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Uprchlíci by mohli bydlet po
vyhoštěných ruských diplomatech

Praha 7 se rozhodla ubytovat ukrajinské uprchlíky v bytech, které
se uvolnily po vyhoštění ruských diplomatů v květnu minulého
roku. Ti odjeli v důsledku diplomatické roztržky kvůli obvinění
české tajné služby, že ruští agenti měli prsty ve výbuších muničních
skladů ve Vrběticích. Sedmička zároveň po vládě žádá, aby
s ruskou ambasádou vyjednala, ať uvolní pozemek ve Stromovce,
který začala neoprávněně využívat po invazi vojsk Varšavské
smlouvy v srpnu 1968.
edmá městská část v reakci na krvavý
válečný konﬂikt na území Ukrajiny,
který před dvěma týdny rozpoutala
Ruská federace a jenž zapříčinil migrační
vlnu uprchlíků do okolních států Evropy, požádala českou vládu, aby pro ubytování ukrajinských uprchlíků vyhnaných válkou využila neobsazený dům v Ovenecké ulici stojící

S

na pozemku ve vlastnictví Diplomatického
servisu České republiky.

Symbolické řešení
„Podle našich informací je dům na adrese
Ovenecká 39 po vyhoštění diplomatů a dalších zaměstnanců od loňského roku prázdný
a mohl by posloužit uprchlíkům z Ukrajiny.

V současné době nabízejí jak podnikatelé,
tak i domácnosti ubytovací kapacity. Proč
tedy nevyužít pro rodiny s dětmi byty, které
poblíž Stromovky leží ladem? Připadá nám
to nejen jako funkční ale i symbolické řešení,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský
(Praha Sobě).
Odchodu několika desítek diplomatů a zaměstnanců ruské ambasády předcházelo obvinění ze strany českých zpravodajců, že se
důstojníci ruské tajné služby GRU měli podílet na výbuchu skladů se zbraněmi a municí ve Vrběticích v okrese Zlín. Podle tvrzení
BIS mělo jít o stejné agenty, kteří jsou obviňováni i z otravy dvojitého agenta ruské KGB
a britské MI6 v březnu 2018 Sergeje Skripala
a jeho dcery Julie. Těmito dvěma pachateli
výbuchů mají být Anatolij Čapiga a Alexandr
Miškin, přezdívaní Tolja a Saša. Ruská
pokračování na straně 3
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Botanická zahrada
představuje celý svět orchidejí
otanická zahrada v pražské Troji
slavnostně zahájila jednu z nejoblíbenějších akcí. Návštěvníky zahrady
a tropického skleníku Fata Morgana potěší
výstava Orchideje šesti světadílů, která představuje tyto jedinečné rostliny napříč celým
světem.
Pozoruhodný svět orchidejí je mnohem pestřejší, než si většina z nás dokáže představit. Orchideje nevypadají jen jako ty z výlohy
květinářství a nerostou jen v tropických lesích. Více než 28 tisíc druhů těchto rostlin
se vyskytuje po celém světě kromě nejsušších pouští a oblastí trvale pokrytých sněhem
a ledem. Orchideje se dokázaly přizpůsobit
téměř jakýmkoliv podmínkám na Zemi, za
nichž mohou rostliny přežít. Výstava ve skleníku Fata Morgana představuje orchideje ze
všech koutů světa i nejrůznější kuriozity. Najdete zde například několik australských
druhů rodu Dendrobium, červeně kvetoucí
Sophronitis z hor východní Brazílie, několik
miniaturních druhů střevíčníkovce Paphiopedilum a další.
Orchideje najdeme s výjimkou Antarktidy
na všech kontinentech a lidé se s nimi setkávají už od starověku. Obdivují jejich krásu
a umí je i využít. Originální aranžmá pro výstavu navrhla a ve spolupráci se studenty
České zahradnické akademie Mělník vytvořila přední česká ﬂoristka Klára Franc Vavříková. Patronkami expozice, ale i celé sezóny
2022, se staly herečky Vica Kerekes, Klára
Issová a Bára Kodetová a zpěvačka Marta
Jandová. Partnerem je společnost Forestina.
Výstava Orchideje šesti světadílů je otevřena
denně mimo pondělí od 9 do 19 hodin a potrvá do 20. března. Součástí je i prodej květin

