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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 7

Nedávné politické turbulence kvůli pádu Dominika Feriho,
čtyřky na pražské kandidátce koalice SPOLU, naznačily, že se
starostou Prahy 7 Janem Čižinským ve velké politice
nepočítají. Přestože v posledních pražských komunálních
volbách získal přes 80 tisíc preferenčních hlasů, ze všech
kandidátů nejvíce, koalice SPOLU ho na svoji kandidátku za
Feriho nedala. Místo jména tam zatím svítí jen nápis „Bude
dodáno“.
možnosti, že by právě Čižinský postoupil na místo Feriho, který se kandidatury kvůli obviněním z násilného
sexuálního chování vzdal, se začalo spekulovat vzápětí poté, co se Feri z politiky odpo-
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roučel. Za Čižinského se hlavně přimlouval
předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, a to
ještě před uzavřením původní kandidátky
SPOLU koncem dubna. Jenže pražská organizace lidovců byla proti a na společné kanstr. 5
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didátce má jiné čtyři vítěze pražských primárek – Toma Philippa, Hayato Okamuru, Jana
Deckera a Adélu Chamrádovou. „Jan Čižinský nekandidoval v našich primárních volbách a nemůže být naším kandidátem,“ vysvětlil Našemu REGIONU její předseda Vít
Šolle. Sám Čižinský se totiž ještě z kraje roku
rozhodl, že post poslance obhajovat nebude
a že se raději soustředí na funkci starosty
Prahy 7 a zastupitele hlavního města Prahy.
Proto pokaždé odmítl několikrát nabízenou
možnost kandidovat. I když Jurečkova nabídka Čižinskému stále platí, hlavní slovo má
v této otázce pražská organizace. A proslýchá
se, že její členové se na Čižinského stále zlobí
kvůli tomu, že jako poslanec zvolený za KDUČSL hned rok po volbách kandidoval v komunálních volbách s vlastním uskupením Praha
pokračování na straně 2
str. 6
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Konec Čižinského ve velké politice?

causa

Konec Čižinského ve velké politice?
dokončení za strany 1
sobě. Za koaliční strany však
pražští lidovci mluvit nechtějí.
„O kandidátech za TOP 09 a ODS
nerozhoduje pražský městský
výbor KDU-ČSL ani CV KDUČSL. Je to věcí koaličních partnerů,“ dodal Šolle.

Nikdy!
Napjaté vztahy má Čižinský
i s pražskou ODS, vůči které se
v minulosti ostře vymezoval a ve
volbách 2018 s ní vylučoval jakoukoliv případnou koalici. Také
na magistrátu to mezi hnutím
Praha sobě a ODS hodně skřípe.
Naposledy se do sebe tvrdě pustily kvůli klimatickému plánu
a především kvůli mýtnému pro
automobily, jež je jeho součástí.
Proti možné Čižinského kandidatuře v barvách SPOLU je zásadně proti například starostka
Prahy 2 Jana Černochová (ODS).
„Je to levicový aktivista, který
v Praze napáchal takové škody,
že bych svým voličům nevysvětlila, že s ním ,bydlím‘ na jedné
kandidátce. Chce kandidovat za
SPOLU, protože jsme mu zbyli?
Nikdy,“ napsala serveru Lidovky.cz Černochová. Její stranická
kolegyně Alexandra Udženija
(ODS) je však mnohem smířlivější. „Na cyklisticko-dopravním

aktivismu se s Janem Čižinským
absolutně neshodneme, ale na jiných konzervativních tématech,
jako byl například mariánský
sloup, se shodnout umíme. Nezapomínejme, že Jan Čižinský je
a vždy byl hlavně lidovec,“ myslí
si Udženija. Za pražskou ODS se
pro Náš REGION vyjádřil Tomáš
Portlík: „V tuto chvíli na jeho
možnou kandidaturu nemáme
žádný názor, neboť je potřeba,
aby se vyjádřil náš partner, tedy
TOP 09. Pražská TOP 09 se
v tomto smyslu vyjádřila nesouhlasně a nemám zprávy, že by se
tato debata posunula,“ doplnil
Portlík. Sám preferuje kvalitní
kandidáty, blíže už to ale nespeciﬁkoval.

