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Velkorysý dar pro pražskou Zoo.

Foto Petr Hamrník, Zoo Praha

Žena jí odkázala téměř 17 milionů korun

Zoo v pražské Troji překvapil nečekaně štědrý dar. Návštěvnice,
která si dle svých slov chodila mezi místní zvířátka „odvětrat
negativní myšlení“, odkázala po své smrti zahradě majetek za
miliony. Kromě peněz v hotovosti obsahovalo dědictví
i nemovitosti.
editel zoologické zahrady Miroslav Bobek informoval o nečekaném daru na
svých facebookových stránkách společně s dopisem na vysvětlenou od blízkých
kamarádek velkorysé dárkyně. Žena, která
se rozhodla odkázat majetek své oblíbené
instituci, prý neměla příbuzné, velmi ráda

Ř

chodila do Zoo, strávila v ní krásné chvíle,
a tak se rozhodla ji podpořit.

Dopis na vysvětlenou
„Na odkaz paní J. Ř. v areálu zcela jistě
upozorníme. Stále ještě dáváme dohromady
náměty, jak k této upomínce přistoupit“, sdě-

lila Našemu REGIONU mluvčí ZOO Praha
Lucie Dosedělová a dodala, že budou rádi za
každý nápad. Podle Dosedělové není ještě
rozhodnuto, jakým způsobem odkázané ﬁnance využijí. „Paní J. Ř. podle dostupných
informací velmi ráda areál naší zoologické
zahrady navštěvovala a v tomto duchu také
budeme k využití daru přistupovat. K nemovitostem vždy přistupujeme individuálně,
pokud jsme spoluvlastníky, můžeme se rozhodnout pro prodej, v opačném případě
zůstávají i nadále v našem majetku,” řekla
mluvčí. Ředitelem Bobkem na Facebooku
zveřejněný dopis od kamarádek dárkyně,
pokračování na straně 3
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Důstojné rozloučení
s lidmi bez příbuzných a blízkých
edmá městská část již pátým rokem
pořádá důstojné rozloučení s lidmi bez
příbuzných či blízkých, kteří by se postarali o jejich pohřeb. V úterý 26. října se
na hřbitově ve Strojnické ulici uskutečnil pohřeb čtyř zemřelých z Prahy 7. Obce mají ze
zákona povinnost vypravovat zesnulým, jejichž příbuzné se nepodaří dohledat nebo se
svých povinností zřeknou, takzvané sociální
pohřby.

V soutěži Stavba roku uspěla
Bubenská 1 a Trojská lávka

Foto MHMP

C

celé lávky. Lávka je určena pro chodce, cyklisty i bruslaře, v případě potřeby tudy ale
může projet i vozidlo integrovaného záchranného systému,” vysvětlil pražský prired
mátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Foto MČ Praha 7

Městské části kremaci proplácí stát. Zákon
však již obcím nenařizuje mít hrob, kam by
se ostatky ukládaly, či zajišťovat jakékoli obřady. Nevyzvednuté urny tak obvykle končí
na anonymních loučkách u krematorií. Tuto
praxi Praha 7 v roce 2017 změnila a zařídila
zesnulým z městské části hrob na hřbitově
ve Strojnické ulici. Vždy jednou ročně sem
ukládá urny s ostatky těch, které si nikdo
red
nevyzvedl.

S

elorepubliková soutěž Stavba roku je
největší soutěžní přehlídkou architektury a stavitelství v Česku. Ocenění
Stavba roku 2021 získalo celkem deset z nominovaných, z toho čtyři na území hlavního
města. Mezi oceněnými pražskými stavbami
je rekonstrukce objektu Bubenská 1, dále obnova budovy Hybernská 1, stavba kostela
Krista Spasitele s komunitním centrem na
Barrandově a rekonstrukce kanalizačního
sběrače v Libni.
V prestižní kategorii Cena primátora hlavního města byla oceněna stavba moderní
Trojské lávky, která přes Vltavu spojuje Císařský ostrov s Trojou. „Trojskou lávku tvoří
bezpečná ocelová konstrukce, která je neustále sledována nejmodernějšími senzory.
Má osvětlené zábradlí, které je navíc možné
v případě povodní sklopit, aby netvořilo
v proudu vody překážku a nehrozilo stržení

