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Bobra z  jímky na konci sle-
pého ramene Vltavy ve Stro-
movce, jemuž se říká Malá říč-
ka, lovili pracovníci záchranné 
stanice pro volně žijící živoči-
chy. 

Mladý zástupce ohroženého 
bobra evropského uvázl před 
ochrannou mříží, za níž se  vod-
ní tok zanořuje pod zem. Proto-
že jej obklopovaly kolmé stěny, 
nemohl se odtamtud sám do-
stat, a  tak na řadu musel přijít 
odchytový podběrák, stojí na 
stránkách záchranné stanice. 

„Na místě jsme byli během 
chvíle a bobra jsme úspěšně od-
chytili. Odnesl si sice nepří-
jemný zážitek, naštěstí však 
neměl žádné zranění, a  tak 
jsme jej mohli hned nato vy-
pustit zase zpátky do přírody. 
Bobra jsme vrátili na druhý 
břeh Vltavy do Troji, kde jsme 
již v  minulosti výskyt bobrů 
zaznamenali,“ líčí záchranáři. 

Bobr z Malé říčky je v pořa-
dí třetí zástupce svého druhu, 
kterému jinonická stanice po-
mohla. Poprvé se v  Praze 
s  bobrem v nesnázích její pra-

covníci setkali v roce 2016, vy-
prošťovali ho z betonové nádr-
že u  Vltavy nedaleko dostiho-
vého závodiště ve Velké 
Chuchli.  

Další bobří případ řešili loni, 
jeden z pražských bobrů uvázl 
v kanále přivádějícím vodu do 
vodní elektrárny na Císařském 
ostrově.  (cie)

Bobrovi museli pomoct záchranáři

Frekventovaná silnice I/4 
mezi Prahou a Strakonicemi se 
začíná na Příbramsku opravo-
vat. Stavaři od čtvrtka pracují 
na pětikilometrovém úseku 
mezi Milínem a Chrašticemi. 

Kvůli tomu se budou muset 
řidiči smířit s  omezeními do-
pravy, s  nimiž budou nejspíš 
spojené i kolony a dlouhá čeká-
ní. 

Silnice je totiž hodně zatíže-
ná, podle posledního sčítání 
dopravy tudy projede téměř 13 
tisíc aut denně. V průběhu prací 

by měl být zachován jeden vol-
ný pruh, ve druhém budou pra-
covat dělníci. Provoz bude ří-
zen kyvadlově semafory.

„Důvodem rekonstrukce je 
zejména špatný stav povrchu 
vozovky, který vykazuje znač-
né množství poruch. Jsou tady 
kaverny, hloubková koroze, vý-
tluky, vysprávky, trhliny, vyje-
té koleje, olamují se okraje vo-
zovky,“ uvedl podle ČTK Mar-
tin Buček z  Ředitelství silnic 
a  dálnic, které má opravu na 
starosti. 

Zároveň je podle ŘSD nutná 
i  částečná rekonstrukce mostu 
přes Zbenický potok a  oprava 
odvodnění. Práce budou rozdě-
leny do osmi etap, letos by měli 
stavbaři stihnout zrekonstruo-
vat úsek Životice–Těchařovice,  
dlouhý 1180 metrů. Práce by 
měly být přerušeny zhruba 
v polovině listopadu a pokračo-
vat budou na jaře příštího roku 
po skončení zimní odstávky. 
Celkové náklady na rekon-
strukci celého úseku jsou 47,9 
milionu korun bez DPH.  (rap)

Začíná oprava silnice 
mezi Prahou a Strakonicemi

Festival 4+4 dny v  pohybu, 
který letos nebude nabitý pou-
ze kulturou, ale i  školstvím, 
hostí od 9. do 17. října Nová 
strašnická škola v  Praze 10. 
O  budoucnosti vzdělávání se 
bude hovořit na živě streamo-
vané konferenci, pro zájemce 
budou připravené zážitkové ho-
diny s  progresivními lektory 
a  chybět nebude ani výstava 
umělců z řad žáků.

„S ohledem na aktuální epi-
demiologickou situaci jsme se 
rozhodli minimalizovat pohyb 
diváků, mimo jiné využijeme 

rozsáhlou venkovní zahradu 
školy,“ ubezpečuje producentka 
multižánrového festivalu Mar-
kéta Černá.