Nesouhlasíme!
Právě TOP 09, z jejíhož místa
Feri odešel, se na Čižinském zatím nedokázala shodnout. Předsedkyni Markétě Pekarové Adamové by se na předním místě
kandidátky úspěšný sběratel preferenčních hlasů Čižinský zamlouval. Mohl by tak nahradit
obrovský volební zisk Feriho,
který v minulých volbách v podstatě rozhodl o tom, že se TOP 09
vůbec dostala do Poslanecké sněmovny. To bude teď straně scházet a podle vyjádření některých
politologů by TOP 09 skandál

s názvem Ferigate, pokud by kandidovala samostatně, nejspíš ani
neustála. Jenže šéf pražské Topky Jiří Pospíšil je rozhodně proti
Čižinského kandidatuře. Kromě
něj se v souvislosti s kandidátkou
začalo mluvit také o radním Prahy 2 pro bezpečnost Michalovi
Zunovi (TOP 09). Dosud ale není
nic rozhodnuto. „17. června máme zasedání výkonného výboru
strany, kdy se rozhodne o náhradníkovi po Dominikovi Ferim.
Do té doby o tom nehodlám vůbec spekulovat,“ řekl Našemu
REGIONU tiskový mluvčí TOP 09
Vladan Vaněk.

Nikam se necpu
Sám starosta Čižinský na svůj
facebook napsal, že úvahám o jeho možné kandidatuře rozumí,
protože na podzim bude podle
něj o schopnosti opozice sestavit
či nesestavit vládu rozhodovat
každý hlas. „Kvůli PRAHA SOBĚ
a našim dobrovolníkům ale nepřipadá v úvahu vyměnit případnou podporu komukoliv za jakékoliv ústupky vůči ODS či
komukoliv jinému v komunální
politice,“ píše tam dále. „Je v zá-

Jan Čižinský
jmu všech, aby se na podzim podařilo spojit síly, získat většinu
ve sněmovně, sestavit vládu a vytvořit lepší budoucnost našich
dětí. Já a PRAHA SOBĚ k tomu
rádi přispějeme, pokud o to bude
zájem a pokud to nebude znamenat ústupky v neprospěch Pražanů,“ dodává Čižinský. Přímo
pro Náš REGION tento bývalý
učitel latiny a dějepisu pak řekl:
„Jsem připraven pomoci, ale nikam se necpu a současně jsem
žádnou konkrétní nabídku nedostal.“

Chyběl by vám v politice Jan Čižinský?
Diskutujte na webu nasregion.cz/p7-cizinsky
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sport

Olympiáda

bude na Sedmičce
rvní Olympijský park vznikl v Praze na Letné během
olympijských her v Soči
v roce 2014. Od té doby se stal
pro české fanoušky jejich nedílnou součástí. Mezinárodní olympijský výbor převzal naši myšlenku a šíří ji do světa dál. Letos
se poprvé uskuteční Olympijské
festivaly například v Austrálii,
Litvě, Nizozemí a na Slovensku.
Do Prahy se festival vrací po sedmi letech.
„Je důležité, aby se Praha po
pandemii a dlouhém lockdownu

P

dostala zpět do formy. I naše
dobrá fyzická kondice hraje roli
při tom, jak náš zdravotnický systém a společnost zvládají podobné krizové situace. Sport je jednou z nejlepších forem prevence
mnoha zdravotních problémů,
proto dotace na podporu sportu
a tělovýchovy plní v Praze velmi
důležitou roli. Obzvlášť v této
době je třeba zůstat co nejvíce ﬁt,
fyzicky i psychicky,“ uvedl pražský radní pro oblast školství
a sportu Vít Šimral. Olympijský
festival v Praze otevře brány

Olympiádu můžete zažít na Sedmičce.