Sedmička má dalších
šest kamenů zmizelých

pondělí 25. října byly za účasti
starosty sedmé městské části
Jana Čižinského (Praha Sobě)
vsazeny do chodníků ulic Ovenecká
a Korunovační dvě nové památné kostky
Stolpersteine, česky také kameny zmizelých nebo doslova „kameny, o které je
třeba klopýtnout“. Stolpersteine jsou
umístěny do dlažby městských chodníků v místech posledního známého
bydliště některých obětí nacistického režimu. Do mosazné destičky je vždy vyryto jméno oběti spolu s informací
o roku narození a úmrtí. Nově instalované Stolpersteiny v Ovenecké ulici před
domem čp. 381/19 připomínají rodinu
Katzových. Druhým místem je prostor
před domem v Korunovační 310/2. Zde
žily před deportací do Terezína a následně do Osvětimi Pavla Brucková a její
red
dcery Albína a Jindřiška.
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Velkorysý dar pro pražskou Zoo.
Žena jí odkázala téměř 17 milionů korun
které stály po jejím boku až do chvíle, kdy
vydechla naposledy, její čin vysvětluje.
„S paní J. Ř. jsme tvořily 50 let nerozlučnou trojici, byly jsme tři celoživotně spřízněné duše. Poslední dva roky byla paní Ř.
těžce nemocná, a protože neměla žádné příbuzné, absolvovaly jsme s ní celou kalvárii
a doprovodily ji až k posledním momentům.
Poslední měsíce života, kdy už věděla, že její
život spěje ke konci, začala zvažovat co s majetkem, který tu po ní zůstane,“ uvedly ženy
v dopise na vysvětlenou, jak došlo k rozhodnutí obdarovat zahradu tak štědrou částkou.
Zároveň chtěly řediteli poděkovat, že velkorysý dar paní J. Ř. nezůstal bez reakce. „Kdy-

by to J. viděla, určitě by měla radost, že udělala dobrý skutek a lidé to tak i chápou,“ napsaly její celoživotní přítelkyně.

Není jediná
Pro pražskou Zoo ovšem není přijímání
peněžitých darů i odkázaných nemovitostí
žádnou novinkou. „Pro nás je to vždy důležité. Nejde jen o peníze, ale také o důvěru,
že prostředky použijeme na správnou věc.
Vždy přemýšlíme, jak je investovat do něčeho, co bude v zoo vidět,“ vyjádřil se k mnohým z přijatých darů Bobek.
V minulosti pražské zoologické zahradě
odkázal podíly na bytových domech a pozemcích v hodnotě neuvěřitelných 50 milionů
korun Stanislav Rákos. Kromě nemovitostí

NEJ zvířátka ZOO Praha
● NEJcennější V zoologických zahradách nenajdeme u jednotlivých zvířat cenovky,
jako ve zverimexu. Jsou zvířata, se kterými se nedá obchodovat, a proto se jejich cena
nevyčíslitelná. Za nejcennější kusy se tedy nepovažují „nejdražší“ zvířata, ale naopak
ta, která se řadí k nejohroženějším živočišným druhům na naší planetě. Mezi nejcennější
obyvatele ZOO Praha se bezesporu řadí například slon indický. Dalšími vzácnými savci
jsou například gorila nížinná, tapír čabrakový nebo orangutan sumaterský. Z ptáků se
mezi ně řadí ibis skalní nebo sup mrchožravý
● NEJoblíbenější Podle počtu adopcí a peněžních příspěvků se dá poměrně přesně
zjistit, která ze zvířat se v pražské zoo řadí mezi ta nejoblíbenější. Mezi oblíbenci si
získal prvenství outloň váhavý, na druhém místě se umístil tučňák Humboldtův a třetí
je levhart obláčkový.
● NEJkrásnější Podle facebookové ankety je nejkrásnějším zvířetem v pražské zoo
gorila nížinná, hned po ní slon indický a jako třetí krasavec byl fanoušky ZOO Praha
zvolen hrabáč kapský.

