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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 7

Najdete nás na
www.vase7.cz

Zakázka za téměř tři miliardy korun na
rekonstrukci libeňského mostu nabírá
stále větší zpoždění. Termíny pro po-

dání nabídek na jednu z největších veřejných
stavebních zakázek posledních let v Praze
její zadavatel – Technická správa komunikací

Oprava Libeňského mostu

se oddaluje
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Kultura: Nový mural
do venkovní galerie na Vltavské
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(TSK) – už poněkolikáté posunula. Předpo-
slední termín do 22. února změnila až do
8. července.

„Důvodem prodloužení termínu podání na-
bídek bylo množství zaslaných dotazů a zá-
jem zadavatele získat kvalitně připravené na-
bídky. Bližší informace sdělíme po podání
nabídek v souladu s tím, co nám umožňuje
zákon o zadávání veřejných zakázek,“ uvedla
mluvčí TSK Barbora Lišková. Aktuálně je
podle materiálů v zadávací dokumentaci už
205 dotazů.

pokračování na straně 4
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Soutěž na opravu Libeňského mostu nabrala zpoždění
už víc než čtvrt roku. Technická správa komunikací totiž
poněkolikáte posunula termín pro podání nabídek. Důvodem
je podle ní zájem o kvalitní nabídky. Řešení totiž nesmí
způsobit zásadní dopravní komplikace na jiných místech
Prahy.
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Ateliéry
pro mladé umělce

Vrámci projektu kreativní čtvrti Art
District 7 nabízí sedmá městská
část mladým umělcům startovací

ateliéry za zvýhodněné nájemné. Zají-
mavý projekt, který přispěje k atraktivitě
čtvrti, je určen pro studenty nebo čerstvé
absolventy uměleckých škol, kteří v rám -
ci výběrového řízení na pronájem před-
staví svůj záměr zapojení do kulturního
života v Praze 7. Přihlášky lze podávat
nejpozději do 28. dubna. Podané přihláš -
ky vyhodnotí Kulturní komi se, která po-
stoupí Radě ke schválení konkrétní ná-
vrhy na uzavření nájmu.

Chefparade
pomáhá potřebným

Společnost Chefparade, která sídlí
v holešovické tržnici v hale č. 36
a pořádá kurzy vaření, se v čase nu-

ceného omezení svých aktivit rozhodla
pomoci lidem v nouzi. Při plánované re-
konstrukci interiéru, kde škola vaření
sídlí, kontaktovala sociální odbor Prahy 7
a nabídla za odvoz vysloužilé, ale plně
funkční kuchyňské spotřebiče i vybavení
pro potřebné. Klienti sociálního odboru,
kteří se často potýkají s finanční nouzí,
tak do svých domácností získali kromě
příborů, talířů, hrnců, pánví a jiného
vyba vení, také elektrické a mikrovlnné
trouby, sklokeramické desky, digestoře
a myčky.
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Dětská hřiště na území Prahy 7 jsou
otevřena v omezeném režimu. Rad-
nice sedmé městské části po konzul-

taci s pražskou Hygienickou stanicí znovu
otevřela dětská hřiště od pátku 26. března.
Hřiště fungují v omezeném režimu a vstup
na ně je umožněn při dodržení platných hy-
gienických nařízení v souladu s požadavky
hygieniků. Sedmá městská část apeluje na
návštěvníky, aby se chovali rozumně a vstu-
povali na hřiš tě pouze, pokud je zde možné
dodržet rozestupy dva metry od os tatních.
Po celou dobu času stráveného na hřišti je

třeba mít zakrytý nos a ústa podle platných
nařízení. Na hřištích jsou k dispozici dávko-
vače na dezinfekci rukou, pravidelně dezin-
fikovány jsou také veškeré herní prvky. Za-
vřené je dětské hřiště ve vnitrobloku v ulici
U Vody, které se upravuje. Rekonstrukce pro-
bíhá od 15. břez na a měla by trvat asi do po-
loviny květ na. Po dokončení se zde návštěv-
níci hřiš tě mohou těšit na sedm nových
her ních prv ků, jako je pískoviště, pružinové
houpadlo, věžová sestava se skluzavkou, ko-
lotoč na stání, trojhoupačka, šplhací sou-
stava či kreslicí tabule.

