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Kde parkovat
v sedmé městské části?
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Umění pomůže
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Pamětní desky
slavných

Jiří Žáček:
Servis
Kam s odpadem
v Praze 7

Děti žijí na plné pecky,
my dospělí už jen přežíváme
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editorial
Vážení čtenáři a čtenářky,
druhé kolo voleb do Senátu
máme za sebou. Vítězkou pro
27. obvod, do kterého spadá
i Praha 7, se stala paní Miroslava Němcová. Ta se na Facebooku vyjádřila slovy, že ji
těší, že i v blízkosti Pražského
hradu lidé jasně ukázali, že
odmítají babišovsko-zemanovský pakt. Dokáže však paní Němcová nabídnout i něco víc než pouze opozici panu
Babišovi? Strany, které kandidovaly, už téměř žádné
uchopitelné sliby nedávají. Možná právě z obav, že své sliby
nesplní. Proti Babišovi totiž budou stát i za dva roky, ale
městská doprava bude stejně pořád jen dražší a dražší.
Zdražovat však nebude jen MHD, ale i modré zóny. Ty jsou
v Praze 7 velkým problémem pro všechny rezidenty, kteří
si stěžují, že nemají kde parkovat. Domy z 19. století v Holešovicích zkrátka nebyly stavěné na to, že zde dnes bude
mít každá bytová jednotka dva automobily. Zkusme společně tuto složitou dobu nějak přečkat. Neřešme prkotiny,
jako kdo je s kým v koalici a opozici, ale starejme se o to
nejdůležitější. O své zdraví.
Vaše Anna Julie

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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aktuality z Prahy 7 na www.nasregion.cz

Odběrové místo
na covid-19 je nově i na Výstavišti
areálu holešovického Výstaviště je
od 6. října otevřeno odběrové místo
fungující formou drive-in, tedy přímo z automobilu. K otestování sem mohou
dorazit lidé s elektronickou žádankou (tedy
přes vlastní objednání na webu laboratoře,

V

to si hradí každý sám), se žádankou od lékaře nebo od příslušné hygienické stanice.
Samoplátci za výtěr z nosohltanu zaplatí
1750 korun. Zde je možné udělat i test na
přítomnost protilátek vůči covidu-19 nebo
vydat certiﬁkát o bezinfekčnosti.

PŘIPRAVILA RED.

Mural na oslavy
výročí česko-polských vztahů
řed čtyřiceti lety bylo založeno hnutí
Solidarita, které bylo v úzkém kontaktu a spolupracovalo i s českým disentem. Na oslavu tohoto výročí vznikne
v Tusarově ulici na stěně domu s pečovatelskou službou mural představující česko-polské přátelství, svobodu nebo Chartu 77.

P

Jedna polovina vznikne v Praze, druhá bude představena ve stejnou chvíli ve Varšavě. Místostarostka Prahy 7 Hana Třeštíková se vyjádřila, že projekt odkazuje na
obtížné období totality, kdy si tyto dva státy
i přes omezení a zákazy dokázaly různě pomáhat a společně tak dojít ke svobodě.

Studentské koleje
otevřely navzdory pandemii
omplex mezinárodního studentského bydlení vedle nádraží Holešovice
se otevřel za spolupráce dvou společností, které si prostory budovy rozdělily
napůl. O zahraniční koleje se zde tedy stará
německá ﬁrma International Campus. Ta

K

již po Evropě spravuje jedenáct moderních
studentských ubytoven. Tato dvanáctá nově otevřená v Holešovicích je první ve středovýchodní Evropě. Řešení pokojů vychází
z vybavení lodí a obytných aut, kde je nutné
využít každý centimetr.

Výsledky voleb
ve 27. obvodu
ruhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky skončilo
v Praze 7 velmi jednoznačně.
S téměř 64 procenty zvítězila ve 27. obvodu se sídlem v Praze 1 paní Miroslava Němcová. Ta kandidovala za spojení ODS + STAN + TOP 09. Na svém
facebookovém proﬁlu se ke zvolení senátorkou vyjádřila takto: „I když byl výsledek prvního kola přesvědčivý, ve
druhém kole se vždy začíná od nuly.
Těší mě, že právě v centru Prahy, v blízkosti Pražského hradu a Strakovy akademie, lidé jasně ukázali, že chtějí
slyšet silný hlas opozice a odmítají babišovsko-zemanovský mocenský pakt,
který škodí naší zemi.“