Foto Archiv Zoo Praha

dokončení ze strany 1

Gorila nížinná patří podle fanoušků
pražské Zoo k jejím nejkrásnějším
obyvatelům.
věnoval zahradě i peněžní částku ve výši deseti milionů. Ta byla použita k výstavbě stálé
expozice pro velké papoušky a další exotické
ptactvo. Jako připomínka štědrého daru od
aktivního chovatele exoticých ptáků byla
stavba pojmenována Rákosův pavilon.
Roku 2011 získala ZOO Praha rovněž dědictví po paní Žoﬁi K. Zajímavé na tom bylo
to, že paní Žoﬁe zemřela ve věku 88 let již
roku 1960. A teprve po půl století po ní ZOO
Praha zdědila 6,85 m2 zahrady. Při původní
hodnotě pozemku 40 halířů za metr čtvereční by podíl zahrad po připočtení inﬂace
činil asi 132 korun. „Ale o cenu těch necelých
sedmi metrů zahrady tu vůbec nejde. Důležité je, že někdo myslel na naši zoo,“ uvedl
Bobek na webu ZOO Praha.
Karolína Trávníčková
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Kontejnery
na oleje a tuky

Podzimní
blokové čištění

Praze 7 narostl v průběhu října počet kontejnerů na oleje a tuky o 4 nová stanoviště v ulici Heřmanova
34, Umělecká 7, Na Maninách
26 a Poupětova 22. Celkem je
jich v ulicích Sedmičky umístěno
již 10.
Do třídících nádob na jedlé
oleje a tuky je nutné použité
oleje a tuky vhazovat pouze
v uzavíratelných plastových nádobách, například PET lahvích.
Nikdy nevylévat. V případě přeplnění nebo lehkého znečištění
lze oznámit stav na telefonní

e vybraných dnech od 9.
do 26. listopadu proběhne
v ulicích Prahy 7 od 8 do
15 hodin podzimní blokové čištění. Radnice prosí řidiče, aby neparkovali na označených vozovkách včetně chodníků, jejichž
úklid bude probíhat souběžně
s čištěním vozovek. Jako v předchozích letech zajistila městská
část po dohodě se společností Acton bezplatné parkování na Letenské pláni. Parkování je zdarma pro rezidenty a nevztahuje se
na ﬁremní vozy. Je určeno obyvatelům aktuálně čištěných ulic
a platí jen pro konkrétní den, kdy
se v tomto bloku uklízí. Parkování zdarma je možné od 6.30
hodin po celý den. Povolení k parkování lze vyzvednout v úřední
dny na odboru dopravy ÚMČ Praha 7 U Průhonu 38. O vydání povolení lze požádat prostřednictvím datové schránky nebo
e-mailem hallym@praha7.cz

V

číslo 770 104 933. Při úniku
oleje ve větším množství lze kontaktovat hasiče na lince 150.
Stanoviště nádob na oleje
a tuky:
■ Čechova 310/1
■ Tusarova 1316/17
■ U Letenského sadu 1296/10
■ Na Maninách 1063/26
■ Umělecká 618/7
■ Ortenovo nám. 1494/14
■ Heřmanova 630/34
■ Přístavní 1079/29
■ Šternberkova 1259/5
■ Poupětova 1128/22
Zdroj: MČ Praha 7

Kontejnery na textil
ontejnery na textil jsou
umístěny na 21 místech
na území sedmé městské
části. Tyto kontejnery provozuje
pět různých ﬁrem.
Seznam míst s kontejnery na
textil:
Coretex CZ SE:
■ Letenské náměstí
■ Korunovační 13
■ Jateční (před poštou)
■ Jankovcova x Dělnická
■ Na Maninách x Dělnická
■ Janovského x Strossmayerovo
náměstí
■ Ortenovo náměstí
■ Kostelní x Muzejní
TextilEco:
■ Fr. Křížka x Kostelní
■ Korunovační x Na výšinách

K

■ Na Ovčinách
■ Za Papírnou
■ Varhulíkové
Potex:
■ U Výstaviště
■ Holešovická tržnice (z ulice Jateční)
■ Holešovická tržnice (před Alzou)
Diakonie Broumov:
■ U Studánky
■ Park hotel
Klok.tex:
■ Jateční (na soukromém pozemku)
■ Argentinská (na soukromém
pozemku)
■ Praha–Bubny (na soukromém
pozemku)
Zdroj: MČ Praha 7