Provoz dětských hřišť
je omezen

Ve výloze detašovaného pracoviště úřa -
du městské části U Průhonu probíhá
výstava fotografií divadelních souborů

a scén z Prahy 7. Na dvanácti výstavních pa-
nelech si mohou zájemci prohlédnout čtyřia-
dvacet momentek z různých diva delních
představení či performancí, na příklad z nej-
novější inscenace Studia Hrdinů Zlatý řez
nebo technologického mystéria Čtvrtá opice
z dílny progresivního souboru Handa Gote
research & development, jehož domovskou
scénou je divadlo Alfred ve dvoře. Výstava
bude k vidění do konce roku. Snad se ještě
před skončením výstavy budeme moci na tato
představení i podívat přímo v divadlech.

Výstava fotografií
souborů a scén ze Sedmičky
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Dotace na podporu
sportovní činnosti

Praha 7 vyhlásila dotační řízení
v programu Podpora sportovní čin-
nosti pro rok 2021. Žadatelé se

opět obejdou bez formulářů, dokladů
v papírové podobě a návštěv úřadu. Žá-
dosti o dotace se podávají výhradně elekt-
ronicky prostřednictvím dotačního por-
tálu MČ Praha 7 – Grantys. Termín pro
podání žádostí je od 10. do 16. května,
v systému dotačního portálu je však ža-
datelé mohou zpracovávat již nyní. Dota -
ce jsou poskytovány na podporu činnosti
realizované nestátními neziskovými or-
ganizacemi vykonávajícími veřejně pro-
spěšnou činnost, působícími na území
Prahy 7, které zajišťují dlouhodobě orga-
nizovanou sportovní výchovu mládeže.
Dotační portál Pra hy 7 umožňuje po-
hodlné a bezpečné, uživatelsky přívětivé
a intuitivní podání žádosti o dotace,
včetně přiložení všech potřebných doku-
mentů v elektronické podobě. Systém zá-
roveň žadatele spolehlivě a s jistotou pro-
vede celým dotačním procesem až po
závěrečné vyúčtování.
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• Ministerstvem vnitra ČR akreditované on-line školení v oblasti
informační a kybernetické bezpečnosti na cloudové platformě.
• Cílem školení je poskytnout jeho účastníkům přehlednou,
srozumitelnou a atraktivní formou nezbytné a především
praktické informace z oblasti bezpečného chování
v kybernetickém světě.
• Školení je akreditováno na 10 vyučovacích hodin dle zákona
č. 312/2002 Sb.
• Po absolvování je účastníkům vystaveno osvědčení.
• Program je koncipován jako distanční, s nepřetržitou online
dostupností prostřednictvím všech typů běžných uživatelských
zařízení. Má moderní vzhled, snadné ovládání.
• Zprovoznění nevyžaduje žádné prostředky IT na Vaší straně
a je možné realizovat již do 2 týdnů.

SECURU s.r.o, Vrbova 19, 147 00 Praha 4, IČO: 06671497
tel.: +420 731 435 836, e-mail: info@securu.cz

Sedmička získala
měřicí stanici kvality ovzduší

Praze 7 se podařilo vyjednat s Českým
hydrometeorologickým ústavem umís-
tění certifikované měřicí stanice kvality

ovzduší. Instalována byla v ulici Argentinská
nedaleko budovy Obvodního ředitelství měst-
ské policie Praha 7. Pro městskou část je to
další krok vedoucí ke zmapování stavu ovz-
duší na jejím území. „V Praze 7 jsme se pustili
do podrobného zkoumání stavu ovzduší.
Vzhledem k tomu, že u nás v posledních le-
tech oficiální měřící stanice nebyla, chceme
vědět, jak na tom naše městská část je. Data
přitom nebudeme čerpat pouze z jednoho
místa. Aktuálně spolupracujeme s Českým
vysokým učením technickým na instalaci či-
del v blízkosti škol a dětských hřišť. Další spo-
lupráce probíhá také s Přírodovědeckou
fakul tou Univerzity Karlovy. Její studenti bě -

hem šesti měsíců minulého roku zrealizovali
několik měření v různých částech Sedmičky,“
řekl radní Prahy 7 pro oblast životního
prostře dí a péče o veřejný prostor Jiří Knitl.
Radnice Prahy 7 loni navázala spolupráci
s Labo ratoří pro studium kvality ovzduší Pří -
rodovědecké fakulty UK. Studenti laboratoře
uskutečnili během šesti měsíců sérii měření
na území Prahy 7 s cílem identifikovat lokální
zdroje znečištění ovzduší. Sebraná data škola
v současné době vyhodnocuje. Praha 7 ve
spolupráce s ČVUT zároveň umísťuje čidla
v blízkosti škol a dětských hřišť. Instalováno
bude celkem deset čidel, kte rá budou v ex-
ponovaných místech, kde se často pohybují
především děti, měřit po dobu jednoho roku
znečiště ní, prašnost, ale třeba také vlhkost
nebo teplotu.

