Nezávislý měsíčník
pro Prahu 7

PROSINEC

Vychází 6. 12. 2021

Foto MČ Praha 7

Labyrint hrůzy
se mění ve sportoviště

V ještě nedávno zchátralých podchodech pod Hlávkovým mostem
v Praze 7 vzniklo veřejně přístupné zastřešené sportoviště. Lidé
mohou prostory nedaleko metra Vltavská využívat celoročně
a přístupné je zdarma. Podchody zůstanou pro pěší i nadále
průchozí.

nám podařilo probudit tuto nehostinnou
zónu k životu a vytvořit zde originální komunitní prostor. Věřím, že si ho vezmou za
svůj skejťáci, jezdci na BMX, vyznavači boulderingu, ale i rodiče s dětmi a další Pražané
či kolemjdoucí, díky kterým bude toto místo
stále živé, přívětivé a bezpečné,“ dodala.

eden z největších veřejně přístupných
krytých skateparků v Česku využijí zejména jezdci na BMX a na skateboardu,
lidé na koloběžkách, vyznavači boulderingu
ale i děti. „Ve chvíli, kdy se udělaly přechody
přes Hlávkův most, tak podchody na Vltavské ztratily svůj účel a poslední roky byly
spíše jen špatně osvětleným bludištěm, kterému se každý raději vyhne. Kladli jsme si
proto otázku, co udělat s tak speciﬁckým pro-

Velké plány
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storem v centru Prahy, aby nezůstal nevyužívaným nebo úplně zavřeným mrtvým
místem, které je ve městě jen pro ostudu,“
vysvětlila radní hlavního města a místostarostka Prahy 7 Hana Třeštíková (Praha Sobě). „Udělali jsme proto soutěž, jak nehostinné místo využít. Přihlásili se do ní kluci
z Bajkazylu s tím, že by šlo na tomto místě
udělat veřejné sportoviště. Díky velkému nasazení řady šikovných a kreativních lidí se

Právě podle návrhu Richarda Preislera
a Martina Kontry ze společnosti Bajkazyl
a architektů z U/U studia oživují podchody
mimo jiné sportovní prvky pro jízdu na skateboardu a na BMX, basketbalový koš nebo
boulderová stěna. Prostory mají rovněž nové
povrchy a osvětlení. „Na jaře zde přibude
také mobilní pult, kde bude možné zakoupit
pokračování na straně 3
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adnice sedmé městské části zvítězila
v soutěži Grand Prix Architektů a získala Národní cenu za architekturu
v kategorii renovace. Soutěž od roku 1993
tradičně vyhlašuje česká Obec architektů.
Do letošního 28. ročníku bylo nominováno
rekordních 231 projektů z celé republiky.
Radnice uspěla také v hlasování o cenu architektonické veřejnosti GROHE, kde obsadila druhé místo za dalším sedmičkovým projektem Kavárnou Kontejner na Ortenově
náměstí. „Z ocenění máme obrovskou radost.
Naše radnice zabodovala mezi významnými
projekty z celé republiky a nás velmi těší, že
zaujala nejen odbornou mezinárodní porotu,

ale také veřejnost, která pro ni hlasovala.
Velké díky patří všem, kteří se zasadili o to,
že dnes máme vlastní přívětivou a moderní
radnici a především pak týmu z Atelieru bod
architekti, který dokázal staré administrativní budově v rámci kompletní rekonstrukce
vtisknout novou atraktivní tvář,“ uvedl
místostarosta Prahy 7 Pavel Zelenka (Praha
Sobě), který měl projekt na starosti.
Praha 7 novou radnici otevřela v březnu
roku 2020. Autory podoby rekonstrukce jsou
Vojtěch Sosna, Jakub Straka a Jáchym Svoboda z Atelieru bod architekt, kteří byli vybráni na základě výsledků mezinárodní arred
chitektonické soutěže.
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Grand Prix Architektů pro Prahu 7

Radnice Prahy 7 získala Národní cenu za
architekturu.

Holešovice zdobí nový mural
eloplošnou malbu na rohu ulic Komunardů a U Průhonu vytvořila v rámci
své umělecké rezidence telavivská
dvojice Dede Bandaid a Nitzan Mintz. Do
Prahy se vrátili po pěti letech. V té době
vznikly dvě jejich malby na Žižkově, na budově nakladatelství Argo a divadle Ponec.
Holešovický mural je jejich dosud největší
realizací. Fasáda budovy společnosti Daramis je 20 metrů vysoká a 12 metrů široká.
Dílo tvoří báseň Nitzan Mintz, která je doplněná o Dedeho velkoplošnou malbu. Ta
zobrazuje obřího opeřence z různých malých
objektů inspirovaných městem a jeho proměnou.
V pátek 19. listopadu navštívila radnici
Prahy 7 velvyslankyně Izraele Anna Azari.
Setkala se se starostou Janem Čižinským
(Praha Sobě) a místostarostkou Hanou Třeš-
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tíkovou (Praha Sobě) a společně si prošli novou budovu radnice. Setkání proběhlo právě
v souvislosti s představením nového muralu.
INZERCE V7-1201