Olymp Centra sportu, kde se připravují vrcholoví sportovci. Jedním ze členů je i skateboardista
Maxim Habanec, který vymýšlí
obsah do zóny Toyota Skatepark.
„Pořád věřím, že se do Tokia kvaliﬁkuji, ale zároveň mám obrovskou radost, že můžu připravit
různé triky a srandičky do skateparků ve festivalech. Nejdůležitější je totiž mít ze sportování radost,“ prohlásil Maxim Habanec.
„Celé olympijské hry a dění kolem vnímám jako symbol návratu
ke sportování. Věřím, že právě

v Tokiu vzniknou nové vzory pro
mladou generaci, což je v této
době velmi důležité,“ řekl předseda Českého olympijského výboru
Jiří Kejval. „Olympijské festivaly
tak zprostředkují nejen úspěchy
našich reprezentantů, ale umožní dětem si sporty přímo vyzkoušet, často za asistence olympioniků, a následně dostanou od
sportovního svazu doporučení
na svůj nejbližší oddíl.“
Olympijské festivaly se řídí aktuálním doporučením k organizování akcí. Kapacita areálu bude dva a půl tisíce lidí v jednu
chvíli během prvního týdne a od
1. srpna se počet zvýší až na tři
tisíce návštěvníků. Vstupné zůstává stejné jako v předchozích letech, tedy 50 korun. Na webu
olympijskyfestival.cz najdou návštěvníci rezervační systém, který bude sloužit nejen k zamluvení sportoviště, ale hlavně ke
koupi vstupenek. Do prodeje
přímo u vstupu do festivalu bude
každý den uvolněno menší
množství lístků. Důvodem je
právě regulace počtu lidí.
„Bezpečnost celé akce je pro
nás nejdůležitější. Každý návštěvník se bude muset prokázat
buď covid pasem, nebo negativním testem, který si může udělat
i v odborném zařízení před vchodem do areálu,“ dodal místopředseda Českého olympijského výboru Libor Varhaník.
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Olympijské hry v Tokiu budou sice bez
zahraničních fanoušků, atmosféru her ale do
Prahy a dále i do Brna přenesou Olympijské
festivaly. Nejdelší sportovní akce léta bude
trvat 17 dní a nabídne přes třicet sportů
k vyzkoušení. Hlavním motivem festivalů je
návrat dětí ke sportu, proto se poprvé
uskuteční i příměstské tábory. Nebudou
chybět paralympijské sporty, speciální den
pro seniory nebo nová vzdělávací zóna.

aktuality

Garáže na Letné

navyšují kapacitu pro rezidenty
adnice Prahy 7 a provozovatel podzemních garáží na Letenské pláni
Technická správa komunikací se dohodly na rozšíření počtu parkovacích míst,
které za zvýhodněných podmínek mohou využívat rezidenti sedmé městské části. Praze
7 se podařilo s vedením hlavního města Prahou vyjednat vyhrazení jednoho podzemního patra pro zvýhodněné parkování občanů Sedmičky. Původně vyčleněných 315
míst bylo rozšířeno na 390. Po aktuální dohodě se počet parkovacích stání pro rezidenty nyní dále navyšuje o 38 míst. Cena za
jedno parkovací stání je 800 korun na měsíc.
Podrobnosti najdete na www.tsk-praha.cz.

PŘIPRAVILA RED., FOTO TSK-PRAHA.CZ
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Ve Stromovce bude

nordic walking i posilovací cvičení
enioři z Prahy 7 se mohou vydat zdarma každé úterý v 10 hodin na tradiční
nordic walkingové procházky pod vedením profesionálních instruktorů. Cyklus
procházek bude probíhat až do 26. října.
Sraz zájemců je v parku Stromovka u Planetária. Vycházkové hole je možné si na místě
zdarma vypůjčit. Každé pondělí a středu od
10 do 11 hodin a v neděli od 18 do 19 hodin

S

(kromě neděle a pondělí 4. a 5. července) je
možné si ve Stromovce zdarma zacvičit.
Sraz zájemců o rehabilitačně-posilovací cvičení pod širým nebem je před hlavním vchodem do Planetária. Při nepřízni počasí se pak
program přesouvá do klubu Sedmička v pohybu, Bubenská 19. Obou akcí se mohou
účastnit pouze osoby bez zdravotních obtíží
a musí dodržovat aktuální nařízení.

