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různé
V DBK VÁM BEZPLATNĚ ZMĚŘÍ
CHOLESTEROL A HEMOGLOBIN
Lékárna Pharmacentrum Budějovická pod záštitou městské
části Praha 4 připravila nový program Prevence civilizačních
onemocnění.
Chcete se dozvědět více o svém zdravotním stavu? Zajímá vás, zda vám
hrozí riziko onemocnění cukrovkou nebo onemocnění srdce a cév? Přijďte
se nechat ZDARMA změřit ve dnech 16.–20. června 2014 do promostánku
v –1. podlaží Obchodního centra DBK a během několika minut se dozvíte,
jakou máte hladinu cholesterolu (krevní tuk) a glykovaného hemoglobinu
(dlouhodobý ukazatel hladiny cukru v krvi). K měření je používán moderní přístroj firmy Roche a analýza se provádí z kapky krve odebrané bezbolestně z prstu. Program Prevence civilizačních onemocnění patří nově do
standardní nabídky služeb Lékárny Pharmacentrum Budějovická a můžete se do něj přihlásit již
nyní pomocí e-mailu: konzultace@mediconpharm.cz,
nebo osobně v lékárně.
V RÁMCI programu Prevence civilizačních onemocnění
odborníci změří hodnoty cholesterolu a glykovaného hemoglobinu a na základě zjištěných výsledků doporučí
další kroky.
Foto: LPB

ZVYŠME BEZPEČNOST

NA NOVODVORSKÉ!
Na radnici Prahy 4 v poslední době zaznamenali několik stížností obyvatel ze sídliště Novodvorská. Lidé si stěžují na bezdomovce, obyvatele squatu v ulici Nad Koupadly, narkomany
a opilce a sepsali petici „Stop kriminalitě na Lhotce“.
Podle nich se bezpečnostní situace v oblasti vilové části Lhotky
a v jejím okolí neustále zhoršuje, mimo jiné roste počet vloupání do
bytů, rodinných domů a garáží a není vyloučeno, že se do lokality stahují za dealerem drog jejich uživatelé.
„Za sebe mohu obyvatele Lhotky ujistit, že situaci sledujeme, a slibuji, že se jejich peticí budeme zabývat,“ uvedl starosta Pavel Caldr.
„Už jsem požádal Stavební odbor našeho úřadu, aby provedl kontrolu
objektů Nad Koupadly 615/21 a Klánova 80/79 a zjistil, zda jsou obě
nemovitosti udržovány v souladu se zákonem. Na projednávání petice
občanů budou přizváni zástupci policie a společně budeme hledat
možnosti řešení. Jako starosta policii neřídím, ale ze zákona mám
možnost požádat městskou i státní policii o součinnost, což také udělám,“ uzavřel Pavel Caldr.

AŤ SE PRVNÍM STROMKŮM DAŘÍ
To už je rok a půl?! Jak ten čas letí mi došlo,
když jsem nedávno projížděl Choceradskou ulicí
a viděl stromy, které jsem v říjnu 2012 s tehdejším primátorem Svobodou a ministrem dopravy
Dobešem vysazoval. Akce jsem se účastnil jako
tehdejší radní hlavního města Prahy odpovědný
za životní prostředí, když výsadba 444 stromů
měla být prvním krokem k výrazné pomoci obyvatelům Spořilova s mírněním důsledků extrémní
dopravní zátěže.
Píšu měla, protože podepsané memorandum
mezi městem a ministerstvem dopravy slibovalo
řadu opatření, která měla postupně přicházet. Jak

se však změnilo vedení metropole a následně
i několikrát ministerstva dopravy, na sliby se nějak pozapomenulo a místo reálných činů vznikají
studie, analýzy a projekty, jejichž realizace je
v nedohlednu. Papír, byť by byl popsaný sebehustěji, však životní prostředí nezlepší a pevné
částice ve vzduchy nezachytí.
Proto se ve mně při pohledu na povyrostlé
stromky mísily rozporuplné pocity. Byla to zlost,
že po těchto změnách skončily další konkrétní
připravené činy v koši. Vedle toho to byla radost,
že alespoň první krok byl učiněn a čtyři stovky
stromů se mají k světu a plní svou roli čističe