Svůj badatelský styl výuky 
předvede mj. vítěz prestižní 
soutěže Global Teacher Prize 
Václav Fiala, učitel biologie 
a chemie na ZŠ Brigádníků. Je-
ho zážitkové hodiny se usku-
teční 10. a  11. října. K  vidění 
budou také díla, která vytvořili 
žáci s  učiteli a  přizvanými 
umělci. Program doplní řada 
kulturních akcí pro děti i  do-
spělé.   (cie)

Festival 4+4 dny v pohybu 
se zaměří na vzdělávání  

Návštěvníci galerií se budou 
muset opět spokojit namísto 
skutečné prohlídky obrazů a ji-
ných uměleckých děl s přenosy 
na internetu. Stejně jako na jaře 
se i  teď kvůli koronavirové 
pandemii ruší mnohé vernisáže 
a expozice se přesouvají do po-
čítačů. 

V sobotu od 16 hodin se mě-
la v Galerii Středočeského kra-
je (GASK) zahájit prohlídka 
výstavy Josef Svoboda – Scé-
nograf. „S ohledem na stávající 
bezpečnostní opatření jsme se 
rozhodli zrušit plánovanou so-
botní vernisáž,“ potvrdila ředi-
telka GASK Jana Šorfová.

Přesto galerie zve k prohlíd-
ce díla jedné z nejvýraznějších 
postav světové scénografi e, 
a to v sobotu 10. října od 16 do 
18 hodin. Výstava je v tento den 
přístupná zdarma. „Od 15 ho-
din mohou zájemci na našich 
sociálních sítích sledovat onli-
ne přenos z  otevření výstavy. 
Živé vysílání nabídne kromě 
online  prohlídky i  rozhovory 
s  autory výstavy a  také slav-
nostní uvedení knihy Architek-
tura imaginárního – Scénogra-
fi cký seminář Josefa Svobo-
dy,  kterou vydává Institut 
umění - Divadelní ústav,“ do-
dala Šorfová.  (rap)

Výstavy opět do éteru

Výstavba cyklostezky ze Sa-
talic do Vinoře vyjde na zhruba 
16,35 milionu korun. Nová 
stezka bude měřit více než je-
den kilometr. Pro Technickou 
správu komunikací (TSK) ji 
postaví společnost Skanska. 
Vyplývá to z  dokumentu zve-
řejněného ve věstníku veřej-
ných zakázek. 

Cyklostezka povede podél 
Vinořské ulice v  Praze 19 ve 

vzdálenosti zhruba čtyř metrů 
od vozovky. 

Délka stezky bude 1,2 kilo-
metru a bude tři metry široká. 
„Povrch je asfaltový, odvodně-
ní je zajištěno podélným a příč-
ným spádem do přilehlé zele-
ně,“ píše se v dokumentu.

Součástí stavby je lávka přes 
Vinořský potok. Cyklostezka 
bude osvětlena novým veřej-
ným osvětlením.  (ČTK, zr)

Satalice a Vinoř 
spojí cyklostezka

Mánes v Galerii 
Kooperativy

Po několikaměsíční přestávce 
se otevřely dveře Galerie Ko-
operativy – tentokrát s  pozván-
kou na výstavu Josefa Mánesa, 
od jehož narození uplynulo 
v květnu 200 let.

Výstava nabízí přes 100 olejo-
maleb a  víc než 50 kreseb od 
Mánesa i  členů jeho rodiny. 
„Můžete se těšit jak na krajiny 
otce Antonína, tak portréty strý-
ce Václava nebo žánry bratra 
Quida. Specifi ckou úlohu jakési 
strážkyně Josefa Mánesa i  jeho 
osudu sehrála jeho starší sestra 
Amálie, jejíž práce mívaly ne-
jednou velmi vysokou, souměři-
telnou výtvarnou úroveň,“ uvedl 
ředitel Kooperativy Martin Di-
viš. Zájemci se můžou přijít po-
dívat do konce roku.  (cie)Aplikace ukáže 

polohu autobusu
Aktuální pozice autobusů 

Pražské integrované dopravy 
(PID) jako na dlani nabízí nová 
webová aplikace mapa.pid.cz. 
Na mapovém podkladu lidé na-
leznou najednou i více než tisíc 
aktivních spojů městské i  pří-
městské dopravy společně s in-
formacemi o jejich trase, zpož-
dění, bezbariérovosti a  dalších 
parametrech.

