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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 7

Superstarosta z Prahy 7 nebo sběrač funkcí?

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO DAN HROMADA

Seznamte se s Janem Čižinským

O tom, aby měl den ne čtyřiadvacet, ale spíš pětadvacet
a možná i víc hodin by měl snít starosta Prahy 7 Jan Čižinský
(Praha 7 sobě). Díky tomu by možná snadněji stíhal množství
veřejných funkcí, ke kterým se zavázal.
ižinskému nelze upřít, že na Sedmičce
je mezi lidmi velmi populární, jeho
Praha 7 sobě tady v komunálních volbách v roce 2018 získala 55,47 procent hlasů
voličů a celkem osmnáct mandátů (v roce
2014 to bylo 43,68 a patnáct mandátů v zastupitelstvu). V roce 2018 se zároveň stal
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Doprava:
Tramvaje jedou jinudy

i zastupitelem pražského magistrátu a pokukoval i po primátorském křesle.
Jako by mu však vedení krásné pražské
městské části, ve které leží oblíbená Stromovka, Letná nebo třeba čím dál populárnější
Holešovice, a zároveň možnost podílet se na
rozhodování o metropoli, nestačilo. A jeho
str. 6
Osobnost Prahy 7: Rozhovor
s Zdeňkem Novákem

sbírka funkcí se tak měla nadále rozšiřovat.
V roce 2017 se pustil boje o poslanecké křeslo, uspěl a stal se z něho poslanec. V tomto
případě však za KDU-ČSL…

Opozice:
Starosta není superman
Superschopnosti starosty Čižinského bedlivě sleduje sedmičková opozice, nadšení
z toho, jak pracovitého starostu má, ale nepanuje. „Myslím si, že vykonávat naplno
funkci starosty, předsedy klubu pražských
zastupitelů, člena dvou zastupitelských klupokračování na straně 5
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5 otázek pro...:
Tentokrát starosta Jan Čižinský
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Až domů
to má své
výhody!
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Senioři dostali

ozhodnutím vlády jsou v rámci
opatření, která souvisí s pandemií
covidu-19, uzavřeny všechny trhy,
a to od soboty 30. ledna. Veškerý stánkový prodej je zakázán až do odvolání.
Sedmé městské části se týká zákaz provozování například zeleninového tržiště
v hale 22 v Pražské tržnici nebo farmářského trhu Heřmaňák na Řezáčově náměstí.

R

i nejmenší potěšili koncem roku ty nejstarší ze Sedmičky. Děti ze základních
škol jim poslaly stovky vlastnoručně
vyráběných přáníček s osobním věnováním.
Celkem bylo takto obdarováno 1328 seniorů

T

a seniorek. Adresáty byli členové Klubu seniorů Prahy 7, obyvatelé domů s pečovatelskou službou a sociálně odlehčovacího centra a další klienti Pečovatelského centra
sedmé městské části.

Projekt pomáhá
duševně nemocným

Nábřeží
ozdobí poezie
rvní výstavou letošního roku pokračuje galerie Artwall, která se nachází na nábřeží Kpt. Jaroše a Edvarda
Beneše v Praze, ve sledování environmentálních témat. Tentokrát je pro veřejnost
připravena „výstava“ poezie. Básnířka,
slamerka, architektka a urbanistka Anna
Beata Háblová pro tuto galerii pod širým
nebem připravila soubor krátkých básní
pojednávajících o klimatické změně, devastaci a vysychání krajiny, odlesňování,
ale i nedávné ekologické katastrofě na
řece Bečvě. Výstava s názvem Nevýslovný
je k vidění do 15. března. „Poezie je forma, která úspornými prostředky rozestírá více vrstev. Chtěli bychom ji někam
zařadit, ale ono to nejde. Podobná nejednoznačnost je i nejednoznačností naší budoucnosti,“ uvádí autorka.

P

obrázky od dětí

darma nabízí pomoc organizace A DOMA z. s. těm, kteří pečují o osobu nebo
jsou sami zasaženi duševním onemocněním. Lidé jsou vedeni k samostatnosti
a lepšímu zapojení do každodenního života,

Z

připraveny jsou pro ně neurostimulační cvičení, individuální a skupinové psychoterapie
a metoda biofeedbacku. Organizace také nabízí rodině podporu psychoterapeuta a odborníků multidisciplinárního týmu.

Sedmička má rozpočet.
Investuje do oprav škol
ozpočet na letošní rok má sedmá městská část. Vypořádat se musí se zvýšenými výdaji souvisejícími s pandemií covidu-19 i s poklesem daňových příjmů.
Rozpočet Prahy 7 na rok 2021 činí
511 886 100 korun, běžné výdaje jsou plánovány ve výši 329 622 500 korun. Mezi
nejvýznamnější položky patří příspěvek na
provoz mateřských a základních škol, ﬁnan-

R

ce na údržbu a úklid chodníků a parků či příspěvek Pečovatelskému centru na zajištění
sociálních služeb. Plánované investice vyjdou
na 182 263 600 korun. Největší částka půjde
do oblasti školství. Na opravy školních budov
a rozšíření jejich kapacit má Praha 7 skoro
80 milionů. Kromě školních objektů bude
Praha 7 do rekonstrukcí domů ve správě
městské části investovat přes 60 milionů.