D

Lesní školka
kousek od Stromovky
raha 7 otevřela první obecní lesní
školku. Jmenuje se Bobulka a své
zázemí má kousek od Stromovky.
Ve dvou maringotkách nebo pod pergolou však děti tráví jen minimum času.
Téměř veškeré aktivity se odehrávají
v přírodě, a to celoročně. Maringotky
prošly renovacemi, aby zde mohl vzniknout prostor, kde se děti najedí, odpočinou si nebo se schovají před nepříznivým počasím. Maximální počet dětí ve
školce je dvacet.

P
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aktuality z Prahy 7 na www.nasregion.cz
V provozu
jen dva dny v týdnu
vůli zhoršující se pandemické
situaci bude úřad městské části
Praha 7 až do odvolání fungovat
v omezeném provozu. Návštěva tedy
bude možná pouze v pondělky a středy
od 7.00–12.00 a 13.00–18.00. V ostatní dny je možné na radnici přijít pouze
po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě. Snahou je maximální
ochrana stejně tak návštěvníků, jako
zaměstnanců. Úřad navíc přešel na
bezpečnější směnný provoz, jenž zajistí fungování i v případě, že by některý z pracovníků musel nastoupit do karantény. Jednotlivé směny se spolu
totiž nesetkávají. Co se týče informačního centra Milady Horákové, to zatím
funguje bez omezení. Z hygienických
důvodů zde však není možné používat
počítač pro veřejnost. Ve všech těchto
prostorech platí bezpečnostní opatření, tedy že po celou dobu je návštěvník
povinen mít zakrytá ústa a nos rouškou
a při příchodu si u vchodu dezinﬁkovat
ruce.

K

Nový park by měl
zvelebit okolí Vltavy v Praze 7
ěstská část vypsala soutěž na podobu nového parku u Vltavy, jenž
by se nacházel mezi holešovickým
přístavem a mostem Barikádníků, tedy
v místech, kde jsou momentálně k vidění
jen bezdomovci. Urbanisticko-krajinářská
soutěž byla vyhlášena městskou částí Praha 7. Návrhy na podobu parku mohou zájemci odevzdávat do poledne 30. listopadu.

M

Radnice Prahy 7 se vyjádřila, že zde chce
mít místo skvělé pro sport, procházky či
pikniky ketré bude zapadat do zeleného
pásu nábřeží. Úprava této části nábřeží je
součástí úprav v rámci příměstského parku
Trojská kotlina. Vítězný návrh by měl využívat potenciál místa, kde se rozléhá volná zelená plocha. Zároveň má park reagovat na adaptaci města na klimatické změny.

Kurzy dějin umění
ve Veletržním paláci
árodní galerie Praha připravila nové
kurzy, které zájemcům přiblíží základy evropských a českých dějin
umění. Kurz je vhodný jak pro studenty
středních či vysokých škol, připravujících
se na zkoušky, tak pro dospělé i seniory, ale
také pro pedagogy. Na kurzu se účastníci

N
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dozvědí, jak se umělecká díla měnila v průběhu času, a osvojí si i kompetenci jako
schopnost analyzovat výtvarná díla, číst
a interpretovat texty o umění nebo kresbou
zaznamenávat architektonické prvky. Součástí jedné lekce jsou čtyři přednášky různých historiků umění.

causa

Kde parkovat v Praze 7?
Připlaťte si za noční garáž, doporučuje radní

PŘIPRAVILA ANNA JULIE ŘEHOŘOVÁ, FOTO ARCHIV AUTORKY

Modré zóny jsou problémem v celé Praze. Nyní se navíc
jedná o jejich zdražování. Kde se však zaparkovat
opravdu, ale opravdu nedá, je Praha 7. Parkování pro
rezidenty v modrých zónách sice neznamená, že budou
mít možnost své auto nechat hned před místem bydliště,
ale zaparkovat na Ortenově náměstí a pak se plahočit
MHD na Letnou je určitě nepříjemné. Jak tohle změnit?
řed dvěma lety zněly předvolební
sliby jasně: MHD bude zadarmo. Hromadná doprava zdražuje, a to na
4015 korun ročně. Vedle hromadné dopravy mají ale zdražovat i modré zóny. Ty
se údajně rozdělí do více menších zón, tím
se jejich parkovací plocha zmenší, ale cena
bude vyšší. Naprosto logické. Důvod k tomuto opatření je však jednoduchý. Dopravní podnik kvůli koronaviru utrpěl tak
obrovské ﬁnanční ztráty, že vyhodit své zaměstnance a zdražit jízdné nestačilo. Praha se domnívá, že když zdraží i modré zóny,
budou lidé více jezdit MHD a proﬁtovat
bude dopravní podnik.

