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Zprávy z Prahy 4 

Té zdevastované, opakovaně vyhořelé budo-
vy a zpustlého, odpadky zaneseného pozem-
ku si prostě nelze nevšimnout. Ať už je ve 
Vrbově ulici poblíž viaduktu míjíte při jízdě 
autem, v prostředcích MHD či projíždíte na 
kole po cyklostezce Braník-Krč. 

„Dlouhodobě neutěšený stav lokality se 
pokoušel změnit už můj předchůdce, nyní se 
o to samé snažím já,“ uvedl radní pro životní 
prostředí Tomáš Hrdinka (ANO 2011). „Vlastník 
pozemku, Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, na můj podnět areál nedávno ukli-
dil, rád bych proto za bleskovou akci poděkoval 
paní náměstkyni Vavřečkové i pečlivé posádce 
úklidové společnosti KOMWAG. Mimochodem 

úřad je ochoten na vyžádání akci zopakovat, 
pokud se pozemek bude přes léto opět plnit 
odpadky,“ dodal. 
Nicméně není to budoucnost pozemku, která vzbu-
zuje obavy a která je v podstatě během na delší 
trať (území je spíše než k přímému prodeji určeno 
k případné směně s magistrátem při scelování 
pozemků). Je to tristní stav budovy, která se v něko-
lika letech po sobě stala místem vůbec ne levného 
výjezdu složek IZS kvůli hašení požárů způsobe-
ných pobytem lidí bez domova, s čímž ostatně úzce 
souvisí i onen nepořádek v okolí. 

Zmizí ostuda Braníka?
Vlastníkem budovy je TJ ABC Braník, který 
již dříve zvažoval přestavbu objektu na šatny 

v souvislosti s rozvojem sportovních aktivit 
v souladu s územním plánem. Z plánované 
budoucnosti však z vícerých důvodů sešlo 
a současný stav je i vzhledem k plánované 
revitalizaci Kunratického potoka na protějším 
břehu neudržitelný. 
„S vlastníkem budovy před pár dny proběhlo 
konstruktivní jednání ohledně odstranění 
stavby, v tuto chvíli již zajistil všechny vstu-
py do objektu,“ uvedl dále radní Hrdinka. 
„Osobně věřím, že se dobrou věc podaří 
dříve nežli později dotáhnout do zdárného 
konce, tak aby se místo stalo opět důstojnou 
a hlavně bezpečnou oázou zeleně v postupně 
revitalizovaném území dolního Braníka,“ 
uzavírá. (red)

Před úklidem.

Velký jarní úklid u potoka v Braníku

Po úklidu.

Kdo z nás by se chtěl z odpočinkové zóny na břehu potoka dívat na zdevastovanou budovu? Budova se nachází hned za stromy. 

Praha 4 rozdělí na dotacích na obecně prospěšné aktivity 15,2 milionu kč
MČ Praha 4 také letos podpoří projekty v oblasti 
volnočasových aktivit, bezpečnosti, životního 
prostředí, sociální a rodinné politiky. S jejich udě-
lením souhlasila rada a na jednání v pátek  
15. května je schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 4.
„V letošním roce podpoříme úctyhodných  
306 projektů, a to částkou 15 214 000 Kč,“ vyčís-
lil radní pro společnosti založené MČ Praha 4, 
dotační politiku a správu veřejných prostranství 
Jan Hušbauer (ANO 2011) a pokračuje: „Všem 
organizacím držím palce, aby se jejich projekty 
vydařily.“
V oblasti sportu Praha 4 rozdělí 7 714 000 Kč, 
v oblasti kultury 2 415 000 Kč, na bezpečnost  
300 000 Kč, do zdravotnictví 1 500 000 Kč, na 
integraci 181 000 Kč, pro projekty v oblasti život-

ního prostředí 234 000 Kč, v sociální oblasti 
2 500 000 Kč a v oblasti rodinné politiky 370 000 Kč. 
Podpora napříč společenským spektrem
V oblasti sportu bude podpořeno celkem  
128 projektů sportovních klubů a dalších orga-
nizací, mimo jiné FK Slavoj Vyšehrad,  
TJ Pankrác, 1. HFK Děkanka anebo Elpida.
Dotace obdrží 51 kulturních projektů předlože-
ných například Divadlem Na Fidlovačce, Spol-
kem rodičů a přátel školy Jitřní či TLD Zvoneček.
V oblasti bezpečnosti získá dotaci sedm pro-
jektů organizací Drop In, Jules and Jim nebo 
Fórum pro prožitkové vzdělávání.
Praha 4 dále podpoří 20 projektů v oblasti 
zdravotnictví, mezi nimi projekty Mamma 
HELP, Charity Praha – Chodov, Thomayerovy 

nemocnice anebo Domova Sue Ryder.
V oblasti integrace získá dotaci šest projektů, 
například organizace INFO – Dráček nebo Praž-
ské volnočasové umělecké centrum. 
V oblasti životního prostředí bude podpořeno 
osm projektů předložených organizacemi jako 
Probuďme Nusle, ZO ČSOP Koniklec či Dům 
ochránců přírody – ZO ČSOP.
V sociální oblasti obdrží dotaci 65 projektů, 
mimo jiné organizace Společnou cestou, Dětské 
krizové centrum, Thése one, Dům seniorů 
Michle a další.
V oblasti rodinné politiky Praha 4 podpoří  
21 projektů předložených například organizace-
mi Sklep sobě, HESTIA – Centrum pro dobrovol-
nictví či Klub přátel školy ZŠ Jižní IV. (red)