INZERCE V7-0207
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PŘIPRAVILA RED.

Trhy jsou
dočasně uzavřeny

doprava

Tramvaje jedou jinudy,
výluka potrvá do konce února
Dočasné přerušení provozu tramvají v úseku
Malostranská – Chotkovy sady mění provoz
tramvají v sedmé městské části. Opravy
začaly koncem ledna, provoz tramvají je
přerušen v obou směrech.
inka č. 2 je zrušena, č. 12
je v úseku Strossmayerovo
náměstí – Malostranská
odkloněna přes zastávku Čechův
most a č. 18 a 97 jedou v úseku
Hradčanská – Malostranská přes
zastávky Sparta, Letenské náměstí, Strossmayerovo náměstí
a Čechův most.
Po dobu výluky jsou zavedeny
náhradní tramvajové linky, a to

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO DPP

L

spoj č. 30 v trase Divoká Šárka –
Nádraží Veleslavín – Bořislavka
– Dejvická – Hradčanská – Špejchar, linka č. 32 jede po trase Vypich – U Kaštanu – Malovanka –
Pražský hrad – Chotkovy sady –
Hradčanská – Vozovna Střešovice – Vojenská nemocnice – Petřiny – Sídliště Petřiny a č. 35
jezdí po trase Bílá Hora – Vypich
– U Kaštanu – Malovanka –

Brusnice – Prašný most – Hradčanská – Špejchar.
Dočasně bylo přistoupeno také
ke změnám v zastávkách tramvají, zřízeny byla po dobu výluky
zastávka Malostranská (směr

Malostranské náměstí) v Letenské ulici, přibližně 45 metrů za
křižovatkou s ulicí Klárov a přemístila se zastávka Chotkovy sady ve směru Hradčanská do Badeniho ulice

Děti tipují
nebezpečná místa na Sedmičce
Bezpečné a pohodlné cesty pro děti,
zklidnění dopravy, podpora zdravých
dopravních návyků, podpora samostatnosti
dětí na cestách do školy, zdravé a příjemné
prostředí v okolí škol. To jsou hlavní cíle
programu Bezpečné cesty do školy. Na
Sedmičce díky němu v minulých letech došlo
k řadě úprav a vylepšení.
ak například: Praha 7 podpořila realizaci školního
projektu na ZŠ Tusarova.
Na základě návrhů byla upravena křižovatka Osadní x Dělnická. Programem prošly také ZŠ
Bratrská a ZŠ Korunovační. Tyto
školní projekty stojí za úpravou
přechodu s dělicím ostrůvkem
přes Plynární ulici u stanice me-
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tra Nádraží Holešovice a úpravami křižovatek Čechova x Keramická, Šmeralova x Havanská,
Veletržní x Šmeralova a Havanská x Sládkova…
Za programem stojí organizace Pěšky městem, která každý
ročník Bezpečné cesty do školy
vyhlašuje od roku 2002. Cílem je
měnit okolí škol tak, aby co nej-
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více dětí mohlo chodit do školy
pěšky a rodiče se o ně nemuseli
strachovat. Do letošního ročníku
je možné hlásit se do 25. února.
Vylepšovat své okolí, respektive
k němu podnítit, mohou školy
mateřské, základní i střední.
„Našimi hlavními klienty jsou
děti, které mají právo na to, aby
se mohly do školy dopravovat bezpečně a pohodlně, aby na svých
cestách mohly objevovat svět
i místo, kde žijí. Děti potřebují pohyb, který jim přináší radost, ale
také jim pomáhá se ve škole lépe
soustředit. Každodenní procházka do školy je pro děti dobrou příležitostí, jak se udržovat v dobré
fyzické i psychické kondici, podporovat přirozenou imunitu
i zdravé dopravní návyky,“ podotýká projektová manažerka.
Důležité je zapojit do plánování samotné děti, protože právě

ty nejlépe vědí, kde se při cestě
do školy cítí v nebezpečí nebo minimálně nekomfortně. „Zjišťujeme, jak by si děti svoje cesty do
školy představovaly, co jim chybí
a co by chtěly změnit. Na základě
aktivní spolupráce s dětmi navrhuje dopravní projektant úpravy
vytipovaných rizikových míst
tak, aby byla bezpečnější. Návrhy
projednává pracovní skupina složená ze zástupců školy, politiků,
úředníků, policie i dalších osob
rozhodujících o následné realizaci návrhů. Škola ve spolupráci
s dětmi i rodiči připraví Školní
plán mobility, který se zabývá
tím, jak v započatých změnách
pokračovat i nadále.“
Do projektu se za dobu jeho
fungování zapojilo šest desítek
škol a díky dopravním studiím se
dočkala úprav stovka míst v jejich okolí.

causa

Superstarosta z Prahy 7 nebo sběrač funkcí?