Foto Praha7.cz
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Vznikl nový
komunitní prostor
pro děti a mládež

ěti a mládež mohou nově navštěvovat komunitní centrum Klubovna F2 na Ostrově Štvanice.
Příjemné prostředí nabízí mladým lidem
spoustu aktivit. Volný čas tu mohou trávit ve všední dny i o víkendech. V novém
komunitním centru se zájemci mohou
zdarma zúčastnit pravidelných hudebních a foto lekcí, workshopů za přítomnosti odborných pracovníků nebo si
třeba zahrát deskové hry, fotbálek či
šipky. Vedle pravidelných aktivit přibližuje návštěvníkům i aktivity nepravidelné jako například urban gardening,
cyklistiku a jiné sportovní aktivity. Výhodou je zajímavé propojení s prostory
Klubu Fuchs 2. Hlavním posláním komunitního prostoru je poskytnout zázemí pro trávení volného času těm, kteří
ho potřebují. Komunitní centrum Klubovna F2 na Ostrově Štvanice mohou
nově navštěvovat děti a mládež od dvanácti do dvaceti let. Volný čas tu mohou
trávit ve všední dny od 14 do 19 hodin,
red
o víkendu od 10 do 15 hodin.

Foto Wikimedia Commons
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v zásobním skleníku a pěstitelská poradna.
Na výstavu platí běžné vstupné. Skleník Fata
Morgana je otevřený každý den kromě pondělí, od března od 9 do 19 hodin.
Botanická zahrada se pěstování orchidejí
věnuje již od roku 1995 a jejich kolekce nyní
čítá přibližně na 2300 druhů. Představují se
návštěvníkům během tematických výstav,
které se v Troji již staly tradicí. Výstavy orchidejí lákají návštěvníky do tropického skleníku Fata Morgana již od jeho otevření v roce
2004. Přehlídku této rostlinné krásy a raﬁnovanosti si každoročně nenechá ujít několik
red
tisíc návštěvníků.
INZERCE V7-0301
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dokončení ze strany 1
strana tato obvinění označila za
absurdní.
Po vyhoštění ruských občanů
spojených s ambasádou, pro které si na ruzyňské letiště přiletěl
vládní Iljušin, mají být uvolněné
byty teď prázdné. O bytech ve
vlastnictví českého státu určených k využívání zaměstnanci
ruské ambasády (nejen v Ovenecké ulici ale ještě několika dalších místech v Praze) se mluvilo
také v roce 2019. Podle informací webu denikn.cz měly být
totiž pronajímány třetím osobám
a nájem v hodnotě několika desítek korun měl přitom vybírat
ruský úředník. Tyto informace
vzbudily nelibost ruské strany,
která svůj protějšek dokonce varovala před destruktivními ná-

sledky podobných slov i „nepřátelské atmosféry“.
A po nejhorší diplomatické krizi v dějinách mezi oběma zeměmi minulý rok dokonce zařadila Ruská federace Českou
republiku na seznam nepřátelských států, kde byla v té době
pouze po boku USA. „Černou listinu“ ale Rusko po zavedení
sankcí vůči ní kvůli vojenské
agresi na Ukrajině před pár dny
aktualizovalo a teď jsou na ní
také všechny země EU, Ukrajina
a dvě desítky dalších států. „Vítejte na palubě,“ poznamenal
k tomu český ministr zahraničí
Jan Lipavský (Piráti).

Strhněte tu zeď!
Kromě využití bytů pro uprchlíky Praha 7 znovu připomněla
vládě svůj požadavek, aby se roz-

Foto Dan Hromada, A11

Uprchlíci by mohli bydlet po...