Zažijte pražský
Art District 7 zblízka
edenáctý ročník komunitního festivalu
otevřených kulturních míst na Sedmičce
Máme otevřeno proběhne ve dnech
18.–20. června. Desítky kulturních a kreativních míst jako jsou galerie, divadla, ateliéry
výtvarníků, umělecké dílny, design story,
showroomy, komunitní centra, kreativní
huby a spousta dalších kulturních organizací
otevřou své dveře veřejnosti. Návštěvníci tak
budou mít možnost zdarma navštívit výstavy, komentované prohlídky, hudební i diva-

J

delní představení nebo se prostě setkat s lidmi, kteří v Praze 7 působí a podílí se na kulturním rozvoji Sedmičky. Národní zemědělské muzeum nabídne v rámci festivalu svým
návštěvníkům v neděli 20. černa po celý den
vstup zdarma do všech expozic, výstavních
sálů, ale i do expozice Živá zahrada výhledů
na střešní terase. Akci pořadatelsky zajištují
The Chemistry Gallery a Centrum současného umění DOX, hlavním partnerem projektu je Městská část Praha 7.

Letenský
jarmark
Vodárenské věže se v neděli
20. června od 13 do 18 hodin bude
konat třetí ročník Letenského jarmarku s bohatým programem. Vystoupí
divadlo ORBA se svou zpívanou dobrodružnou a interaktivní pohádkou Angatar, hravé čáry máry předvede kouzelník
Magister Kelly a akci pozdě odpoledne
ukončí kapela Bombarďák. Na návštěvníky čeká vynikající občerstvení, ukázka
tradičních řemesel, zábavné soutěže pro
celou rodinu a zajímavá nabídka od vybraných stánkařů.

U

Na Letné se cvičí
jóga pod širým nebem
ilovníci jógy z Prahy 7 si mohou
do 29. září zdarma zacvičit na
kurzu jógy pod širým nebem,
který probíhá každou středu od 18 hodin.
Lekce jsou určeny především pro začátečníky a mírně pokročilé, sraz účastníků
s jógamatkou, karimatkou nebo dekou na
cvičení je vždy deset minut před šestou
odpoledne vedle zastávky tramvaje Sparta, u výjezdu z podzemních garáží. Účastníci jsou povinni dodržovat aktuálně
platná protiepidemická nařízení a hygienická doporučení.

M

Šatník pomáhá
rodinám samoživitelů
ymbolicky na Den dětí opět spustil
provoz pražský Šatník, který dlouhodobě podporuje rodiny samoživitelů a samoživitelek. Šatník pořádá v Hale č. 13 v areálu Pražské tržnice sbírky
oblečení pro dospělé i děti, hraček, drogerie či sportovního vybavení a školních
potřeb od lidí a poté je zdarma rozdává
do rodin, které to potřebují. Pro registrované zájemce má otevřeno ve všední
dny od 10 do18 hodin a v sobotu od 10 do
14 hodin.

S
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oleje a tuky

d pondělí 30. března 2020
jsou na šesti stanovištích
umístěny třídící nádoby
na jedlé oleje a tuky. Jejich lepší
dostupnost si klade za cíl snížit
riziko, že potravinářské oleje
a tuky z domácností skončí v odpadních vodách. Tuk totiž v kanalizačním potrubí ztuhne a blokuje jeho průchodnost.
Do určených kontejnerů je
nutné použité oleje a tuky vhazovat pouze v uzavíratelných
plastových nádobách (např. PET
lahvích) – nikdy nevylévat. V případě hojného využívání kontejnerů plánuje Praha 7 počty sběrných místa rozšířit. Svoz bude

probíhat 1x měsíčně či dle potřeby. V případě přeplnění nebo lehkého znečištění lze oznámit stav
na telefonní číslo 770 104 933.
Při úniku oleje ve větším množství lze kontaktovat hasiče na lince 150.

