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První půlrok rekonstrukce
Průmyslového paláce

Těžiště prací velkorysé rekonstrukce se nyní soustřeďuje do míst
vyhořelého levého křídla, kde se koncem srpna dokončovaly vrty
pro tepelná čerpadla, která zajistí vytápění Průmyslového paláce
s úsporou až tří čtvrtin energie. V létě budou sloužit zase jako
efektivní zdroj chlazení.

„T

epelná čerpadla jsou ideálním řešením termoregulace takových staveb, jako je Průmyslový palác.
Právě dokončované vrty pro tepelná čerpadla
pod levým křídlem mají průměrnou hloubku

asi 140 metrů. Celkem jich bude sedmdesát,
a kdybychom je všechny sečetli, dostaneme
se až na hloubku nejníže položeného místa
na světě, Mariánského příkopu. Tedy úctyhodných deset kilometrů,“ okomentoval

práce na vrtech pro tepelná čerpadla náměstek primátora pro ﬁnance a rozpočet Pavel
Vyhnánek (Praha Sobě), který má areál Výstaviště Praha na starosti.

Práce navazují
Z požadovaných sedmdesáti vrtů je už většina hotová, přičemž práce na sebe vzájemně
systematicky navazují. Ponorné pneumatické kladivo se do země rotačním způsobem
zavrtává pod tlakem vzduchu 35 barů z obřího kompresoru, umístěného na nákladním
pokračování na straně 3
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Děti vítají do nového
školního roku opravené školky
rvní den nového školního roku přivítala téměř padesátku dětí zrekonstruovaná školka v ulici Janovského. Díky
dlouho plánovaným stavebním úpravám,
které mateřská škola podstoupila v letošním
roce, bylo možné zachovat její plnou kapacitu
a nepřijít tak o tolik potřebná místa. Další
školková třída pro čtyřiadvacet dětí bude koncem září otevřena v ulici Varhulíkové.
„Díky dlouhodobému navyšování kapacit
našich škol a školek máme na počátku nového školního roku zajištěná místa pro děti
našich rezidentů i velkou část dětí, které nadále potřebují ochranu před válkou na Ukrajině. Mám velkou radost, že se podařilo dokončit také komplikovanou rekonstrukci MŠ
Janovského. Reálně totiž hrozilo, že bychom
na základě současných požadavků hygieny
museli omezit její kapacity natolik, že by provoz školky nebyl dále udržitelný. Díky realizaci tohoto projektu jsme nepřišli o tolik potřebná místa a děti mohly 1. září nastoupit
do krásně zrenovovaných prostorných tříd,“
uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha 7
sobě).
„MŠ Janovského je oblíbená menší školka
o dvou třídách pro celkem 48 dětí. Kvůli stále
přísnějším požadavkům hygieny jsme v minulém školním roce stáli před rozhodnutím,
zda se pustit do náročné rekonstrukce, nebo
omezit počet dětí tak, že by nedávalo smysl
školku dále provozovat. Rozhodli jsme se
školku zachránit a její vnitřní prostory upravit, aby třídy byly větší a splňovaly všechny
současné normy,“ řekla radní Prahy 7 pro
oblast školství a vzdělávání Hana Šišková
(Praha 7 Sobě).

Praha 7 rozšiřuje
parkovací stání
a území sedmé městské části přibývá kombinovaných parkovacích stání pro sdílená nebo soukromá kola, skútry či motorky. Radnice
ve spolupráci s provozovatelem elektrických skútrů BeRider zavedla v letošním
roce již třináct takových míst. Vozidla,
která zde řidiči zaparkují, uvolní chodníky pro chodce a parkovací stání pro
automobily. Vedle rozsáhlé sítě cyklostojanů je dopravní infrastruktura Prahy 7 postupně rozšiřována také o stání
pro veškerá soukromá i sdílená jednostopá vozidla. K dnešnímu dni je již v provozu 13 lokalit, které rezidenti i návštěvníci Sedmičky jednoduše poznají. red