Seznamte se s Janem Čižinským
dokončení za strany 1
bů a jedné komise, a k tomu i poslance, který zasedá ve dvou výborech a předsedá jednomu podvýboru, není z logiky věci možné.
Nechci sahat panu starostovi
Čižinskému do svědomí, počet
funkcí je jeho svobodné rozhodnutí. Ale zároveň si nemyslím, že
je superman, který na všech
úrovních podává stoprocentní
výkon,“ poznamenává opoziční
zastupitel Prahy 7 z ODS Tomáš
Bartovský s tím, že sleduje jednání Poslanecké sněmovny.
„Nepamatuji si, že by tu pan
starosta prosadil něco, co by
mělo pozitivní přínos pro Prahu,
natožpak pro Prahu 7. A moje
zkušenost z diskusí na zastupitelstvu naší městské části je, že
ne vždy má pan starosta detailní
znalost projednávaných materiálů, což by se slušelo,“ domnívá
se. Starosta Čižinský zjevně s kumulováním funkcí problém nemá. „Spokojenost lidí s prací politiků se projevuje ve volbách.
V Praze 7 sloužíme lidem a situace s úspěšným očkováním seniorů to opět ukázala,“ míní.
Nezmínit nelze ani ﬁnanční
výhody posbíraných funkcí – tak

pro představu, do poslaneckého
platu se Čižinskému započítává
jen nejvyšší funkce ve výborech
a podvýborech, v tomto případě
je to předseda podvýboru a plat
pak vychází na 109 300 korun.
Samozřejmě k platu náleží nezdanitelné paušální (tedy není
nutno je vykazovat) náhrady výdajů spojených s výkonem funkce ve výši 56 % ze základu, tedy
47 100 korun v tomto případě.
Nutno je také zmínit, že při
souběhu funkcí musí poslanci
jeden plat pokrátit o 40 %, což se
u Čižinského projevilo tím, že si
pokrátil starostovský plat z celkové částky 85 617 korun na redukovanou částku 34 247 korun.
„Mám plat poslance a 40 %
platu starosty. Pravidelně přispívám rodinám v nouzi i několika
veřejně prospěšným organizacím. Jsem učitel a až bude čas,
rád se k učení vrátím,“ doplňuje
starosta Čižinský.
Není jediným českým politickým sběračem funkcí. Před lety
patřil tento pomyslný titul třeba
sociálním demokratům Michalu
Haškovi a Davidu Rathovi. První
zmiňovaný měl svého času dokonce velmi nelichotivou pře-

zdívku – říkalo se mu japonská
kalkulačka, a to s odvoláním na
množství funkcí, které „uměl“.
Poslanec a hejtman Hašek totiž
v jednu dobu posbíral kolem tří
desítek funkcí, když byl vedle vysokých politických funkcí činný
v nejrůznějších komisích a výborech Poslanecké sněmovny,
působil ale i coby předseda Asociace krajů a zastával funkce
i v rámci sociální demokracie.
Haškův spolustraník a momentálně jeden z nejznámějších
českých vězňů David Rath toho
také stíhal dost, například v jednu chvíli zastával funkci hejtmana Středočeského kraje a pos-

lance. Mimochodem, David Rath
stejně jako Čižinský pobíral více
platů a „přispíval“ potřebným.
Před dvanácti lety Středočechům slíbil, že jim bude ze své
hejtmanské výplaty vypomáhat
a vyzval je tehdy, aby žádali o příspěvek.
A lidé výzvu tehdejšího hejtmana poslechli, chtěli „dotaci“
třeba na invalidní vozík, naslouchátka, počítač pro těžce postiženého nebo příspěvek na
asistenčního psa, ale našly se
i kuriózní požadavky – někdo
chtěl přispět na zaplacení dluhů,
jiný na kotel a někdo dokonce
i na chovné holuby.

Jan Čižinský
starosta, poslanec a co dál…
V Poslanecké sněmovně
● poslanec
● člen čtyř výborů, ve dvou působí jako ověřovatel
● člen pěti podvýborů, předseda jednoho z nich (Pro ochranu
přírody a krajiny)
● člen dvou komisí

Diskutujte na webu nasregion.cz/p7-starosta

Na pražském magistrátu
● Předseda klubu Praha sobě
● Zastupitel
● Člen výboru pro výchovu a vzdělávání
● Člen komise Rady HMP pro výběr ředitele/ředitelky příspěvkové organizace hl. m. Prahy Pražská developerská společnost
● Člen komise Rady hl. m. Prahy pro mimoškolní vzdělávání
a výchovu
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Myslíte, že starosta Čižinský zvláda svoje funkce?