■ Čechova 310/1
■ U Letenského sadu 1296/10
■ Šternberkova 1259/5

■ Ortenovo nám. 1494/14
■ Tusarova 1316/17
■ Přístavní 1079/29

O

Velkoobjemové

kontejnery
ontejnery jsou přistavovány vždy od 16.00 do
20.00 hodin. Prosíme,
abyste věci na vyhození nenosili
na místo dříve, než je kontejner
přistaven. Nemusíte se bát toho,
že když přijdete později ve vymezeném čase, nemusí již být v kontejneru místo. Přítomen je vždy
koordinační pracovník svozové
ﬁrmy, který v případě potřeby zajistí přistavení dalšího kontejneru.
Do VOK je možné odložit
starý nábytek, koberce, linolea,
zrcadla, umývadla, vany a WC
mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.
Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, jiný odpad než
objemný jako je např. směsný komunální odpad, který lze vhodit
do běžné sběrné nádoby, nebez-

K

Kontejnery na
elektrozařízení a baterie

pečný odpad (např. autobaterie,
zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak
pneumatiky, elektrospotřebiče,
televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.
21. 6. 2006
■ Tusarova (před č. 52)
■ Šimáčkova (proti domu č. 8)
Odpad je možné odevzdat i ve
sběrných dvorech a ve stabilních
sběrnách nebezpečných odpadů,
například Sběrný dvůr hl. m.
Prahy, Voctářova, Praha 8, tel.
266 00 72 99, provozní doba od
pondělí do pátku 8.30–17.00 hodin, v letním období do 18.00 hodin, v sobotu od 8.30 do 15.00
hodin přijímá všechny druhy odpadů.

INZERCE V7-0601

■ Do červených kontejnerů ﬁrmy Asekol patří baterie a drobná
elektrozařízení jako jsou například kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony, elektronické hračky a podobně.
■ Do kontejnerů nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky, velké a malé domácí spotřebiče (jako
např. ledničky, pračky, chladničky a podobně), stejně jako tonery,
CD, videokazety a jiná záznamová media. Rozměr vhozu je
40×50 centimetrů. Velké spotřebiče jako televize nebo lednička
je třeba odvézt do sběrného dvora.

Přerušení dodávky vody
v části Praha – Troja
■ Dne 15. června od 8.00 do 18.00 hodin bude přerušena dodávka pitné vody v oblasti Praha – Troja.
■ Výluka vody z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací se bude týkat odběrných míst v ulicích
Pod Hrachovkou 703/6, 830/10, 730/12, 798/16, parc. č.
1472/1; Pod Palírkou 825/5; U Loskotů 268/1; V Podhoří (celá
ulice).
■ Náhradní zásobování bude zajištěno na základě požadavků
odběratelů a dle dopravních a technických možností přistavením
cisterny s pitnou vodou.
■ Podrobné informace nepřetržitě podává zákaznická linka PVK
na telefonu 840 111 112 nebo 601 274 274.
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Kontejnery na

historie

Proč se tak jmenuje

Letná

PŘIPRAVILA MARCELA NEJEDLÁ, FOTO COMMONS.WIKIMEDIA.ORG

K nejstarším pojmenováním v Praze, která se
udržela dodnes – Na Opyši, Týn, Na Zábradlí,
Poříčí, Na Bojišti, Na Rybníčku, Na Skalce,
Podskalí, Na Výtoni, Na Zderaze, Opatovice,
Újezd, Nebovidy, Jánský vršek, Petřín
a Strahov – patří i Letná. Tyto názvy jsou
prokázané už v jedenáctém a dvanáctém
století.
řídavné jméno letná původně znamenalo krásný,
důvěrný, přátelský či milý.
Některé zdroje proto uvádějí, že
název Leteň nebo Letná pole
mohl znamenat dobře sluněné
místo; podle jiného názoru mohl
vyjadřovat odlesněné místo. Svůj
význam kopec získal už ve středověku, kdy se tu v roce 1420 nacházel vojenský tábor Zikmunda
Lucemburského, později tábory
mnoha dalších armád, habsburské, francouzské, švédské… Právě strategický význam pláně při
každém obléhání města bránil
rozvoji stabilnějšího osídlení.
Dokonce existuje hypotéza, že
název vsi Letňany pochází od
uprchlíků z Letné. Strategický