Aktuální data z měřicí stanice kvality ovzduší můžete sledovat na:
www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/aqindex_slide1/mp_AHOLA_CZ.html

nebo na
www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_hour_data_CZ.html
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Zakázka probíhá ve standardu
Design and build, kdy se soutěží
současně stavební firma i projek-
tant. Oprava se týká kompletního
úseku od křižovatky Dělnické
s Jankovcovou až po Palmovku.
Součástí obnovy má být i výstav -
ba nových ramp pro pěší a cyklis -
ty na Rohanský ostrov, kde má
vzniknout park. Hlavním krité-
riem v hodnocení bude cena, kte -
rá bude mít v hodnocení váhu
80 procent. Dvacetiprocentní vá -
hu bude mít doba navržené vý-
luky tramvají. Odhadovaná cena
je 2,85 miliardy korun. Podle pů-
vodních plánů měly práce začít
v polovině roku 2022, hotovo má
být do roku 2025.

Klíčové hledisko
Časové hledisko je při přípravě

na případnou opravu či výstavbu
nového mostu zcela klíčové i po -
dle docenta dopravní fakulty
ČVUT Zdeňka Lokaje. „Po dobu
trvání rekonstrukce či stavby se
musí vytvořit takové náhradní
řešení, které zajistí dostatečnou
dopravní obslužnost a nezpůsobí
zásadní dopravní komplikace na
jiných místech v Praze, napří-

klad na Hlávkově mostě či Ro-
hanském nábřeží, respektive na
mostě Barikádníků a do Povltav-
ské, kam se část vozidel přesune
a kde je již současná intenzita
provozu dost vysoká,“ řekl Naše -
mu REGIONU Lokaj. „Libeňský
most je velmi důležitou spojnicí
mezi Libní a Holešovicemi, ze-
jména pro zajištění dopravní ob-
služnosti MHD, v tuto chvíli pro
čtyři linky tramvají, pro které je
v případě jeho uzavření velmi slo-
žité nalézt alternativu. Stejně
tak most odvádí značnou část
dopra vy z Holešovic směrem do
Lib ně a dále do Prahy 8 a Pra -
hy 9,“ myslí si Lokaj. Tíživé do-
pravní situaci by po dle něj mohl
do budoucna pomoci i nově za-
mýšlený most mezi Karlínem
a Holešovicemi, nicméně u něj
ještě není zcela jisté, kdy a zda
vůbec k jeho stavbě dojde.

Vyhrála oprava
Soutěží na rekonstrukci mostu

skončily dlouholeté spory o tom,
zda se nemá most raději zbourat
a postavit nový. Předchozí Rada
hlavního města Prahy podpořila
na jaře 2018 návrh náměstka
primátora Petra Dolínka na jeho
demolici a nahrazení mostem no-

Oprava Libeňského mostu

se oddaluje
vým. To ovšem vyvolalo veřejný
protest včetně blokády mostu.
Nové vedení magistrátu od to-
hoto plánu odstoupilo a oznámi -
lo, že nechá vypracovat studii na
opravu mostu. Zátěžové zkoušky
navíc ukázaly, že most architek -
tů Pavla Janáka a Františka Men -
cla, považovaný za významnou
funkcionalistickou či kubistickou
památku, je stále v relativně dob-
rém stavu.

Libeňský most či spíše sou-
mostí skládající se ze šesti celků
měří celkem 1200 metrů. I po re-
konstrukci zůstane stejně široký,
tedy 21 metrů, a bude mít kromě
dvou tramvajových kolejí v kaž-
dém směru jeden pruh pro auta,
jeden pro cyklisty a jeden pro
chodce. Pěší a cyklistický provoz
zůstane zachován i během re-
konstrukce.

dokončení za strany 1

Jak dlouho ještě bude
Libeňský most čekat na opravu?