Sedmička obdržela na památku této akce
graﬁcký list malby telavivské dvojice Dede
red
Bandaid a Nitzan Mintz.
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Labyrint hrůzy
se mění ve sportoviště
drobné občerstvení nebo si třeba
vypůjčit skejt,“ přiblížil Preisler
své plány se sportovištěm.
„V první fázi pracujeme jen
s částí komplexu, ale v budoucnu
se neuzavíráme využití celého
prostoru. V dalších částech podchodů by mohla vzniknout například i street galerie nebo malý
amﬁteátr pro kulturní a komunitní akce,“ doplnil Kontra. Spolu s Preislerem už mají za sebou
úspěšný projekt s názvem Stanice 6. Zvítězili s ním ve veřejné
soutěži na provozovatele bývalého bubenečského nádraží
v Praze 6, ze kterého vytváří ko-

munitní kulturní zastávku s jedinečnou atmosférou.
Na přeměně podchodů se podílela Praha 7 ve spolupráci
s pražským magistrátem a jeho
společnostmi Technická správa
komunikací (TSK) a Technologie
hlavního města Prahy (THMP).
Podle Tomáše Jílka, předsedy představenstvaTHMP, stály
úpravy prostor zhruba 750 tisíc
korun. Celková rekonstrukce
podchodů a vytvoření volnočasového místa a sportoviště přišlo
na zhruba dva a půl milionu. Systém podchodů u stanice metra
Vltavská podle náměstka primátora Adama Scheinherra (Praha
Sobě) vznikl na přelomu 70.
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dokončení ze strany 1

a 80. let minulého století s cílem
zajistit pěším bezpečnou cestu ze
stanice metra dále do města.
Podle starosty Sedmičky Jana Čižinského (Praha Sobě) jej ale lidé
k tomuto účelu spíše nevyužívali.
Nahrávalo tomu i to, že město
v posledních letech zbudovalo
nové přechody pro chodce, které
umožňují dostat se do Bubenské
ulice bez nutnosti vcházet do
podchodů. Do té doby byly pochody jedinou možností, jak se
pěšky dostat z Vltavské na Hlávkův most a na Štvanici nebo na
pravý břeh Vltavy.
„Projekt dává druhý život
a funkci místu, které úplně zbytečně leželo ladem bez povšimnutí. Nyní bude sloužit Praža-
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nům pro sport, kulturu a trávení
volného času. Zároveň proměnu
jistě ocení i pěší, kteří už nebudou muset chodit temným zanedbaným podchodem,“ je přesvědčený Scheinherr.
Stanice metra Vltavská a její
okolí se podle něj během posledních let výrazně mění k lepšímu.
„Najdeme zde umělecké instalace jako mozaiky, plastiky
a sklářská díla. Opravenou fontánu Faun a Vltava sochařů Miroslava a Olgy Hudečkových či
očištěnou vitráž sklářů Václava
Zajíce a Jana Fišery nedávno doplnila i originální malba zobrazující stavby v Praze 7 velká téměř 200 čtverečních metrů,“
Jitka Kačánová
doplnil.
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Kontejnery
na oleje a tuky

Kontejnery
na kovové obaly

o 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 číslo 770 104 933. Při
úniku oleje ve větším množství
lze kontaktovat hasiče na lince
150.
■ 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

edé nádoby na třídění kovových obalů jsou určeny
na sběr plechovek a drobnějšího kovového odpadu (plechovky,konzervy, kovové tuby,
alobal, hřebíky, šroubky aj.)

Š

Do kontejnerů nepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, nádoby od sprejů,
tlakové nádobky od kosmetiky,
ani domácí spotřebiče a jiná zařízení složená z více materiálů.