Přijmeme inzertního manažera
prodej inzerce v lokalitě Prahy 7 ● vytváření
obchodních nabídek ● komunikace
s místními podnikateli ● práce v přátelském
kolektivu ● nadstandardní výdělek

Více informací na: a11.cz/kariera
nebo na tel.: 725 729 877

Řádková inzerce ve Vaše 7 ZDARMA

PŘES NÁS
PRODÁTE COKOLIV!
Objednávky na radkova.inzerce@a11.cz
www.vase7.cz
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osobnost Prahy 7
Už řadu týdnů je pro návštěvníky uzavřeno jedno
z největších pražských lákadel – Národní zemědělské
muzeum na Letné. Ani tak ale tamní zaměstnanci nezahálí,
pracují na nové výstavě a těší se, až se brány muzea opět
otevřou veřejnosti. „Nyní se v muzeu nově chystá výstava
věnovaná včelám a včelaření a stále máme ,novou´ hlavní
výstavu sezony Lékaři rostlin, věnovanou práci
rostlinolékařů. Tu jsme otevřeli v září, ale návštěvníků si příliš
neužila. Toto zajímavé téma je pro veřejnost takto
zpracováno vůbec poprvé,“ popisuje to, co se děje v muzeu,
jeho ředitel Zdeněk Novák.

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV MUZEA

Zdeněk Novák:
V muzeu je bez návštěvníků smutno
● Minulý rok byl pro všechny kulturní
instituce náročný, k vám do muzea v běžných časech proudí davy návštěvníků. Kolik jich každý rok přicházelo a kolik si jich
sbírky mohlo prohlédnout loni?
Ano, máte pravdu, od rozsáhlé rekonstrukce, která započala v roce 2015, návštěvnost
našeho muzea každým rokem stoupá. Tedy
až do loňského roku. V roce 2019 byla celková návštěvnost našeho muzea téměř šest
set tisíc lidí a v loňském roce tři sta dvacet tisíc, což je pokles o dvě stě šedesát tisíc. To
není málo. Konkrétně pak za pražskou hlavní
výstavní budovu na Letné to byl pokles
ze dvou set tisíc návštěvníků na osmdesát tisíc, tedy o sto dvacet tisíc méně.
● Co se vůbec děje v zavřeném muzeu?
Je tu především smutno, bez návštěvníků,
hlasů dětí a ruchu běžného provozu to není
ono. Ale nezahálíme. Samozřejmě se i nadále
staráme především o naši sbírku. V současné
chvíli probíhá rozsáhlé stěhování sbírkových
předmětů do nového moderního depozitáře
v Čáslavi, kde budou mít konečně vyhovující
podmínky. Snažíme se také být připravení na
celou letošní sezonu podle původního plánu
výstav a akcí, což vyžaduje přípravu podobnou, jako když je muzeum běžně v provozu.
V současné chvíli chystáme v naší pražské
budově i rozsáhlé stavební projekty a opravy
– například celkovou rekonstrukci multifunkčního sálu v přízemí, nový navigační systém, rekonstrukci zázemí pro návštěvníky
na dvoře muzea. Například oblíbená restaurace Záletná tak dostane zcela novou podobu.
V loňském roce jsme též restaurovali vstupní
dveře do jejich původního stavu.
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● O co kvůli omezením návštěvníci přišli,
plánujete nějaké výstavy přesunout na
lepší dobu?
Jsou to především víkendové akce pro veřejnost, které měly stále větší oblibu. Naše
akce se snaží kopírovat zemědělský rok
a oslavy s ním spojené. Mrzí mě, že lidé přišli
na podzim především o hojně navštěvované
trhy a Letenskou husu a teď v lednu také o oblíbenou akci Letenské prase. V tak velké instituci, jako je ta naše, se plán výstav a akcí dělá
s dvouletým předstihem a termínově na sebe
věci navazují. A protože nikdo pořádně neví,
kdy a na jak dlouho se muzea zase otevřou,
je složité nyní říkat, zda se některé výstavy
přesunou, prodlouží či zcela zruší.
● A připravujete nějakou specialitu, kterou byste „oslavili“ znovuotevření nebo
návrat do normálu, až tedy taková doba
přijde?
To je otázka, opět nevíme, jaká pravidla
pro otevření budou platit a jak velkou akci –
oslavu si můžeme dovolit. Nyní se v muzeu
nově chystá výstava věnovaná včelám a včelaření a stále máme „novou“ hlavní výstavu
sezony Lékaři rostlin, věnovanou práci rostlinolékařů. Tu jsme otevřeli v září, ale návštěvníků si příliš neužila. Toto zajímavé téma
je pro veřejnost takto zpracováno vůbec poprvé. Ale myslím, že opět bude platit, co jsme
vyhlásili koncem roku, že u nás mají vstup
zdarma zdravotníci a pracovníci záchranných složek, kteří se podílejí na zvládání současné koronavirové krize. Jejich práce si nesmírně vážíme.
● Věříte tomu, že se lidé do Zemědělského
muzea zase vrátí?

