pruhu proběhla za velkého zájmu 
sousedská vycházka, která přiblížila historické 
souvislosti v této oblasti. Akce podobného typu 
se uskutečnila i v polovině listopadu v krč-
ském údolí v okolí Kunratického potoka. Obou 
vycházek jsem se osobně zúčastnil a příjemně 
mě překvapil velký zájem místních o nedávnou 
historii míst, která považují za své nejbližší oko-
lí. Zároveň ještě jednou děkuji autorům obou 
vycházek za zajímavý návrat do minulosti.
V rámci participace místních na utváření nej-
bližšího okolí stojí za zmínku i sedm vyhodno-
cených anket, dotazníků a generelů důležitých 
míst pro trávení volného času v rámci Prahy 4. 
Úpravy parků, které citlivě reagují na představy 
místních, představení možnosti revitalizace 
břehů potoka Botiče a zamýšlené správy a roz-
voje parku Na Pankráci nebo Branických skal 
alespoň do roku 2050 je dobrým základem pro 
další postupný rozvoj Čtyřky tak, jak si přejí její 
obyvatelé.

Konec roku
A co se chystá do konce roku? Zcela určitě si 
nenechte ujít chystané sousedské zdobení vá-
nočních stromečků v nejrůznějších koutech naší 
městské části a ve spolupráci s radnicí Prahy 4. 
Například na sídlišti Krč, u Modrého pavilónu, 
chystají místní nadšenci na čtvrtek 1. 12. sou-
sedský vánoční trh spojený právě s ozdobením 
a rozsvícením zdejšího vánočního stromku. 
Přijďte nasát vánoční atmosféru a ochutnat 
například zdejší svařák a jiné dobroty.
Vážení a milí sousedé, na tomto místě mi dovol-
te, abych vám popřál pohodové a klidné svátky 
vánoční a užijte si konec roku ideálně s vašimi 
nejbližšími.