Diskutujte na webu
nasregion.cz/p7-most



servis

5www.vase7.cz

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 dubnového čísla 12. 4. 2021
Příjem inzerce: Jiří Čermák, jiri.cermak@a11.cz, tel.: 774 488 909
Šéfredaktor: Marek Brodský, marek.brodsky@a11.cz, tel.: 602 342 370, Editorka: Marcela Nejedlá, marcela.nejedla@a11.cz
Uzávěrka podkladů a inzerce příštího čísla 2. 5. 2021, časopis vychází 10. 5. 2021

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

INZERCE V7-0405 INZERCE V7-0404

Řádková inzerce ve Vaše 7 ZDARMA

PŘES NÁS
PRODÁTE COKOLIV!

Objednávky na radkova.inzerce@a11.cz
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Kontejnery jsou přistavo-
vány vždy od 16.00 do
20.00 hodin. Prosíme,

aby ste věci na vyhození nenosili
na místo dříve, než je kontejner
přistaven. Nemusíte se bát toho,
že když přijdete později ve vyme-
zeném čase, nemusí již být v kon-
tejneru místo. Přítomen je vždy
koordinační pracovník svozové
firmy, který v případě potřeby za-
jistí přistavení dalšího kontej-
neru.

Do VOK je možné odložit sta -
rý nábytek, koberce, linolea,
zrcad la, umyvadla, vany a WC
mísy, staré sportovní náčiní,
autosklo a kovové předměty.

Do VOK nelze odkládat živ-
nostenský odpad, jiný odpad než
objemný jako je např. směsný ko-

munální odpad, který lze vhodit
do běžné sběrné nádoby, nebez-
pečný odpad (napřříklad autoba-
terie, zářivky, barvy, rozpouště -
dla, motorové oleje a obaly od
nich), bioodpad, stavební odpad,
dále pak pneumatiky, elektrospo-
třebiče, televizory a PC monitory,
počítače, lednice, mrazáky a spo-
ráky.

13. 4. 2021
■ Jana Zajíce x U Sparty

19. 4. 2021
■ Ortenovo nám. x U Pergamen -
ky č. 7

13. 4. 2021
■ U Studánky č. 22 x Malířská

12. 4. 2021
■ Osadní x Dělnická

12. 4. 2021
■ Pplk. Sochora (proti č. p. 14)

Velkoobjemové
kontejnery

Kontejnery na textil mů-
žete najít na 21 místech
na území MČ Praha 7.

Tyto kontejnery provozuje 5 růz-
ných firem.
■ Letenské náměstí
■ Korunovační 13
■ Jateční (před poštou)
■ Jankovcova x Dělnická 
■ Na Maninách x Dělnická 
■ Janovského x Strossmayerovo
náměstí
■ Ortenovo náměstí
■ Kostelní x Muzejní
■ Fr. Křížka x Kostelní
■ Korunovační x Na výšinách

■ Na Ovčinách
■ Za Papírnou
■ Varhulíkové
■ U Výstaviště
■Holešovická tržnice (z ulice Ja-
teční)
■ Holešovická tržnice (před Al -
zou)
■ Diakonie Broumov
■ U Studánky
■ Park hotel
■ Jateční (soukromý pozemek)
■ Argentinská (soukromý poze-
mek)
■ Praha – Bubny (soukromý po-
zemek)

Kontejnery
na textil

Kam s použitým respirátorem
a samotestovací sadou na covid-19
■ Respirátory je nutné vložit do plastového pytle s tloušťkou ales-
poň 0,2 milimetrů, pytel zavázat a jeho povrch vydezinfikovat.
Pytle o tenčí tloušťce je nutné dát dva přes sebe. Tento pytel se vy-
hazuje vždy a pouze do popelnic komunálního odpadu.
■Použité ochranné pomůcky se nikdy netřídí a neodkládají do kon-
tejnerů na tříděný odpad. Použité ochranné pomůcky se rovněž
nikdy neodkládají mimo kontejnery (nádoby) na směsný komu-
nální odpad. Testovací sady určené pro sebetestování osob bez asis-
tence zdravotního personálu lze v souladu se zákonem o odpadech
rovněž řadit mezi směsný komunální odpad.
■ K prevenci před rizikem, že testovaná osoba je SARS-CoV-2 po-
zitivní, je však vždy třeba veškerý odpad z testovacích výrobků
ukládat do pevného plastového pytle určeného na tyto odpady.