Starosta Čižinský opakovaně usiluje o zpřístupnění pozemku,
který teď využívá ruská ambasáda.
loha území užívaného Velvyslanectvím Ruské federace zredukovala na stav před 21. srpnem
1968. Podobný požadavek jí přitom adresovala již loni. Chce po
ní, aby s ruským velvyslanectvím
vyjednala zpřístupnění pozemku
č. 1782/1 v katastrálním území
Bubeneč. Ten totiž při invazi
vojsk Varšavské smlouvy obsadila okupační vojska a následně
se rozloha velvyslanectví, v té
době Sovětského svazu, o část
parku Královská obora neboli
Stromovka rozrostla trvale. Zabraný pozemek si ambasáda
ohradila zdí a nic na tom nezměnil ani odchod okupačních vojsk
v letech 1990 až 1991.
„Tohle není o zahraniční politice. Je to o více než milionu hr-
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dých Pražanů, které zastupujeme. Mají právo chtít, aby město
patřilo lidem, a ne ambasádě
autoritativní země z východu,
která se k nám chová nepřátelsky. Vyzýváme vládu, aby konečně ukončila okupaci tohoto
při invazi obsazeného pozemku,“ prohlásil hned po vypuknutí
„vrbětické kauzy“ Čižinský. „Pozemek za ní ambasádě nepatří,
chceme proto dosáhnout toho,
aby byla zeď stržena a Pražané
mohli prostorem za ní volně procházet,“ dodal tehdy. Nyní proto
Sedmička znovu apeluje na
vládu, aby prověřila právní možnosti vypovězení či jiného ukončení smlouvy o trvalém bezplatném užívání tohoto pozemku.
Jitka Kačánová
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Nová městská čtvrť
v Holešovicích pro
dvacet pět tisíc
obyvatel je opět o krok
blíže k výstavbě.
Změna územního plánu
pro největší pražský
brownfield se dostala
až do finální fáze a jde
do takzvaného
veřejného projednání.
tavět by se mohlo začít do
tří let. „Podařilo se nám zastavit pořizování staré
změny územního plánu, která
byla pro výstavbu plně funkční
soběstačné čtvrti nevhodná
a hlavně pomalá. Zvolili jsme
proto jinou cestu a celý proces
díky novému podnětu tak zkrátili o dva roky. Dá se říct, že jsme
se za 2 roky dostali v procesu pořizování změny a přípravy území

S

Foto MHMP

V Bubnech má vzniknout
největší pražský brownfield

Vizualizace území „nové Bubny“.
dál, než tři minulé politické reprezentace dohromady za celých
12 let před námi,“ řekl I. náměstek pražského primátora Petr
Hlaváček (za TOP 09).
Občané mohou změnu územního plánu připomínkovat do
6. dubna. Je pro ně připraven
také participační kontejner, a to
hned ve dvou lokalitách. Od

21. do 24. března se mohou lidé
u zastávky Nádraží Holešovice
informovat o probíhající změně,
jakým způsobem podat připomínku či se již vyjádřit k navazujícím fázím projektu a vyjdádřit se mohou k projektům jako
je nový park, náměstí před nádražím Holešovice, předprostor
Památníku Ticha, ulice Argentin-

ská či prostranství u bývalé Křižíkovy elektrárny. Od 28. do 31.
března najdou další kontejner na
Strossmayerově náměstí.
„Jsem ráda, že se konečně podaří zacelit tuto jizvu v městské
části a že v Praze 7 vyroste městská čtvrť, za kterou by se nemusela stydět ani západní velkoměsta. Zásadním požadavkem
naší městské části je mimo jiné
zprostupnění celé lokality, především pak pěší a cyklistické propojení v ose ulic Veletržní a Dělnická. Důležitým novým bodem
na kulturní mapě Prahy a symbolem proměny nábřeží se stane
nová Vltavská ﬁlharmonie,“ řekla místostarostka Prahy 7 Lenka Burgerová (Praha 7 Sobě).
Bubny-Zátory v pražských Holešovicích o rozloze 110 hektarů
jsou jedním z největších transformačních území v Praze.
Hlavní město představilo v prosinci 2020 územní studii, která
navrhuje bydlení až pro 25 tisíc
red
obyvatel.