N

Foto MČ Praha 7

P

Hlavním cílem rekonstrukce byla přestavba vnitřních dispozic mateřské školy,
díky čemuž došlo k maximálnímu využití
prostoru pro potřeby obou tříd. Tyto úpravy
umožnila především změna gastroprovozu
z kuchyně na výdejnu, kam bude stravování
pro děti dováženo. Rekonstrukcí dále prošly
podlahy, elektroinstalace, osvětlení, sociální
zařízení či ventilace. Školka byla zařízena
novým nábytkem a dalším vybavením. „Chtěla bych moc poděkovat paní ředitelce a zaměstnancům školky za velké nasazení a v neposlední řadě pak všem rodičům a dětem za
trpělivost a pochopení během realizace stavebních úprav. V rozšiřování kapacit našich
mateřských škol nadále pokračujeme. Aktuálně dokončujeme novou třídu pro 24 dětí v ulici Varhulíkové, která bude k dispozici na
red
konci září,“ doplnila Hana Šišková.

Sedmička má novou
fyziokliniku
pondělí otevře své brány nová
klinika Klidná duše zaměřená na
fyzioterapie, psychologii a zdravotní masáže. Kliniku najdete v prvním
patře budovy Lighthouse Towers na
adrese Jankovcova 2. Těšit se můžete
na zkušený tým fyzioterapeutů a psychologů. Objednávat se můžete na webu
www.klidnaduse.cz nebo na telefonu
721 427 537. Klinika má otevřeno každý den i o víkendu. Kromě klasických
masáží u nás naleznete i specialisty na
dětskou fyzioterapii. Pečujte o své zdraví: objednejte se na www.klidnaduse.cz.
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Pro uplatnní
pedejte tento kupon
pi instalaci našemu technikovi.

WWW.PE3NY.NET
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STABILNÍ CENA

INTERNETU NA 3 ROKY
INTERNET +110 TV PROGRAM
NA 6 MSÍC ZDARMA
NAVÍC SE ZÁRUKOU CENY INTERNETU
DO 31. 12. 2025
P IPOJTE SE OD 250 K MSÍN
S RYCHLOSTMI DO 1/1 Gb/s
Platí pro tarify OPTI-GPON, OPTI-LAN a OPTI-DSL pi objednání nového pipojení do 31. 12. 2022.
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dokončení ze strany 1
autě. Hned po dovrtání se každý
vrt osazuje injektážním a teplonosným potrubím a zalije termosměsí, která zajistí přenos
tepla z podloží do potrubí. Vrty
jsou poté vždy po deseti propojené horizontálním rozvodem se
sběrnou jímkou, ze které vede
potrubí do strojovny.

Záchrana historických
artefaktů
V rámci rekonstrukce Průmyslového paláce se například podařilo sundat malbu na skle od
Mikoláše Alše z pravého křídla
paláce a začít s restaurováním
vitráží v oknech střední haly.
Obří jeřáb sundal šestadvacetitunovou hodinovou věž, jejíž

stav neumožňoval opravu bez
demontáže. Vyrábět se nyní budou nové ocelové nohy, protože
ty původní jsou značně zkorodované a tudíž není možné je opravit.
„Rekonstruovat musíme i zbytek konstrukce ve střední hale.
Její sanaci provádějí odborníci
v několika etapách. Nejprve konstrukci nahrubo zbaví barvy, aby
zjistili její reálný stav a případně
podle potřeby vymění poškozené
dílčí prvky. Následně přistoupí
k navaření plechů a tím konstrukci zesílí. Nakonec je konstrukci potřeba znovu otryskat
a ihned natřít, protože jinak by
do pár hodin začala reznout. Finální barevnost jsme ladili sérií
pokusů, tak aby byla v harmonii
s omítkami a malovaným stro-

Podchod ke Křižíkově fontáně
● Dostavba levého křídla paláce se netýká jenom této části budovy, ale také nejbližšího okolí, a tak projekt počítá i s podchodem, který propojí jižní a severní části Výstaviště. Urychlí tak
Pražanům například cestu od tramvaje ke Křižíkově fontáně.