Kontejnery
na oleje a tuky

Do určených kontejnerů na
jedlé oleje a tuky je nutné
použité oleje a tuky vha-

zovat pouze v uzavíratelných
plastových nádobách, například
PET lahvích, ale nikdy nevylévat. 

■ Čechova 310/1
■ U Letenského sadu 1296/10
■ Šternberkova 1259/5
■ Ortenovo nám. 1494/14
■ Tusarova 1316/17 
■ Přístavní 1079/29



6 www.vase7.cz

PŘ
IP

R
A

V
IL

A
 R

ED
., 

FO
TO

 M
Č

 P
R

A
H

A
 7

Na zdi venkovního atria
stanice metra Vltavská se do
začátku léta objeví nový
mural, velkoplošná malba.
Stejně jako malba, kterou
tady kolemjducí obdivovali
už dva roky, i nové dílo
vzešlo z výtvarné soutěže. 

Mural art je moderní umělecký směr
zaměřený na velkoplošnou malbu na
stěny ve veřejném prostoru. Druhý

ročník výtvarné soutěže Mural Art Vltavská
vyhlásila Praha 7 a pražský Dopravní podnik
letos v únoru, umělci se do soutěže mohli za-
pojit do 12. března. Porota složená ze zá-
stupců sedmé městské části, dopravního pod-
niku a odborné veřejnosti posuzovala dvacet
tři přihlášených návrhů. První místo obsadil
Jakub Tytykalo, jako druhá se umístila Lud-
mila Smejkalová a třetí příčku obsadil Klub
malých ilustrátorů – Vzletná.

Centrum současného umění
„Velmi mě těší, že se z vytížené dopravní

stanice postupně stává živé centrum součas-
ného umění. Nedávno na Vltavské vznikla
nová venkovní galerie a nyní zde představu-
jeme již druhé velkoplošné dílo, které zabo-
dovalo v otevřené výtvarné soutěži. Návrh
Jakuba Tytykala je osobitý a originální a ukrý -
vá v sobě mnoho vrstev, které stojí za opako-
vané prozkoumání. Zaujal mě způsob, jak
autor propojil obraz s místem, kde vznikne.
Můžeme v něm krom jiného najít i odkazy
na známá umělecká díla z okolí,“ uvedla
místostarostka Prahy 7 Hana Třeštíková.

Vítězný návrh Jakuba Tytykala
Jakub Tytykalo je absolventem Akademie

výtvarných umění v Praze. Studoval u zná-
mého českého sochaře Jaroslava Róny a ma-
líře Jiřího Petrboka, klasické malířské doved-
nosti si zdokonaloval během působení
v Ma dridu. V roce 2017 obdržel ocenění Art
Prague Young Award. Je součástí spolku vý-
tvarných umělců a designerů Prám. Návrh,
se kterým uspěl v soutěži Mural Art Vltavská
2021, autor charakterizuje jako metafyzic-
kou vizi transformací, dějů a projekce pod-
vědomí, která má za cíl provokovat předsta-

Nový mural
do venkovní galerie na Vltavské

kultura

vivost a asociace diváků. „Do návrhu jsem
otiskl podobu nedalekého Štursova sousoší
i tvarosloví blízké keramické fontány. Zámě-
rem je mural pojednat tak, aby ve svém mě-
řítku byl funkčním vizuálním dílem jak při
pohledu z dálky, tak i zblízka. Pracuji se sa-
motnou strukturou zdi a s respektem k její
architektuře, kterou ale záměrně narušuji
dynamičtějšími křivkami. Geometrické tvary
se proto mísí s vlnitými liniemi a v povrchu

zdi vytvářejí iluzi reliéfu,“ přiblížil svůj kon-
cept Jakub Tytykalo. 

Nový mural do konce května
Mural art na Vltavské vznikne do konce

května tohoto roku. Prostor pro realizaci vý-
tvarného díla poskytl Dopravní podnik, ná-
klady spojené s organizací soutěže, finanč-
ními odměnami i samotnou tvorbou muralu
hradí radnice sedmé městské části.

1. místo – Jakub Tytykalo

2. místo – Ludmila Smejkalová

3. místo – Klub malých ilustrátorů Vzletná