Seniory vozí městem Taxík Maxík
edmá městská část společně s Charitou Holešovice zahájila zkušební provoz nové služby pro seniory
a občany s hendikepem. Taxík
Maxík je bezpečně dopraví k lékaři, na úřad a další místa, kam
potřebují. „Na Sedmičce děláme
vše pro to, aby senioři či lidé se
zdravotními potížemi bydleli
doma a ne v ústavu. Máme specializované poradny, půjčujeme
zdravotní pomůcky, podporujeme pečující, kteří se obětavě
o své blízké starají. Ne každý, kdo
je soběstačný, ale třeba se mu
hůře chodí, má vždy po ruce někoho, kdo by mu pomohl s cestou
k lékaři, na poštu nebo na nákup.
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Pro tyto případy je zde nyní Taxík
Maxík, který čeká na zavolání.
Přejeme šťastnou a bezpečnou
cestu,“ uvedl starosta Prahy 7
Jan Čižinský (Praha 7 Sobě).
Služba Taxík Maxík je výsledkem spolupráce Prahy 7, Charity
Praha – Holešovice, Nadace
Charty 77 – Konta Bariéry a společnosti Česká lékárna Holding,
která provozuje síť lékáren
Dr. Max.
„Naším partnerem pro zajištění provozu Taxíka Maxíka je
Charita Holešovice, která má bohaté zkušenosti s terénními pečovatelskými a ošetřovatelskými
službami. Nyní startujeme zkušební režim, ve kterém se zamě-

Foto MČ Praha 7

Seniory a hůře pohyblivé obyvatele sedmé
městské části sveze po městě speciální taxík.
V pondělí 17. ledna vyrazilo do ulic prostorné
bílo-žluté vozidlo s nápisem Taxík Maxík.

Taxík řídí řidič Pavel Fišar
řujeme na pomoc seniorům starším 75 let, lidem s hendikepem
či sousedům, kteří jsou kupříkladu po operaci a mají dočasně
zhoršenou pohyblivost. Fungování této služby budeme průběžně vyhodnocovat a případně
upravovat na základě zkušeností

z praxe,“ řekl radní Prahy 7 pro
sociální a zdravotní politiku Jakob Hurrle (Praha 7 Sobě).
Podrobnosti o této nové službě
pro seniory a další informace najdete v Provozním řádu služby
Taxík Maxík na webu městské
red
části.
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Kontejnery
na kovové obaly
edé nádoby na třídění kovových obalů jsou určeny
na sběr plechovek a drobnějšího kovového odpadu. Do
kontejnerů nepatří plechovky od
barev a nebezpečných látek, nádoby od sprejů, a kosmetiky, ani
domácí spotřebiče.
■ 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

Š

Velkoobjemové
kontejnery

■ 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
Zdroj: MČ Praha 7

Kontejnery na textil
ontejnery na textil můžete najít na 21 místech
na území sedmé městské
části. Tyto kontejnery provozuje
5 různých ﬁrem.
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 soukr. pozemku)
■ Argentinská (na soukromém
pozemku)
■ Praha – Bubny
Zdroj: MČ Praha 7

Kontejnery na drobné
elektrozařízení a baterie
o 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, zářivky, úsporné žárovky,

D

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 či
ledničky je třeba odvézt do sběrZdroj: MČ Praha 7
ného dvora.

ontejnery jsou přistavovány vždy od 16.00 do
20.00 hodin. Věci na vyhození nenoste 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, umyvadla, 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, nebezpečný odpad (např. autobaterie,
zářivky, barvy, rozpouštědla),
bioodpad, stavební odpad, dále
pneumatiky, elektrospotřebiče,

K

televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.
Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů
15. 3.
■ Čechova x Nad Královskou
oborou
■ Pplk. Sochora (proti domu č.p.
14)
22. 3.
■ Jana Zajíce x U Sparty
■ Ortenovo nám. x U Pergamenky č. 7
4. 4.
■ U Vody x Jankovcova
■ Šimáčkova (proti domu č. 8)
5. 4.
■ Pplk. Sochora
11. 4.
■ Tusarova (proti č. 5)
■ U Průhonu x Na Maninách
25. 4.
■ Letohradská x U Letenského
sadu
■ Tusarova (před č. 52)
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