P

Facebooková skupina Letenská parta
o parkování v Praze 7 otevřela vášnivou debatu. Názory se různí především mezi rezidenty a radním pro klidnou a bezpečnou
dopravu pro městskou část Praha 7, panem
Ondrejem Mirovským. Jeden občan si zde
trouﬂ postěžovat, že v ulici Veletržní zrušili
odbočovací pruh, že tam jsou pouze cyklostezky, které ale pořádně nikdo nevyužívá,
a především že se v okolí Strossmayerova
náměstí v noci nedá zaparkovat. Odpověď
radního zněla takto: „Parkoviště pro rezidenty v ulici Jankovcova je vždy k dispozici.
Stejně tak noční parkování v garážích OC
Stromovka.“

Opravdu mají rezidenti Prahy 7, kteří si
platí parkovací oprávnění pro Prahu 7, ještě
připlácet za stání v garážích obchodního
centra? To ze svých asi 500 parkovacích
míst vyčlenilo 150 pouze pro rezidenty sedmičky. Noční parkování je zde možné od
osmi hodin večer do osmé hodiny ranní. Co
má tedy dělat člověk, jenž přijede v pět hodin odpoledne z práce? A pozor: rezidenti
v garáži obchodního centra přes noc zaparkují za výhodnou cenu, tedy dvacet korun
za noc. Převratná nabídka.

Zaparkujte a dojeďte domů
tramvají
Jak má tuto situaci řešit třeba mladá
žena, která bydlí například v ulici Tusarova,
když chce zaparkovat kolem jedenácté večer? Ta se v tuhle dobu jistě nechce venku
zdržovat déle, než je nutné, a parkovat na
druhém konci ulice, kde je Armáda spásy
a kolem Vltavy bezdomovecké ghetto. Doporučil by i té pan Mirovský zaparkovat
v OC Stromovka a pak jet domů dvěma
tramvajemi, protože odtud žádná nejede
přímo? Nejspíš by znovu reagoval nějakou
otřepanou frází jako: „V žádný okamžik není zóna placeného stání stoprocentně obsazena, je pouze potřeba parkovat na méně
vytížených lokalitách. To je realita ZPS
v Praze 7.“

Máme vám snad
držet místa

Parkovací zóna pro zlost
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Třeba paní Jana si v diskusi jen postěžovala, že hledala volné místo na zaparkování, a hned jí to pan Mirovský rázně vysvětlil. „Včera jsem kolem Strossu kroužila
jak orel asi osmkrát, chtěla jsem jít do kavárny za kamarádkou na hodinku. Naprostá zoufalost,“ napsala do komentářů. Pan
radní se s odpovědí nepáral: „A co s tím má
radnice udělat? Máme držet jedno volné
místo jen pro vás? Nebo jaký máte nápad?
Holt, když chcete parkovat v exponovanou
dobu v exponované lokalitě, tak musíte čekat, že to bude složitější. Když by byla kavárna, kam jste šla za kamarádkou plná,
tak to máme také řešit?“
Nebylo by lepší, kdyby se pan radní pro
klidnou (to především) a bezpečnou dopravu pro městskou část Praha 7 jen uklidnil, odpustil si nepříjemné pasivně agresivní narážky na obyvatele Prahy 7 a začal
dělat svou práci?

inzerce
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SKŘÍŇOVÝCH DODÁVEK DO 3,5 T
A PLACHTOVYCH VLEKŮ.
Volejte
kdykoliv
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Masna Letná, s.r.o.
Centrum Stromovka
Veletržní 1623/24, Praha 7
www.krecekkk.cz

◗ široká nabídka čerstvého masa
a masných výrobků z vlastní výrobny
◗ rádi vám maso zdarma upravíme dle
vašeho přání