■ U Sparty 845/2
■ Sládkova 164/2
■ Čechova 310/1
■ Nad Štolou 949/14
■ Šmeralova 137/3
■ Dobrovského 524/21
■ Nad Královskou oborou 380/1
■ Kamenická 608/16
■ Umělecká 618/7
■ Kostelní 364/28B
■ Vinařská 458/1
■ Šternberkova 1350/16
■ Schnirchova 1513/12
■ U Smaltovny 1382/28
■ Tovární 1426/4
■ U Průhonu 1141/2
■ Osadní 46/41
■ Osadní 1325/18
■ U Vody 1403/1

■ Ortenovo nám. 1494/14
■ Tusarova 539/29
■ Komunardů 1491/45
■ Přístavní 1079/29
■ Varhulíkové 1582/22
■ Na Maninách 1063/26
■ V Háji 1068/32
■ Jankovcova 864/45
■ Nad Štolou 14
■ Osadní 18
■ Přístavní 29
■ Sládkova 2
■ Šternberkova 16
■ Tusarova 29
■ Umělecká 7
■ U Průhonu 2
■ Varhulíkové 22
■ V Háji 32
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■ Přístavní 1079/29
■ Šternberkova 1259/5
■ Poupětova 1128/22
Zdroj: MČ Praha 7

Velkoobjemové
kontejnery
ontejnery jsou přistavovány vždy od 16.00 do
20.00 hodin. Přítomen je
vždy koordinační pracovník svozové ﬁrmy, který v případě potřeby zajistí přistavení dalšího
kontejneru.
Co lze odložit do VOK
Do VOK je možné odložit starý
nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy,
staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty.
Co nelze odložit do VOK
Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, jiný odpad než objemný jako je např. směsný komunální odpad, který lze vhodit
do běžné sběrné nádoby, nebezpečný 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.
13. 12. 2021
■ Tusarova (před č. 52)
13. 12. 2021
■ Šimáčkova (proti domu č. 8)
14. 12. 2021
■ U Vody x Jankovcova
14. 12. 2021
■ Pplk. Sochora ( proti domu
č. p. 14)
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20. 12. 2021
■ Čechova x Nad Královskou
oborou
20. 12. 2021
■ U Průhonu x Na Maninách
21. 12. 2021
■ Tusarova (proti č. 5)
21. 12. 2021
■ Letohradská x U Letenského
sadu
4. 1. 2022
■ U Městských domů x Poupětova
4. 1. 2022
■ Za Papírnou
10. 1. 2022
■ U Studánky č. 22 x Malířská
10. 1. 2022
■ Osadní x Dělnická
11. 1. 2022
■ Jana Zajíce x U Sparty
11. 1. 2022
■ Pplk. Sochora (proti domu
č. p. 14)
Odpad je možné odevzdat i ve
sběrných dvorech a ve stabilních
sběrnách nebezpečných odpadů,
například Sběrný dvůr hl. m.
Prahy, Voctářova, Praha 8, telefon 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 odZdroj: MČ Praha 7
padů.
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Zdroj: MČ Praha 7
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Galerie Vltavská hostí
poslední letošní výstavu

Vánoce pro potřebné
děti a seniory
árek pro každého je dobročinný projekt Charity PrahaHolešovice, sedmé městské části, azylového domu pro
matky s dětmi Praha 7, a hlavně dárců, kteří se snaží
splnit dětem a osamělým seniorům jejich vánoční přání. Ježíšek
je tímto způsobem potěší již poosmé. Stačí si v seznamu na webové stránce https://www.charitap7.cz/novinky/novinky/darek-pro-kazdeho.htm zarezervovat přání konkrétní osoby a zabalený dárek doručit do pobočky Charity Praha-Holešovice,
red
Dukelských hrdinů 16 do pondělí 13. prosince.
Foto DPP, Martin Micka

D

Kluziště na Letné
opět láká bruslaře
iž šestou zimní sezonu mohou milovníci bruslení vyrazit
na oblíbené kluziště na Letné. Zabruslit si mohou zdarma
na kluzišti na Letenské pláni v blízkosti ulice M. Horákové,
naproti fotbalovému stadionu Sparta. Denně od 9 do 21 hodin
je otevřeno hlavní kluziště o rozměrech 40 x 20 metrů. V jeho
těsné blízkosti je připravené i druhé, menší kluziště o rozměrech
20 x 10 metrů, na kterém se mohou učit bruslit ti nejmenší.
V rámci areálu kluziště je pro návštěvníky opět připraven vyhřívaný velkokapacitní stan určený k přezutí čí odpočinku. K disred
pozici je i letos připravena půjčovna bruslí.

J

Poslední letošní výstava v Galerii Vltavská.
enkovní Galerie Vltavská
na kaskádách u stanice
metra Vltavská zahájila
svou čtvrtou a poslední letošní
výstavu. Představí na ní digitální
obrazy Markéty Magidové pod
názvem To není víla, to je máma.
Vztahují se ke kašně s ﬁgurálním sousoším Fauna a Vltavy
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Miroslava a Olgy Hudečkových
z roku 1984 pod kurátorským
dohledem Kariny Kottové.
Autorka konstruuje jejich nový
příběh a rozehrává alternativní
podoby sociálních rolí obou mytologických postav. Výstava je
v Galerii Vltavská ke zhlédnutí
red
do 4. března 2022.
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