Nepochybuji o tom, že ano. Jednak máme
určité cílové skupiny, které nás navštěvovaly
pravidelně, což jsou zejména rodiče s dětmi
a například také školní kolektivy. Věřím také,
že lidé budou rádi, že opět mohou vyrazit za
kulturou.
● Mnoho muzeí a galerií „najelo“ kvůli koronavirovým opatřením na on-line výstavy, připojili jste se také?
Už při jarním uzavření muzea v loňském
roce jsme se snažili dát všechny možné informace alespoň on-line a spustili jsme projekt V muzeu jako doma. Troufám si říci, že
jsme tak zareagovali jako první muzeum. Na
projektu se podílí řada kurátorů, lektorů i administrativy. Zveřejňujeme témata související s akcemi, které se nyní nekonají – nejnověji například místo oblíbeného Letenského
prasete máme on-line téma Zabijačka v muzeu. Snažíme se lidem zpříjemnit pobyt doma například nabídkou receptů z našich
kurzů Uvařeno v muzeu, výstavami on-line,
komentovanými prohlídkami výstav a expozic, zveřejnili jsme také zdarma ke stažení
všechny naše knihy a publikace, pro děti
chystáme na webu nejrůznější zábavné tvoření a soutěže, naši lektoři pravidelně vytvářejí zábavné historické kvízy... Ve spolupráci
s Klubem českých turistů připravujeme nové
naučné trasy, které návštěvníky zdravým pohybem, tak důležitým pro posilování naší
imunity, dovedou k zajímavým informacím
o zemědělské krajině a jejích dějinách.
● Který exponát v muzeu máte nejraději?
Náš nejkrásnější exponát je naše krásná
vlast a její líbezná kulturní krajina. Muzeum
vlastně nedělá nic jiného, než že se snaží při-
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blížit její hodnoty, vytvořené zemědělci, lesníky, rybníkáři, chovateli, prostě hospodáři,
svým návštěvníkům expozic, výstav, akcí
a webových stránek i čtenářům našich knih
a periodik.
● A který je nejcennější?
Jeden z nejvýznamnějších exponátů je legendární ruchadlo bratranců Veverkových,
které v 19. století započalo éru inovací v zemědělství. Máme ho vystaveno v expozici Zemědělství. Nebo například dva úctyhodné zemědělské stroje – parní lokomobily Přemysl
a Libuše. Společně tvoří jedinou dochovanou
parní orební soupravu u nás. Nesmím zapomenout také na původní fond loveckého muzea na Ohradě, který vznikl již v roce 1842,
a jsou v něm soustředěny rozsáhlé sbírky loveckých zbraní, trofejí a vycpanin. Velmi
vzácným exponátem je také pluhové ostří,
které jako své poslední dílo ve Vítkovicích vytvořil známý ostravský bard, pan Jaromír Nohavica, než se dal na pěveckou dráhu. Toto
ostří máme vystaveno v naší nově otevřené
pobočce v Ostravě.
● Co vůbec obnáší pozice ředitele muzea?
Jsem v pozici ředitele Národního zemědělského muzea už podruhé s osmiletou pauzou. Mezitím jsem působil na ministerstvu
kultury, ale s muzeem jsem byl stále v úzkém
kontaktu. Během té doby prošlo muzeum
rozsáhlou rekonstrukcí a získalo zcela novou
podobu. Pražská hlavní výstavní prostora má
jedny z nejmodernějších expozic. Ale naše
muzeum není jen Praha – máme celkem
sedm poboček po celém Česku. Zámky Ohradu u Hluboké nad Vltavou a Kačinu u Kutné
hory, muzeum zemědělské techniky v Čá-

Podle Zdeňka Nováka je v prázdném muzeu bez návštěvníků smutno.
slavi, pobočky ve Valticích a Znojmě a v loňském roce jsme na podzim otevřeli zcela nové
a rozsáhlé muzeum v Ostravě. Každá z poboček má svého ředitele a mojí úlohou generálního ředitele je zajistit chod celého muzea
jako celku. Vzhledem k množství muzejních
aktivit jak směrem k veřejnosti, tak i uvnitř
muzea je to práce velmi rozmanitá a tedy
i nesmírně zajímavá.
● A jaká je historie Národního zemědělského muzea?

Základem muzejní sbírky jsou předměty vystavené na Jubilejní a Národopisné výstavě.