Z nabídky pro vás vybíráme:
Vepřové ocásky
Vepřová kýta
Vepřová krkovice s kostí
Hovězí přední karb
Kuřecí prsa s kostí
Anglická slanina
Čertova klobása
Turistický salám
Šunková tlačenka

114,90 Kč
149,90 Kč
144,90 Kč
179,90 Kč
159,90 Kč
199,90 Kč
149,90 Kč
189,90 Kč
169,90 Kč

99,90 Kč
139,90 Kč
109,90 Kč
169,90 Kč
99,90 Kč
159,90 Kč
139,90 Kč
159,90 Kč
139,90 Kč

Ceny jsou uvedeny za 1 kg a jsou platné do 1. 11. 2020 nebo
do vyprodání zásob.

www.vase7.cz
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SPACE 4U s.r.o.,
Na Úseku 1249/4,
100 00 Praha 10 - Strašnice
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David Mikula
4u .cz
d.mikula@space
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+420 77 7 850
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Kontakt

osobnost Prahy 7
Poetického tvůrce dětských básniček a říkadel Jiřího Žáčka
zná v Čechách nejspíš každý. Každý, kdo tu chodil zhruba
v posledních padesáti letech do školy. Básník z dětského
slabikáře oslaví sedmdesáté páté narozeniny.

Jiří Žáček:

PŘIPRAVILA JITKA KAČÁNOVÁ, FOTO ARCHIV AUTORA

Děti žijí na plné pecky,
my dospělí už jen přežíváme
● Na čem právě teď pracujete?
Zrovna dělám korekturu sbírky básní
Kdo učí ptáky zpívat. Vyjde patrně v říjnu.
Namlouvám si, že to bude moje poslední
básnická kniha, ale pokud mi vydrží inspirace, bránit se nebudu.
● I když jste se narodil v Chomutově,
před pár lety jste se stal čestným občanem Prahy 4, kde bydlíte přes čtyřicet
let. Jak si tohoto ocenění považujete?
Člověka potěší, že na radnici sedí lidé,
kteří berou literaturu vážně. Kteří vědí, že
nejen ekonomika, ale i kultura je důležitá.
● Co pro vás Praha znamená a jaká
místa v ní máte nejraději? A jaký je váš
vztah k Praze 7?

Jiří Žáček o této fotce: Já pod jasanem
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Přišel jsem do Prahy jako student stavební fakulty začátkem šedesátých let a byl
to pro mě zázrak – divadla, koncertní síně,
galerie, studentské kluby, takže jsem léta
studií spíš proﬂámoval a prodebatoval na
kolejích, než prostudoval. Od té doby mám
z pražských lokalit nejraději Petřín, kam
jsem chodil na rande se svou budoucí ženou
Evou. Všude mám někoho známého nebo
kamaráda, po jednačtyřiceti letech v Praze
není divu, v Praze 7 například bydlí moje
milá bývalá kolegyně z nakladatelství.
● Jste na volné noze. Jak se v dnešní době uživí básník v Čechách?
Jestli se nepletu, na volné noze jsem od
roku 1992. Básničkami bych se rozhodně

neuživil, ale díky tvorbě pro děti, divadelním pohádkám a třeba i učebnicím jsem
žádné existenční trampoty nezažíval.
Vždyť já jsem autorem nejstaršího českého
slabikáře pro prvňáčky, poprvé se objevil
roku 1992 a vychází dodnes. A mám na svědomí i encyklopedii pro děti.

Otevřu okno do světa:
Praha je zlatá,
Praha je červená,
Praha je modrá,
Praha je zelená,
Praha je bílá,
Praha je barevná
jak malířova paleta.
● Já si vás pamatuji z čítanky z osmdesátých let, ale vaše básničky čtou i dnešní děti. Jak se vám daří uchovávat si poetiku dětského básníka? Co je podle vás
tajemstvím dobrého spisovatele?
Jak si uchovat dětskou duši, na to žádný
recept nemám, myslím, že dětsky myslím
jen při psaní. A s tím tajemstvím také nevím, hádám, že spisovatel musí mít rád lidi,
přestože je přesvědčen o opaku.
● Jakou svou knihu máte nejraději?
Ze svých knížek mám nejraději Aprílovou školu, svou první knihu pro děti, poněvadž mi při jejím psaní pomáhaly mé dvě
děti – ne snad že by mi diktovaly, co mám
psát, ale že mě vtáhly do fantastického dětského světa. Tam se žije na plný pecky, my
dospělí už jen přežíváme.
● A které spisovatele sám rád čtete?
Z básníků mám rád ty české, Seiferta,
Hrubína, Mikuláška, Kainara, Holuba, ze