Rekonstrukce Průmyslového paláce v číslech
● Vyhloubení 70 vrtů pro tepelná čerpadla
● Zhotovení 140 pilot v základech levého křídla
● Vytěžení 23 900 m3 zeminy
● 26 tun vážila demontovaná hodinová věž
● 107 700 skel vitráží, které procházejí restaurováním, má celkovou plochu 2256 m2

Foto Magistrát hl. města Prahy

První půlrok rekonstrukce...

Odborníci restaurují 107 700 skel vitráží.
pem,“ doplnil David Čech ze společnosti Metrostav DIZ.
„I přes fakt, že stavba je v plném proudu a provádíme ty nejtěžší stavební operace, tak se
nám od začátku daří provádět
stavební práce tak, že téměř nezasahujeme do prostor mimo
nejbližší okolí Průmyslového pa-

láce. Díky tomu mohou ostatní
části Výstaviště nadále sloužit
svému účelu a můžou zde probíhat akce, jako bylo například nedávné skautské Jamboree. Výstaviště je tak i nadále plné
života,” dodal předseda představenstva Výstaviště Praha Tomáš
Táňa Pikartová
Hübl.

● Budova Průmyslového paláce, kterou navrhl český architekt
Bedřich Münzberger, byla slavnostně otevřena v březnu roku
1891 a dne 15. května roku 1891 se v ní uskutečnila Jubilejní
zemská výstava.
● Münzberger, ačkoliv chtěl původně vytvořit klasickou stavbu
z cihel a omítky, podlehl vlivu mladých architektů, které inspirovala pařížská Světová výstava v roce 1889 a architektura
Eiffelovy věže, a navrhl kombinaci tradiční a železné konstrukce.
V českých zemích byla taková stavba zatím ojedinělá.
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Kontejnery
na oleje a tuky

Velkoobjemové
kontejnery
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 , bioodpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky,
elektrospotřebiče, televizor, počítače, lednice a sporáky.
5. 9. 2022
■ Jana Zajíce x U Sparty
■ U Měst. domů x Poupětova
6. 9. 2022
■ Šimáčkova (proti domu č. 8)

K

26. 9. 2022
■ Tusarova (proti č. 5)
■ U Studánky č. 22 x Malířská
27. 9. 2022
■ Letohradská x U Leten. sadu
■ Pplk. Sochora (proti č. p. 14)
3. 10. 2022
■ Tusarova (před č. 52)
■ U Vody x Jankovcova
4. 10. 2022
■ Ortenovo nám. x U Pergamenky č. 7
■ Za Papírnou
10. 10. 2022
■ Čechova x Nad Královskou
oborou
■ Osadní x Dělnická
11. 10. 2022
■ Jana Zajíce x U Sparty
■ U Měst. domů x Poupětova
Odpad je možné odevzdat i ve
sběrných dvorech a ve stabilních
sběrnách nebezpečných odpadů.
Například všechny druhy odpadů přijímá 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
Zdroj MČ Praha 7
hodin.

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

■ 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

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
tel. čísle 770 104 933. Při úniku
oleje ve větším množství lze kontaktovat hasiče na lince 150.

D

■ 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 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

Sběr nebezpečných
odpadů a jedlých olejů
lužba mobilního sběru nebezpečných odpadů a jedlých olejů je zdarma pro
občany s trvalým pobytem na
území hlavního města. Odpad
musí být předáván v takovém
stavu, aby nedocházelo k poškození životního prostředí či ohrožení zdraví obsluhy vozidla. Kapalné odpady musí být předány
v pevně uzavřených nádobách.