Základ muzejní sbírky vytvořily zemědělské předměty vystavené na Jubilejní a Národopisné výstavě v devadesátých letech devatenáctého století a původně byly součástí
Národopisného muzea. V srpnu roku 1918
vzniklo Zemědělské muzeum Království českého, které se záhy po vzniku republiky
transformovalo na Československé zemědělské muzeum, ústav pro studium a povznesení venkova. To se v počátku potýkalo
s nedostatkem prostoru, i když fungovaly pobočky muzea ještě v hlavních zemských městech Bratislavě, Brně a Opavě. Ve třicátých
letech vznikl návrh na výstavbu nové hlavní
budovy v Praze na Letné jako společný projekt s budovou Národního technického muzea. Těsně po dostavbě ale byla budova zabrána německou okupační mocí a v padesátých
letech zase komunistickým režimem. Národní zemědělské muzeum bylo vykázáno
z Prahy a přežívalo ve spíš nedůstojných podmínkách na různých místech republiky. Největším klenotem této doby byli lidé, kteří
v muzeu pracovali a kteří se snažili ochránit
cenné sbírkové předměty, historické dokumenty, a také odborně i vědecky pracovat.
I díky nim se muzeum v devadesátých letech
vrátilo do Prahy. A díky podpoře našeho zřizovatele, kterým je ministerstvo zemědělství, se nám daří navracet hlavní výstavní budově v Praze její původní koncept. Proběhla
rozsáhlá rekonstrukce a nyní zde budujeme
nové moderní expozice podle aktuálních
trendů, kdy se v muzeu snoubí jeho funkce
paměťová, zážitková a vzdělávací. Prezentujeme krásné cenné exponáty a současně využíváme moderní technologie.
pokračování na straně 8
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Dokončení ze strany 7
● Existují podobně zaměřená
muzea ve světě?
Existují muzea ve volné přírodě, lesnická, lovecká, zemědělská a skanseny. Ve své šíři záběru
je naše muzeum nejstarší a teprve ve druhé polovině 20. století
bylo v Evropě napodobováno. Nelze než opět sklonit pokorně
hlavu před jeho zakladatelem,
Antonínem Švehlou, který už
v době, kdy v zemědělství pracovalo devadesát procent obyvatelstva, považoval za nutné vytvořit
vzdělávací ústav zaměřený na
zemědělství jako největší fenomén v dějinách lidstva. Existovala by bez zemědělství vůbec civilizace?
● Hned vedle vašeho muzea
sídlí muzeum technické. Chodíte občas „nakouknout“ ke
konkurenci?
S Národním technickým muzeum jsme samozřejmě v kontaktu a mohu prozradit, že
chystáme jeden velký společný

Předloni přišlo do muzea téměř šest set tisíc lidí, loni tři sta dvacet tisíc.
projekt, který se Letné bezprostředně dotýká. Ale nechci to zakřiknout, takže ho zatím ještě
budu tajit. Ale co snad mohu prozradit je, že se snad bude konat
další ročník velmi úspěšné akce
Festival ABC. Ten v našem muzeu proběhl už dvakrát a kluků
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a holek přišlo tolik, že prostory
sotva stačily. Proto ho letos s organizátory festivalu plánujeme
společně i s technickým muzeem. Doufám, že se bude moci
uskutečnit.
● Muzeum sídlí v Praze 7, co
tady máte rád?

Je to městská část s největší
koncentrací národních kulturních institucí a dvěma obrovskými městskými parky, které
opravdu žijí. Je to především
díky způsobu fungování této
městské čtvrti – jakési pospolitosti a otevřenosti, společenskému fungování na mnoha
úrovních. Mám pocit, že obyvatelé Prahy 7 si jsou této výlučnosti vědomi, zakládají si na ni,
a proto se toto naladění i komunita rozrůstá. Určitě na tom má
zásluhu i skvělé vedení Prahy 7,
které je rovněž velmi otevřené
a je schopno rychle a vstřícně řešit vzájemnou spolupráci. Muzeum se snaží vyjít této atmosféře vstříc a dále posilovat její
výjimečnost.
● Nový rok právě začal, co byste popřál lidem a co muzeu?
Co jiného si přát, než aby už
tohle trápení s koronavirem
skončilo, nebo aby se život alespoň vrátil do běžných kolejí, a to
jak pro veřejnost, tak i naše muzeum i ostatní kulturní instituce.
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veřejný prostor

Rodičům, seniorům i pečujícím
Celou řadu poraden mohou využít lidé ze
sedmé městské části, kteří se nejen vinou
pandemie covidu-19 ocitli v nepříznivé
životní situaci. O pomoc si mohou zavolat na
speciální linky nebo si se specialisty
dopisovat.
nfolinka Prahy 7 je v provozu
každý všední den od 8.00 do
16.00 hodin, funguje na čísle
734 521 840. Určena je k poskytování obecných organizačních
a provozních informací o přijatých opatřeních, která se dotýkají sedmé městské části, případně
k žádostem o pomoc v naléhavých situacích.
Na pomoc na Sedmičce přispěchaly i sousedské spolky. Sdru-

I

žují obyvatele městské části a navzájem si pomáhají třeba s odnosem zásilky na poštu, doprovodem k lékaři, venčením psa nebo
donáškou léků. Mapa sousedských spolků včetně kontaktních
koordinátorů je k dispozici na
webových stránkách sedmičkové
radnice.
Co se zmíněných poraden týče, funguje jich v sedmé městské
části hned několik. Například po-

radna pro rodiče je v provozu od
pondělí do čtvrtka od 9.00 do
16.00 hodin na telefonním čísle
220 144 097 nebo 605 070 056.
Obrátit se lze na odborníky i prostřednictvím e-mailové adresy
poradenstvi@praha7.cz
K dispozici je dále poradna pro
seniory, a to od pondělí do pátku
na čísle 777 482 466, poradna
pro pečující ve stejných dnech na
telefonu 730 195 346 nebo právní poradna. Ta má předem vypsané termíny, které jsou na webu
radnice.
Kdo se cítí být v obtížné životní situaci, může zavolat na číslo
220 144 097, 220 144 249 nebo
napsat e-mail na socialnipomoc@praha7.cz.
A co se týče zmíněné poradny
pro pečující, ta je určena lidem,
kteří docházejí do zaměstnání,

a navíc se starají o nemocného
blízkého. Radu, pomoc nebo informaci dostanou buď na uvedeném telefonním čísle nebo prostřednictvím on-line chatu.
Termíny jsou taktéž na webu
radnice. Například v lednu odpovídala specialistka na sociální
a zdravotní poradenství. Dotazy
lze do poradny Starám se a pracuji posílat i mimo čas chatu přes
formulář na stránkách staramseapracuji.cz.