osobnost Prahy 7
světových Villona, Lorku, Préverta, Ferlinghettiho. Nedávno jsem potřetí přelouskal román Sto roků samoty od Garcíi Marquéze, to je famózní kniha. Vracím se rád
i k povídkám Oty Pavla Jak jsem potkal ryby
a Smrt krásných srnců. Ale skvělých knih
jsou tisíce a čtenář jen lituje, že všechny
nepřečte.

K čemu jsou holky na světě?
Aby z nich byly maminky,
aby se pěkně usmály
na toho, kdo je malinký.
Aby nás měl kdo pohladit
a vyprávět nám pohádku.
Proto jsou tady maminky,
aby náš svět byl v pořádku.
● Vaše verše často ilustrují věhlasní
umělci jako například Adolf Born, autor
Krtečka Zdeněk Miler nebo Helena
Zmatlíková. Také jste nedávno vydal
knížku básniček doprovázejících a inspirovaných obrázky Josefa Lady. Jak důležitý je podle vás obrazový doprovod u vašich básní a jak se vám se slavnými malíři
– myslím tedy těmi živými – spolupracovalo?
Mám rád ilustrované knížky, to pak člověk chce mít ty nejlepší ilustrátory. Měl
jsem na ně štěstí, třeba s Adolfem Bornem

V Jizerkách rostou

Poklid na chalupě
jsem vydal sedmnáct knížek. Uměli si poradit i tam, kde já bych marně přemýšlel,
co by mělo být na obrázku. Jednoduché
jsem to měl u knížky Čáry máry fuk, ať jsem
zase kluk!
● Před třemi lety vzbudila vaše báseň
věnovaná maminkám, K čemu jsou holky na světě, kontroverzní ohlasy, protože
v ní prý podporujete genderové stereotypy. Jak zpětně celou tu kauzu hodnotíte dnes?
Rád bych věděl, jak a proč ten furor
vznikl. Někdo si básničku pro malé holčičky, které milují svou maminku a chtěly
by se jí podobat, úplně nesmyslně vyložil
jako genderové prohlášení. Nedokážu to pochopit, na to musí být člověk buď hlupák,
nebo prudič. Nebo obojí. Naštěstí se ukázalo, že rozumných lidí je u nás víc než nerozumných. Kdybych si myslel, že potřebuju
reklamu, řekl bych, že to byla dobrá reklama.
● V listopadu oslavíte sedmdesáté páté
narozeniny. Jaké je smiřovat se s příchodem stáří a zdravotními problémy, které
jsou s tím spojené?

www.vase7.cz
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S manželkou Evou

S „fofr“španělkou

Nic moc. Ale když jsem před
patnácti lety skončil s rakovinou na operačním stole, bylo to
horší. Smutné je, že nám umírají staří kamarádi a kamarádky
– a ty mladší už si hledáme jen
obtížně.
● Co si myslíte, že nám všem
přinesla koronavirová krize
a jak to podle vás ovlivní způsob myšlení současných lidí?

Vyzkoušeli jsme si, co je pro
nás důležité, ale že bychom se
„polepšili“, tomu nevěřím. Lidé empatičtí a laskaví budou
empatičtí a laskaví i nadále,
a egoističtí deprivanti jim to nadále budou kazit.
● Co byste na rozloučenou
popřál čtenářům Vaší 7?
Aby byli mladí, zdraví a veselí. Což bych přál i sobě.

INZERCE V7-1002

Jiří Žáček
■ Narozen 6. listopadu 1945 v Chomutově.
■ V roce 1987 získal ocenění zasloužilý umělec, v roce 2011
Cenu Jána Smreka a v roce 2015 medaili Za zásluhy.
■ Vydal například básnické sbírky: Okurková sezóna, Rýmy
pro kočku, Papírové růže, České moře, Vy mě taky! či Kdo se
směje naposled.
■ Pro děti napsal: Aprílová škola, Ahoj moře, Abeceda, Kočkování, Krysáci anebo Chytré pohádky pro malé rozumbrady.
INZERCE
INZERCE V7-1004
V7-10xx

„Vše pro vaši krásu“
PROFESIONÁLNÍ ÚKLID
KANCELÁŘÍ, KOMERČNÍCH PROSTOR,
PRŮMYSLOVÝCH
Ů
S O C O
OBJEKTŮ
J
Ů
A VEŘEJNÝCH BUDOV

PROFESSIONAL
Nejste spokojeni s vaší úklidovou ﬁrmou?
Chcete ušetřit?