P

význam se dochoval – v srpnu
1968 na Letenské pláni přistávaly vrtulníky invazních armád.
První přímá zmínka o Letné
pochází z roku 1261, z doby korunovace krále Přemysla Otakara II. Tehdy „Praha tolik hostů,
co se jich k té slavnosti sjelo, pojmouti nemohla, proto král dal
postaviti četná stavení s velikými
a skvostně obitými síněmi, ve
kterých všecky hosty své po dva
dni hostil a skvostně častoval.“
Dodnes se jedna z hlavních ulic
na Letné jmenuje Korunovační.
Karel IV. chtěl Nové město
Pražské nejdříve založit na Letné, později se ale rozhodl jinak.
Na konci 16. století byl vrch na
příkaz císaře Rudolfa II. proko-

Plánovaný průkop pod Letnou.

6

www.vase7.cz

Stalin na Prahu z Letní shlížel jen sedm let.
pán od Vltavy Rudolfovou štolou,
která byla určena k zásobování
rybníka v Královské oboře čerstvou vodou. Štola vede pod ulicemi Nad štolou a Čechova a včetně
domků na obou koncích štoly se
dochovala dodnes.

Kudy na Letnou
Stráň byla od Prahy velmi
špatně dostupná, teprve ve dvacátých letech 17. století nechal
Albrecht z Valdštejna prokopat
letenským hřbetem strmou cestu, takzvanou myší díru, v místech dnešní ulice Pod Bruskou.
Roku 1830 byla v těsné blízkosti Letné ukončena Lánská koněspřežka, o rok později spojila
Letnou s Malou Stranou Chotkova silnice.
Teprve koncem 19. století
začala být Letná soustavněji osidlována, vznikaly projekty reprezentativních vládních a veřejných budov, bylo ale potřeba
vyřešit dopravní spojení s historickým jádrem Prahy. Letenský
svah navazoval na asanační oblast Starého Města a Josefova.
Architekt a stavitel Jan Zeyer navrhl vybudování široké třídy
směrem k řece (dříve Mikulášská
třída, dnes je to Pařížská), v jejím
pokračování nový most a dále vyhlídkovou serpentinu na Letenskou pláň. Součástí návrhu bylo
zřízení elektrické dráhy v nové
ulici, přes most a dále až ke Stromovce. Městská rada ale nepřijala architektovy požadavky
a z plánu sešlo.

Nový, dnes Čechův most byl
postaven v prodloužení později
postavené asanační třídy v letech
1905–1908. Padaly nejrůznější
návrhy na dopravní spojení s Letnou, lišící se v provedení průkopu do letenského svahu: zářez do
svahu, prokopání svahu až k jeho
rozpůlení anebo vybudování tunelu do svahu.
Po připojení předměstí k Praze
už Staroměstské náměstí nebylo
jediným centrem vnitřní Prahy.
Státní regulační komise roku
1924 vytyčila okružní komunikaci od mostu Legií přes Národní
třídu, ulici Na Příkopě a Revoluční třídu k Štefánikovu mostu,
kde se měly napojovat rampy
na Letnou, cesty po pláni vedly
k Mariánským hradbám a na
Pražský Hrad. Rampy ale nakonec nebyly postaveny.
Dopravní spojení s Letenskou
plání tak bylo dokončeno až
v roce 1953, kdy byl vybudován
letenský tunel navazující na Štefánikův most.
O dva roky později byl nad
vjezdem do tunelu odhalen pomník J. V. Stalina, lidově přezdívaný fronta na maso, největší
skupinové sousoší v Evropě
o rozměrech 15,5 metrů výšky,
12 metrů šířky a 22 metrů délky.
Letná tehdy v této souvislosti získala posměšný název Záprdelí.
Stavba monumentu přišla na
140 milionů tehdejších korun,
jeho likvidace o pouhých sedm
let později na dalších čtyři a půl
milionu.