Sedmička se sečte.
Statistiky odpoví, kolik zde žije lidí
Stejně jako zbytek republiky i sedmá městská část se sečte, chystá se
totiž celorepublikové sčítání lidu. Koná se jednou za deset let, letos
odstartuje v březnu. Při minulém sčítání napočítali statistici v Praze 7
přes 41 tisíc obyvatel. Novinkou letošního sčítání je to, že proběhne
v drtivé většině on-line.
ak statistici upozorňují, přípravy na sčítání probíhají už
řadu měsíců, rozhodný okamžik však nastane o půlnoci
26. března. Sčítání 2021 je primárně připravováno jako online, podle dřívějších odhadů by
tuto možnost vyplnění formulářů mohlo využít až 60 procent
obyvatel, vzhledem k pandemii
ale nejspíš ještě více. Sečíst se
on-line bude totiž možné bez
kontaktu se sčítacími komisaři.
„Při on-line sčítání se nenakazíte ani chřipkou, ani koronavirem. Možnost sečíst se z bezpečí

J

domova je tak další přidanou
hodnotou Sčítání 2021, které
bude navíc pro občany jednodušší a uživatelsky přívětivější,“ slíbil předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.
Příjemnější je letošní sčítání
i v tom, že ubude počet zjišťovaných údajů, a to dokonce o polovinu ve srovnání s rokem 2011.
„Zcela odpadnou otázky týkající
se vybavenosti domácnosti například koupelnou nebo osobním
počítačem, zjednoduší se otázky
ohledně velikosti bytu, vzdělání
či dojížďky do zaměstnání. Vy-

soký důraz pak klademe na bezpečnost a ochranu osobních údajů, kde splňujeme nejpřísnější
standardy,“ doplnil ředitel odboru statistik obyvatelstva ČSÚ Robert Šanda.
A k čemu že vůbec tato masivní akce je? Údaje slouží například k plánování mateřských
školek či sociálních služeb, data
o dojíždění pomáhají se změnami v regionální dopravě a počet
obyvatel pomáhá i integrovanému záchrannému systému. Pro
zajímavost – historicky první
československé sčítání lidu se ko-

nalo 15. února 1921. Ukázalo,
že na území dnešní České republiky bylo tehdy 10 009 480 obyvatel. Za nejdůležitější se tehdy
považovalo zjištění národnosti
obyvatelstva, které totiž mělo do
jisté míry potvrdit oprávněnost
vzniku samostatného Československa. Významnou charakteristikou bylo také povolání obyvatelstva. Zjištěná zaměstnání
se pak porovnávala s těmi, která
byla zaznamenána v roce 1914,
a cílem bylo identiﬁkovat sociální
a profesní přesuny mezi dobou
předválečnou a poválečnou.
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pomáhají na Sedmičce odborníci v poradnách

5?

5 otázek pro...

Starosta Čižinský: Nechceme rušit
důležité investice ani omezovat služby

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO MČ PRAHA 7

Pět otázek položil magazín Vaše 7 starostovi
Prahy 7 Janu Čižinskému (Praha 7 sobě). Jak
Sedmička vyřeší potíže spojené s výpadkem
příjmů? Odloží nějaké investice? A co je
největším sedmičkovým problémem?
● Jak řešíte rozpočtové problémy spojené s výpadkem příjmů způsobeným covidem a daňovými změnami?
Výpadky z rozpočtu jsou desetimilionové a očekáváme, že další
ztráty a příjmové propady zažijeme ještě v příštím roce. Podporujeme také lidi v nouzi, živnostníky a podnikatele, na které
dopadla vládní opatření, což nás
stojí dalších cca 23 milionů korun. Naštěstí Praha 7 poslední
dvě volební období hospodaří odpovědně, díky značným úsporám
mimo jiné při pořizování nového
sídla radnice (proti původním
megalomanským plánům ODS
jsme ušetřili zhruba 1,2 miliardy
korun) jsme se nezadlužili a aktuálně máme ještě asi 300 milionů rezervu na krátkodobých
termínovaných vkladech.
● Budete muset zrušit, omezit
či odložit některé investiční
akce či podporu veřejného života v městské části?
Nechceme rušit důležité investice ani omezovat služby pro
naše občany. Děláme vše pro to,
aby to Sedmička zvládla. Je ovšem třeba zajistit, abychom se
všichni mohli co nejdříve vrátit
k životu, jaký byl dříve. Cestou
je rychlé očkování, což se vládě
zajistit nedaří. Měla by dát příležitost krajům, obcím a lékařům.
V Praze 7 jsme ukázali, že to
zvládnout lze.
● Co považujete za největší
problém vaší čtvrti?
Nemyslím, že bychom tu kromě pandemie měli nějaký jeden