Nově otevřené Studio
Nabízíme

Kadeřnické služby, manikúru,
modeláž nehtů, pedikúru, kosmetiku,
masáže a prodlužování řas.

Zavolejte nám a nechte si připravit nabídku
na míru ZDARMA. | Nezalekneme se žádného zadání.
Pracujeme rychle, diskrétně a efektivně.
NABÍZÍME KOMPLEXNÍ ÚKLIDOVÁ ŘEŠENÍ,
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP A MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITU
V NONSTOP REŽIMU

Pro nezávaznou kalkulaci volejte 777 745 640,
nebo pište na: info@bigcleaning.cz, www.bigcleaning.cz
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Kde nás najdete:
Plynární 31, Praha 7 – Holešovice
vseprovasikrasu.cz
E-mail: vseprovasikrasu@seznam.cz
Tel: 776 840 500

seriál: pamětní desky v Praze 7

Pamětní desky slavných v Praze 7.
Houslista, hudební pedagog a dirigent
České a Moravské ﬁlharmonie. To byl
František Stupka, jenž bydlel v domě na
rohu Osadní a Tusarovy ulice. Narodil se
však v malé pošumavské obci Tedražicích
u Sušice, kam ho jeho srdce táhlo až do
konce života. Kdo byl tento národní
umělec, jehož jméno nese několik ulic po
celé republice?
rantišek Stupka získal
lásku k hudbě již v útlém
věku, a to od faráře Brejchy z blízkých Nalžovských Hor
a od svého strýce, bratra Stupkovy maminky, který učil malého Františka zpívat. Základy
hry na housle získal od tamního

F

učitele Linharta. Jeho cesta do
hudebního světa, v němž se
proslavil jako skvělý houslista,
dirigent, hudební pedagog a organizátor hudebního života,
však nebyla snadná.
Vyučil se kovářem v rakouském Steyru, až po vyučení mo-

Pamětní deska Františka Stupky

hl jít studovat na Pražskou konzervatoř. Po jejím absolvování
roku 1900 odjel do carského
Ruska – ukrajinské Oděsy. Ta
byla v té době jedním z největších a nejkulturnějších měst
Ruska. Do své vlasti se vrátil až
po konci první světové války
v roce 1919. Ve stejném roce byl
Stupka angažován jako stálý dirigent České ﬁlharmonie.
Lásku ke své vlasti upřímně
vyznal na jedné veřejné debatě
v sušickém muzeu v roce 1964.
„Láska k rodnému kraji je nehynoucí. Poznal jsem to, když
jsem byl v cizině. Mohl jsem jezdit v létě na Krym, na Kavkaz…
ale já radši jel do Prahy a z Prahy do Zavlekova k tetě a do Sušice… Sušice pro mne byla vždycky přitažlivým magnetem. Tady
jsem trávil své líbánky, strávil

vždycky krásné doby a čerpal
sílu k další práci. Já si nedovedu
představit, že bych byl v létě
někdy jinde… Když se přiblíží
duben, tak už mám trhání.
A nechci se sám trestat. Tady
jsou mé kořeny, a ty nevytrhnete!“
I po ukončení svého stálého
angažmá u České ﬁlharmonie
(tedy po šedesátém roce života)
s ní František Stupka vystupoval jako vážený hostující dirigent. Naposledy to bylo 11. dubna 1965 ve věku 86 let, tedy
krátce před jeho náhlým úmrtím. Nevěnoval se však pouze
České ﬁlharmonii. Současně také přednášel na Státní konzervatoři v Praze. Byl též u zrodu
Moravské ﬁlharmonie v Olomouci a stal se jejím uměleckým ředitelem a prvním šéfdirigentem.
Za svůj život dirigoval 1613
koncertů. To nemohlo přehlédnout ani tehdejší politické vedení státu, a tak se stal František
Stupka v roce 1954 zasloužilým
umělcem. Roku 1964 získal
Řád práce a o rok později byl
jmenován národním umělcem.
O pamětní desku v Osadní
ulici se postaral sochař Karel
Otáhal, představitel realistického portrétního sochařství a student u Bohumila Kafky na Akademii výtvarného umění. Díky
svému nadání získal stipendium
italské vlády na Accademia di
Belle Arti v Římě v letech 1931–
1934. V roce 1939 získal cenu
České akademie věd a umění. Ve
středu Otáhalova zájmu zůstaly
po celý jeho život hudební
umělci. S mnoha z nich byl ve
velmi silném přátelském vztahu. Osobní pouto vzniklo i se
Stupkou. Stupkova busta z jeho
dílny se nachází nejen na domě
v ulici Osadní, ale také v galerii
slávy ve Dvořákově síni Rudolﬁna a na Stupkově náhrobku na
Vyšehradském hřbitově.