Jak nakládat s olejem

Foto Pixabay

● Oleje z fritovacího hrnce nebo
třeba pánve lze odevzdat v každém sběrném dvoře, kde jsou
umístěny nádoby s nálepkou označující, že jde o nádoby určené k odkládání použitých kuchyňských olejů z domácností.
● Olej musí být zbavený zbytků
jídla a musí být v uzavíratelných obalech, ne však skleněných, ale pouze v plastových PET
lahvích, uzavřených kbelících nebo kanystrech.
● Použité oleje a tuky jsou zpracovány a využity na ekologicky
šetrné výrobky.
● Oleje a tuky vylévané do odpadu zatěžují kanalizační síť
Zdroj: Pražské služby
a svody v domech.

V

9. 11. 2021
■ Trojská x Nad Kazankou
10. 11. 2021
■ Čechova x Keramická
11. 11. 2021
■ Letohradská č. 62
12. 11. 2021
■ U Studánky x Ovenecká
15. 11. 2021
■ Františka Křížka x Skalecká
16. 11. 2021
■ Veverkova x Vinařská
18. 11. 2021
■ Řezáčovo náměstí
19. 11. 2021
■ Veletržní č. 6
22. 11. 2021
■ Osadní x Tusarova
23. 11. 2021
■ Tusarova x Na Maninách
24. 11. 2021
■ U Pergamenky x Jankovcova
25. 11. 2021
■ Osadní č. 20
26. 11. 2021
■ U Průhonu x Na Maninách
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rvní ročník prodejního veletrhu Art Book Fair zaměřeného na literaturu o umění se bude konat 13. a 14. listopadu na Zámku Troja. V průběhu dvou dnů nabídne platformu pro galerie, umělecké školy, internetové portály, časopisy,
nakladatelství, sběratele a především milovníky knih. Součástí
veletrhu budou také autorská čtení, prezentace publikací, přednášky na různá témata, besedy a další pestrý doprovodný prored
gram jak pro děti, tak i pro dospělé. Vstup je zdarma.

P

Mezinárodní soutěž
určí novou podobu Pražské tržnice
Pražské tržnici se sešla mezinárodní porota architektonicko-krajinářské soutěže na řešení veřejných prostranství areálu, aby posoudila první kolo došlých návrhů.
Soutěž vyhlásilo hlavní město na přelomu června a července
letošního roku a přihlásilo se do ní osmnáct ateliérů z devíti
zemí světa, do druhého kola jich postupuje šest. Porota se znovu
se sejde na jaře 2022, kdy vybere vítězný návrh pro budoucí
podobu veřejných prostranství celého areálu. Předmětem soutěže je návrh úprav veřejného prostranství areálu Pražská tržnice s cílem zlepšit funkčnost, kultivovanost, bezpečnost, ekologii a estetiku prostranství mezi objekty tvořícími tržnici. red

V

Nový podchod k Bubenské
zdobí originální kresby
udova bývalých Elektrických podniků, nyní Bubenská 1, dostala po náročné a citlivé rekonstrukci
novou tvář. Důležité proto bylo
stejně pečlivě upravit i jejich
okolí. Vlastník budovy CPI Property Group a komunikační skupina WPP jako hlavní nájemce
proto oslovily mladého výtvarníka Petra Sokola alias Lefthendra. Jeho originální ilustrace
zobrazují zásadní stavby v Praze 7 i historii a budoucnost Bubenské 1. Netradiční technika
kresby tenkou linkou navazuje
na styl funkcionalistické perly architektury, kterou Bubenská 1
bezesporu je. Kresba je propracovaná do nejmenších detailů,
kolemjdoucí si tak mohou každý
den všimnout něčeho nového.
Díky Technické správě komunikací – Oblastní správě Severozápad, která zajistila opravu schodnic na schodišti, lokální sanaci

B
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Foto MČ Praha7

Festival Art Book Fair
bude v zámku v Troji

Originální malby zachycují
ducha Holešovic a budoucnost
Bubenské 1
omítky, vymalování stěn, stropů
a natření madel zábradlí a společnosti Technologie hlavního
města Prahy, která se postarala
o instalaci osvětlení, už nebude
průchod mnohdy adrenalinovým
zážitkem, ale příjemnou cestou
skrze pouliční galerii moderního
red
umění.
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