největší problém. Řešíme a dále
budeme řešit dostupné bydlení či
místa ve školách a školkách, protože tyto potřeby každoročně
rostou. Tradičním tématem je také doprava. Lidi trápí parkování
i MHD. Chceme, aby se tramvaje
a autobusy nezpožďovaly v zácpách v centru města a veřejnost
neztrácela v hromadnou dopravu důvěru. Čeká nás také rekonstrukce dvou páteřních mostů –
Libeňského a Hlávkova, což bude
náročné, a chceme konečně propojit Letnou a Holešovice přes
oblast Bubnů.
● Jakou máte coby starosta
hlavní prioritu pro letošní
rok?
Vedle zápasu s koronakrizí
budeme normálně pokračovat
v práci pro naši čtvrť a její občany. Chystáme například další
půdní vestavby v ZŠ T. G. Masaryka na Ortenově náměstí, kde
vzniknou nové třídy, plánujeme
také projekt úplně nové základní
školy pro 500 žáků, dokončujeme velkou rekonstrukci vybydleného domu v Dobrovského ulici, kde budeme mít 15 nových
malometrážních bytů, které jsou
velice potřeba, připravujeme nový park mezi holešovickým přístavem a mostem Barikádníků
a spoustu dalšího.
● Jak jste spokojen s postupem očkování občanů vaší čtvrti proti covidu?
Jsem velmi spokojený s tím,
jak skvěle zafungovali naši praktičtí lékaři, naše poliklinika, mobilní lékařské týmy z nemocnic,

pracovníci našeho úřadu a v neposlední řadě také naši senioři
a jejich rodiny. Během deseti dnů
se nám podařilo naočkovat 1260
občanů nad 80 let a aktuálně připravujeme jejich přeočkování
druhou dávkou. Nejsem však vůbec spokojený s fungováním naší
vlády. Když jsme s praktickými
lékaři v Praze 7 předvedli, že jde
o nejrychlejší, nejbezpečnější
a nejpohodlnější způsob očkování seniorů, vláda zakázala praktikům očkovat. Jsme přesvědčeni, že pokud bychom dostali
dostatek vakcín, byli bychom
schopni s využitím systému volebních místností, praktických

lékařů, brigádníků a dobrovolníků během pár dnů naočkovat
všechny obyvatele naší městské
části. Je to zcela realistické.
A takto by to mohlo fungovat
všude. Jen by nám to nesměla
kazit vládní nemehla.
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Masna Letná, s.r.o.
Centrum Stromovka
Veletržní 1623/24, Praha 7
www.krecekkk.cz

◗ široká nabídka masa a masných
výrobků z vlastní výrobny
◗ maso pro vás bouráme denně
čerstvé

Z nabídky pro vás vybíráme:
Vepřové ocásky
Hovězí zadní vrchní šál
Kuřecí prsa s kostí
Zámecká šunka
Turistický salám
Párky debrecínské
Paštika s telecím masem

109,90 Kč
249,90 Kč
109,90 Kč
239,90 Kč
189,90 Kč
179,90 Kč
149,90 Kč

Ceny jsou uvedeny za 1kg a platí od 15. 2. 2021–28. 2. 2021
nebo do vyprodání zásob!

Těšíme se na vás!

Vaše 7. Nezávislý měsíčník o dění v Praze 7, vydává A 11, s. r. o., Ortenovo náměstí 36, Praha 7, 170 00, IČ 27120805,
Registrace MK ČR E 23038, Ročník III, vychází měsíčně, Datum vydání únorového čísla 8. 2. 2021
Příjem inzerce: Jiří Čermák, jiri.cermak@a11.cz, tel.: 774 488 909
Šéfredaktorka: Zuzana Půrová, zuzana@vase6.cz, tel.: 776 394 016, Editorka: Marcela Nejedlá, marcela.nejedla@a11.cz
Uzávěrka podkladů a inzerce příštího čísla 29. 2. 2021, časopis vychází 8. 3. 2021
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99,90 Kč
229,90 Kč
99,90 Kč
219,90 Kč
169,90 Kč
159,90 Kč
129,90 Kč

INZERCE V7-0203

=DP\VOHWHVHQDGĜHãHQtPSURSRĜiGiQtRQOLQHVFKĤ]HN
QHMHQW\SXDOHLSURLQWHUQtSRUDG\QHERMHGQiQtVH]iND]QtN\
DEXVLQHVVSDUWQHU\SURYtFH~þDVWQtNĤ
QHMHQNRPXQLNDFHFKDWHPDOHLVPRåQRVWtDXGLRYLGHRSĜHQRVĤ
DPRåQRVWtVGtOHQtSUDFRYQtSORFK\DSUH]HQWDFH

BATERIE SPY

navržena k inspiraci

www.sapho.cz

INZERCE V7-0202

Jedinečné vodovodní baterie, které Vám
umožní vyjádřit svůj styl ve Vaší koupelně.