www.vase7.cz
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František Stupka

luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V7 – 10: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte
uvést jméno, adresu a telefonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři správné odpovědi
obdrží hodnotný dárkový
balíček Brandnooz.

www.brandnooz.cz
V tajence naleznete Molièrův citát

INZERCE V7-1012

Expozice Arktidy. Větší i chladnější
místo pro lední medvědy

Otestovat se na koronavirus
lze nově i na Výstavišti

V zoologické zahradě v pražské Troji by měla v budoucnu
stát nová expozice s názvem Arktida. Ta by se měla stát domovem především pro lední medvědy. Jejich stávající expozice je totiž otevřena již od roku 1933 a z hlediska dnešních
nároků je pro medvědy příliš malá a zastaralá. Půjde o rozsáhlou stavbu větší než 8000 metrů čtverečních. Dva velké
výběhy a čtyři bazény? Součástí i nová restaurace? Na to

Nové odběrové místo na covid-19 bylo otevřeno v areálu
holešovického Výstaviště. Zprovoznil jej magistrát ve spolupráci s laboratoří GHC Genetics. Standardně bude v provozu každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin. Testy jsou
prováděny metodou drive-in, tedy přímo z automobilu. K vyšetření je třeba se dopředu objednat na webu laboratoře.
Otestovat se zde mohou jak lidé s elektronickou žádankou,

Čtěte na…

Čtěte na…

www.nasregion.cz
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Moderní umění pomůže lidem ve finanční nouzi

Grafﬁti a Křižíkův pavilon? Ano, proč ne... Na Výstavišti
Praha v Holešovicích vzniklo unikátní dílo inspirované
sci-ﬁ literaturou a komiksy. Grafﬁti na stěně Křižíkova
pavilonu vydrží do doby, než se začne s jeho rekonstrukcí.
Část díla se pak přesune na Kampu, kde se bude konat
i jeho dražba. Peníze následně poputují neziskovým
organizacím.
utorská dvojice – Michal Škapa a Ondřej Vyhnánek – se vyjádřila, že využít architektonickou památku jako
plátno, se nenaskytne každý den. „Plocha
o takovém rozměru je vždy výzvou a Křižíkovy pavilony jsou zcela unikátní prostor.
Navíc má celý mural (grafﬁti) kvůli brzké
plánované rekonstrukci velmi krátkou tr-

A

vanlivost a z původního Křižíkova pavilonu
se zachová jen několik fragmentů, které
pak poslouží dobré věci,“ vysvětluje Michal
Škapa.
Dílo znázorňuje bájné ztracené město
uprostřed s hlavou, jež se metropoli chystá
vdechnout nový život. V ruce drží jiskru,
kolem které se točí celý vesmír. Dílo sice