S

V rámci sběru je možné odložení těchto druhů odpadů.
Nebezpečné: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie,
pesticidy, odpad s obsahem rtuti,
olej a tuk s nebezpečnými vlastnostmi, barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky, léčiva
Ostatní: jedlý olej a tuk (v PET
Zdroj MHMP
lahvích)

Trasa B – sobota 1. 10.
■ Ulice U vody
■ Ortenovo náměstí (u č. 13/1488)
■ Křižovatka ulic U Parního mlýna x Jankovcova
■ Křižovatka ulic V Háji x U Průhonu
■ Křižovatka ulic Tusarova x Na Maninách
■ Křižovatka ulic Tusarova x Osadní
■ Křižovatka ulic Osadní x U Průhonu
■ Křižovatka ulic Na Maninách x U Průhonu

8.00–8.20
8.30–8.50
9.00–9.20
9.30–9.50
10.00–10.20
10.30–10.50
11.00–11.20
11.30–11.50
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Vinice sv. Kláry ožije
tradičním vinobraním

Nový mural na fasádě
domu v ulici Za Papírnou
olešovice mají novou velkoplošnou malbu. Dílo od
ukrajinského autora Aec
Interesni Kazki si mohou kolemjdoucí prohlédnout na fasádě
domu v ulici Za Papírnou 9. Mural vznikl v rámci festivalu Wall
Street Prague, který pořádá The
Chemistry Gallery.
Velkoplošná malba nese název
Pronásledování Rudého démona. „Rudý démon je alegorií na
sovětský komunismus, který zosobňuje moderní Rusko, jeho imperiální ambice a tyranii. Mural
je věnován Ukrajině a její obraně
proti ruské agresi. Tím, že se
v Evropě znovu objevila hrozba
Rudého démona, je dílo spjaté
i s historií České republiky a jejímu boji proti komunistické okupaci,“ uvedl o své malbě autor.
Aleksei Bordusov, který tvoří
pod jménem Aec Interesni Kazki, je ukrajinský umělec známý
svými pozoruhodnými vizuál-

ro milovníky vína připravuje Vinice sv. Kláry, která
je součástí Botanické zahrady hlavního města, tradiční
vinobraní. Ta se tu konají už od
roku 2004. Sklizeň vína na trojské vinici bude možné oslavit
o víkendu 17. až 18. září. Během
vinobraní se představí místní vinařská produkce, nalévat se bude také burčák. Milovníci vína
budou moci ochutnat i produkty
dalších českých a moravských vinařů. Atmosféru doladí bohatý
hudební program a výborné jídlo.
Zájemci se mohou během komentovaných prohlídek blíže seznámit s místním vinohradem.
Botanická zahrada v Troji je
z pohledu produkce vína světovým unikátem. Jako jedna z mála botanických zahrad na světě
se může pyšnit vlastním produkčním vinohradem a kolekcí
vlastních vín. „Naše vinice nabízí
celou škálu kvalitních odrůdových vín, jako je Ryzlink rýnský,
Müller Thurgau, Rulandské še-

P

dé, Tramín červený, Modrý Portugal, a její vlajkovou lodí je špičková odrůda Rulandské modré.
Kromě odrůdových vín návštěvníci mohou ochutnat i naše cuvée a také novinku letošního
roku – naše vlastní šumivá vína,
na kterých jsme spolupracovali
s ﬁrmou Proqin Velké Němčice
a využili jsme pro ně právě Rulandské modré spolu s Pinot Noir
a také Modrým Portugalem. Samozřejmě nebude chybět ani
svěží čerstvý burčák. Jelikož
v současné době probíhá rekonstrukce historického viničního
domku, vinobraní se bude odehrávat v části vinice i v areálu expozice Ornamentální zahrady
a v okolí Vinotéky sv. Kláry, která
se zde dočasně nachází,“ řekl ředitel botanické zahrady Bohumil
Černý.
Návštěvníci se o víkendu
17. a 18. září mohou těšit na bílý
burčák z odrůdy Müller Thurgau
a červený burčák z odrůdy Modrý Portugal ze zdejší vinice red
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AIKIDÓ
bojové umění pro Vás

Korunovační 29, Praha 7

www.aikidocentrum.cz
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ními obrazy. Jeho surrealistická
díla zdobí zdi po celém světě: od
New Yorku přes španělské Vigo
až po Soul. Typické jsou pro něj
jasné a poutavé muraly inspirované vědou, náboženstvím, mytologií, kosmologii a mýty. red
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