„Aktuální informace o polo-
hách autobusů si teď jednoduše 
zobrazíte na mapě. Vyberete si 
svou linku nebo lokalitu a hned 
vidíte, kdy vám to přijede, pří-
padně jestli je kvůli hustému 
provozu autobus zpožděný ne-
bo jede načas,“ popisuje ná-
městek primátora Adam 
Scheinherr (PS). Město by 
v příštím roce chtělo tímto způ-
sobem zpřístupnit také on line 
data o tramvajích.     (cie)

Po volbách v kraji budou mu-
set v  některých obcích měnit 
i vedení radnic. Do krajské ra-
dy se totiž dostalo několik lidí, 
kteří jsou současně starosty. 
Například v hnutí STAN, které 
v regionu volby vyhrálo, je při-
tom hromadění placených 
funkcí podle vnitřních pravidel 
hnutí zapovězené, což potvrdil 
předseda krajské organizace 
STAN Věslav Michalik. Budou 
se tedy muset rozhodnout, zda 
chtějí být uvolněnými, tedy pla-
cenými krajskými radními 
a  zároveň neuvolněnými sta-
rosty, nebo obráceně.

Týkat se to bude samotné na-
stávající hejtmanky Petry Pec-
kové. Ta už před pár dny Právu 
řekla, že funkci starostky v ob-
ci Mnichovice zcela opustí, až 
postupně předá nynější mís-
tostarostce nejrůznější pravo-
moci. 

„Předat veškerou agendu 
včetně podpisových vzorů 
a  dalších věcí je poměrně ná-
ročný proces. Až vše uděláme, 
zůstala bych jen řadovou zastu-
pitelkou,“ uvedla Pecková. 

Zmíněný Michalik, který je 
starostou Dolních Břežan, by 
měl být krajským radním pro 

fi nance. „Vzhledem k tomu, že 
očekávám výrazně větší objem 
práce na kraji, tak dám před-
nost uvolněné funkci na kraji. 
V  Břežanech je to po těch le-
tech, co tady jsem, zkonsolido-
vané, tak si mohu dovolit být 
neuvolněným starostou,“ uvedl 

Michalik. Podobně se nejspíš 
rozhodne lídr TOP 09 a staros-
ta Roztok u  Prahy Jan Jakob, 
který se má stát novým radním 
pro kulturu, památky a cestov-
ní ruch. 

„Musím to ještě probrat s ko-
legy, abychom se dohodli, jak 
to bude nastavené, ale je prav-
děpodobné, že bych se z  uvol-
něného starosty stal neuvolně-
ným,“ řekl Jakob.

O  něco komplikovanější to 
bude mít lídr ODS Martin Kup-
ka. Ten je starostou obce Lí-
beznice, poslancem a  nyní se 
má stát náměstkem hejtmanky 

pro oblast silniční infrastruktu-
ry. Kupka se rozhodl, že zůsta-
ne poslancem a bude neuvolně-
ným náměstkem a nadále i ne-
uvolněným starostou Líbeznic. 
„Já jsem jasně řekl, že kdybych 
se stal hejtmanem, tak ze Sně-
movny odejdu. Za daných okol-
ností a  s  tou konkrétní odpo-
vědností je poslanecký mandát 
naopak pomocí pro kraj,“ uvedl 
Kupka. Dodal, že i z neuvolně-
né funkce plyne nějaká odmě-
na, tu by chtěl věnovat na dob-
ročinné účely. 

V  nové radě mají být také 
starostové Úval Petr Borecký, 

Psár Milan Vácha (oba STAN) 
a  Slaného Martin Hrabánek 
(ODS).

Vítězné hnutí STAN se do-
mluvilo na koaliční spolupráci 
s  ODS, piráty a  Spojenci pro 
Středočeský kraj, které tvoří 
TOP 09, Hlas a  zelení. Široká 
koalice se bude opírat o  50 
z  celkového počtu 65 hlasů 
v  zastupitelstvu. ANO, které 
dosud ve středních Čechách 
vládlo s ČSSD a KSČM, skončí 
s  15 hlasy v  opozici. ČSSD 
a KSČM se poprvé za dobu exi-
stence krajů do zastupitelstva 
vůbec nedostaly.  (rap, ČTK)

Noví radní se vzdávají funkcí v obcích
Za daných okolností 
je poslanecký 
mandát naopak 
pomocí pro kraj

Martin Kupka, 
starosta, poslanec 

HASIČI TRÉNOVALI. Hasiči dopravního podniku včera v areálu Opravny tramvají Hostivař trénovali tzv. nakolejování tram-
vaje. Je to velká námaha, tvrdá práce, ale také skvělý pocit, když kolos vrátíme tam, kam patří, shodují se.   (cie)
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Bobři jsou sice vynikající plavci, některým nástrahám se však nevyhnou.
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