tvoří celek, který dává smysl, ale i po rozebraní na jednotlivé desky, které budou určené k dražbě, poslouží tyto kousky jako
samostatná umělecká díla.
Radní hlavního města Prahy pro oblast
správy majetku Jan Chabr se vyjádřil, že
Křižíkovy pavilony podstupují plánovanou
rekonstrukci. Někde už začala, jinde se
chystá. Proto se město rozhodlo organizovat a ﬁnancovat projekt, jenž využije
stávajících ploch k méně tradičnímu uměleckému zpracování, a především k následujícímu charitativnímu účelu.
V této době město řeší velmi důkladně,
které výdaje bude nutné omezit, nicméně
tento projekt se rozhodlo podpořit. Finance
do něho vložené se po dražbě vrátí, a to
těm, kteří to momentálně nejvíce uvítají.
Výtěžek z dražby deseti panelů z tohoto
grafﬁti poputuje lidem, kteří se kvůli koronavirové krizi dostali do ﬁnanční nouze.
O to se postarají dvě dobročinné organizace
– Klub svobodných matek a Pink Bubble
pomáhající v boji s rakovinou.
Určité fragmenty díla budou během listopadu vystaveny v Museu Kampa, kde si
ho budou moci prohlédnout nejen návštěvníci muzea, ale i ti, kdo by se chtěli účastnit dražby, která se bude konat v prosinci.
Zájemci se již nyní mohou přijít podívat na
celé dílo do areálu Výstaviště, kde zabírá
plochu 450 metrů čtverečních. Náklady
hlavního města na uskutečnění projektu
byly asi devět set tisíc korun.

INZERCE V7-1011
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kvůli koronavirové krizi

servis

Velkoobjemové
kontejnery
ontejnery jsou přistavovány vždy na čtyři hodiny. V tuto dobu je zde zároveň odborník, jenž pomáhá
s naplňováním a dbá na pořádek práce, zodpovídá také za
čistotu nasbíraného odpadu
a každý nově přinesený kus si
eviduje. Tyto kontejnery jsou
určeny k odvozu odpadu, jako
jsou koberce a linolea, starý nábytek, zrcadla, umyvadla, vany,
WC mísy, sportovní náčiní,
autoskla a věci z kovu. Jiné
předměty do velkoobjemových
kontejnerů nepatří. Odpad je
nutné nosit na vyhrazené místo
sběru až v daný čas, ne dříve.

ZDROJ MČ PRAHA 7

K

2. 11. od 16.00 do 20.00
■ Letohradská x U Letenského
sadu
■ Čechova x Nad Královskou
oborou

3. 11. od 16.00 do 20.00
■ Tusarova 5
■ U Měst. domů x Poupětova
9. 11. od 16.00 do 20.00
■ Za Papírnou
■ U Průhonu x Na Maninách
10. 11. od 16.00 do 20.00
■ Osadní x Dělnická
■ Pplk. Sochora (proti č. 14)
16. 11. od 16.00 do 20.00
■ Šimáčkova (proti č. 8)
■ U Vody x Jankovcova
23. 11. od 16.00 do 20.00
■ U Studánky 22 x Malířská
■ Jana Zajíce x U Sparty
24. 11. od 16.00 do 20.00
■ Ortenovo nám. X U Pergamenky 7
■ Tusarova 52

INZERCE V7-1014
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Kontejnery na kovové obaly
■ Rozměrnější kusy kovu se odevzdávají ve výkupnách a sběrných dvorech. Plechovky, konzervy, víčka zavařovacích sklenic,
hliníkové tácky, víčka od jogurtů, hřebíky a šroubky, kancelářské svorky nebo alobal patří do tříděného kontejneru, na kov je
šedý. Je dobré dát si záležet na třídění hliníku. Je to totiž jediný
odpad, jenž se dá zrecyklovat opakovaně a stále 100%. Tenkostěnný staniol, například obal od sýrů, se zde dá také recyklovat.
■ Do šedých kontejnerů rozhodně nepatří žádné obaly od sprejů. Při lisování pak totiž vybuchují. Stejně tak plechovky od barev a chemikálií nebo plynové bomby jsou nebezpečným odpadem a je nutné je odevzdat ve sběrném dvoře.

Kam a jak vyhodit roušku,
aby neohrožovala ostatní
■ Použité roušky je nutné vložit do plastového pytle s tloušťkou
alespoň 0,2 mm, pytel zavázat a jeho povrch vydezinﬁkovat.
Pytle o tenčí tloušťce je nutné dát dva přes sebe. Pokaždé je
dobré se raději ještě jednou (nebo i párkrát) přesvědčit, že je
pytel skutečně pořádně zavázaný. Nyní se jedná o zabezpečený
odpad. Tento pytel se vyhazuje vždy a pouze do popelnic komunálního odpadu, tedy těch černých.
■ V žádném případě se tento druh odpadu neodkládá mimo
černé kontejnery, jinak by mohlo dojít k ohrožení pracovníků
svozových společností.
INZERCE V7-1008
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