vzduchu, který v Praze 4
dýcháme. Jsem moc rád,
že k prvotní výsadbě tehdy došlo, protože navazovat je daleko snazší,
než začínat úplně znovu.
K výsadbě dalších stroRadek Lohynský,
mů není zapotřebí žádzastupitel MČ Praha 4
ných velkých studií,
hlavní je zajistit vhodné stromy a přijít na podzim s lopatou.
Radek Lohynský (ODS),
zastupitel MČ Praha 4

PROTI PACHATELŮM KRIMINALITY PŘITVRDÍME!

Lucie Michková,
radní MČ Praha 4

Radnice Prahy 4 plně podporuje petici proti drogám, kterou podepsalo více jak 1000 občanů. Ti požadují ukončení činnosti ordinace substituční léčby ve Vladimírově ulici v blízkosti školy a přesunutí center
pro drogově závislé do vzdálenosti 2 km od školských zařízení a hřišť.
Nuselští občané také na čtvrtek 19. června (14–18 hod.) připravují
Happening proti drogám na Náměstí generála Kutlvašra. Info na
Facebooku – Petice proti drogám.

Drogová problematika
velmi zatěžuje obyvatele MČ Prahy 4, a proto je
spolupráce s Policií ČR a s Městskou policií Praha 4 nezbytná „Pravidelně s oběma bezpečnostními složkami pořádáme cílené bezpečnostní akce
zaměřené například na přítomnost drog v krvi
řidičů vozidel a kontrolujeme squaty, kde se osoby závislé na drogách a alkoholu zdržují. Stejně
tak jsme posílili prevenci na školách, kde žáci
diskutují o drogách, ale i o kyberšikaně a šikaně,“
říká radní Lucie Michková (ODS) a pokračuje:
„V Nuslích jsme posílili úklid injekčního materiá-

lu, Policie České republiky dodala pro danou oblast ještě jednu hlídku. Dopady drogové scény na
bezpečnost našich obyvatel jsou opravdu velmi
negativní, jednání s Remedisem nebyla úspěšná,
dokonce i soud o výpověď jsme prohráli. Snažíme se naše obyvatele, ale i místní podnikatele,
ochránit, ale vše, co děláme, nemůžeme dělat
roky. Musí dojít k systémové změně, nově nastavit pravidla nejen pro uživatele, ale i poskytovatele. Na magistrátu jsem požadovala řešení dopadů substituce na bezpečnost obyvatel nejen
v Praze 4, někteří petenti se mnou na jednání

pražského zastupitelstva i vystupovali. Bohužel,
hlasy koalice byla přijata pražská protidrogová
koncepce, která dopady na bezpečnost obyvatel
neřeší. Rozhodně nesouhlasím s tím, že je to pouze věc policie, aby byl všude pořádek. Ta musí
řešit věci podle zákona, ale my politici musíme
tvořit efektivní mechanismy a pravidla, která tyto
dopady nejen eliminují, ale pomáhají policii je
i úspěšně vymáhat.“
V oblasti přestupků proti veřejnému pořádku
se radnice rozhodla přitvrdit a spouští novou
akci „Dvakrát a dost!“. Za dva vážné přestupky
přijde vyhoštění z městské části. „Hledáme v zákonech každý mechanismus, který by nám dopomohl k větší bezpečnosti v naší městské části.
Nehodlám vyčerpávat nejen policii, ale i naše
úřadníky vymáháním pokut, proto přitvrdíme.
V podstatě jsme propojili úřad a policii sedm dní
v týdnu a 24 hodin denně a pevně doufám, že budeme úspěšní,“ rázně říká radní Lucie Michková.
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