Zprávy z Prahy 4

Květnaté louky, kam se podíváte

Novodvorská před OC Plaza

5. května před Kongresovým centrem

Antala Staška před úřadem MČ Praha 4

Před více než rokem vysela Praha 4 jako
pilotní projekt první květnatou louku ve středovém silničním pásu v Novodvorské ulici.
Úspěch této akce přiměl úřad k zamyšlení
se nad dalšími vhodnými plochami k osetí
a právě středové pásy zeleně jsou místem,
kde květnaté louky potěší nejvíce; kromě
kolemjdoucích a lidí čekajících na autobus je
na očích i projíždějícím řidičům a cestujícím
v MHD a ukrátí jim třeba čekání na zelenou.

nakonec podařilo vzorovou smlouvu uzavřít
a louku mohla Praha 4 osít.
To, jaký bude mít louka charakter a barevnost,
což je určeno převládajícím zastoupením letniček v květinové směsi, si vzal na starost radní
pro životní prostředí a místní Agendu 21 Tomáš
Hrdinka (ANO 2011), který s prvotním nápadem
vysetí květnaté louky přišel poté, co se inspiroval v obci Klentnice na moravské Pálavě.

Vysetí první louky předcházelo asi půlroční vyjednání se zástupci Technické správy
komunikací (TSK) o výpůjčce pozemků, řešily
se rozhledové úhly kolem křižovatek, jak to
bude s případnými opravami potrubí v podloží
a podobně. Díky vstřícnosti pracovníků TSK se

„Nesmírně mě potěšily desítky pozitivních reakcí našich občanů, od těch, kteří v louce spatřují
potravu pro užitečný hmyz, až po ty, co to jen
chtějí mít v okolí svého bydliště hezké. Že si Novodvorská takové místo zaslouží, bylo nasnadě,“
uvedl Tomáš Hrdinka. Louka na Novodvorské

nakonec kvetla téměř tři měsíce, i když se její
část „podařilo“ neopatrným pracovníkům správcovské firmy pokosit těsně před vykvetením.
Městská část loni ve spolupráci s TSK vybrala
dalších pět lokalit, na kterých byly letos na jaře
louky vysety, a to stejnou druhovou směsí jako na
Novodvorské. Konkrétně jde o pozemky v Modřanské ulici u zastávky Přístaviště, v Jeremenkově
ulici u křižovatky s ulicí V Ondřejově, u Thomayerovy nemocnice na křížení Zálesí a Vídeňské, na
výjezdové rampě z Kongresové ulice na 5. května
a před úřadem MČ Praha 4 v ulici Antala Staška.
Tři louky už jsou v plném květu, tři další stále
nakvétají, veřejnost tak má ještě dost času se
jejich květy potěšit. Příští rok chce Praha 4 v souladu s titulkem tohoto příspěvku znovu plochy
rozšířit, přesto je už nyní v Praze lídrem. (red)

Barevných ploch přibývá

PesFest – báječný den pro psa a jeho rodinu
Všichni „pejskomilové“ se sejdou 5. září v parku
Na Pankráci na již osmém ročníku PesFestu,
celodenním festivalu věnovanému čtyřnohým
společníkům.
Od 11.30 hodin začíná nabitý program. Čekají vás psí vystoupení a komentované ukázky,
agility park, psí poradny, oblíbené psí
soutěže a samozřejmě vyhlášení sympaťáka
PesFestu 2021. Pro malé dvounohé účastníky akce bude připraven dětský koutek.
V letošním roce se můžete těšit na skvělého
moderátora Miroslava Konvalinu.
„PesFest jsme se snažili připravit tak, aby
byl zajímavý i pro ty, co psa nemají. Aby
byl tento den setkáním nás všech a společně
www.praha4.cz

jsme si ho užili. Program je připraven pro
velké i malé návštěvníky, totéž platí rovněž
pro psí plemena. Například každý příchozí
si může s vlastním psem vyzkoušet agility
překážky,“ uvedla zastupitelka Prahy 4
a spoluzakladatelka PesFestu Lucie Michková (ODS).
Na ploše parku se dále představí neziskové organizace, starající se o opouštěné či týrané psy.
Návštěvníci budou moci některá zvířata přímo
na místě adoptovat nebo si alespoň zakoupit
drobné suvenýry s fotkami útulkových pejsků.
Nebude chybět ani prodej zvířecích potřeb,
k dostání budou psí i kočičí pamlsky, obojky,
vodítka apod. (md)
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