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Vážení čtenáři,
pouhé dva týdny zbývají do
začátku dvouměsíčních let-
ních prázdnin. Děti se asi už
nemohou dočkat, až odjedou
z Prahy za dobrodružstvím.
A někomu tahle doba vyho-
vuje, i když ho třeba nečeká
odpočinek ani cesta někam
za poznáním. Město se vylid -
ní, lépe se parkuje, koná se
celá řada ak cí. Některé mů-
žete navštívit už teď, přiná-
šíme vám tipy na volné
chvíle. Dozvíte se také zají-

mavosti o Slovanské epopeji nebo o nově zvoleném stu-
dentském starostovi. Kdo se jím stal a jaké má plány
a cíle, na co se chce zaměřit a kdo ho vlastně do této funkce
zvolil? Studenti, kteří úspěšně obhájili své bakalářské, di-
plomové a doktorské práce, mají možnost utkat se v sou-
těži Národního zemědělského muzea Věda pro zemi. Jaké
jsou podmínky účasti? Přečtěte si také povídání s Jaku-
bem Landov ským. Jak jméno napovídá, jde o syna neza-
pomenutelného herce Pavla Landovského. Jak potenciál-
ního pražského primátora ovlivnil život se slavným
otcem, proč má rád Prahu a co by tady rád změnil? Pěkné
prázdniny. Vaše Zuzana
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aktuality

Právní poradna
bude mimo provoz

Bezplatná právní poradna studen -
tů PF UK, která funguje v budo -
vě pražského magistrátu, bu de

následující čtyři měsíce mimo provoz.
Znovu otevře v říjnu. Poradna je běžně
veřejnosti k dispozici v pondělí a ve
stře du od 14.00 do 16.00 hodin v pří-
zemí Škodova paláce.

Potravinová sbírka
pomůže lidem

Potravinová sbírka, kterou uspo-
řádala sedmá městská část a spo-
lečnost Otevřené srdce, pomůže

rodinám s dětmi a matkám samoživi-
telkám z azylového domu, který Ote-
vřené srdce v Praze 7 provozuje, část
vybraných potravin dostanou i senioři
a občané v obtížné životní situaci. 
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Vykoupím jakýkoliv
byt v Praze

za nejvyšší možnou cenu

Tel.: 603 278 555

Rychle, seriózně,
právní jistoty.
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200 K  
CHCI TO
CHYTRÁ LEVNÝ 

RYCHLÝ 

Celkem 1,5 milionu korun poslali
praž ští zastupitelé na projekt bez-
pečnostní průpravy dětí na předchá-

zení úrazům a dalším negativním jevům
u dětí. Dalších půl milionu korun půjde roz-
hodnutím zastupitelstva na uspořádání
celo státního setkání učňů Machři roku.
Projekt Bezpečnostní průprava dětí před -
školního věku je zaměřen na předcházení

úrazům a dalším negativním jevům u dětí.
Půlmilionovou podporu dostal od hlavního
města 11. ročník projektu celostátního set -
kání učňovské mládeže „Machři roku
2018“. V rámci akce dostane na podzim
více než stovka škol z celé republiky mož-
nost prezentovat své obory a poměřit do-
vednosti svých žáků ve vybraných řeme-
slech.

Magistrát podpořil
školské projekty

Tři nové knihobudky mohou využívat
obyvatelé Prahy 7. Najdou je v parčí -
ku v Tusarově ulici, v ulici U Průho -

nu a na Řezáčově náměstí. Návrh podoby
sedmičkových knihobudek vymýšleli stu-

denti ateliéru produktového designu Vyso -
ké školy uměleckoprůmyslové. Hledali ta-
kový návrh, který by ladil s okolím, my sle li
i na to, aby se budky dobře používaly a odo -
la ly nepřízni počasí.

Sedmička má
další knihobudky

Akce O pohár ředitele Městské policie
hl. m. Prahy se konala v květnu na
kynologickém cvičišti ZKO Stromov -

ka. Sešli se zde účastníci kynologické sou-
těže ozbrojených sborů. Pětadvacet soutě-

žících poměřilo síly v disciplínách nejlepší
poslušnost, nejlepší obrana a nejlepší kon-
trolní výkon. Stupně vítězů obsadili psi
praž ské městské policie, nejúspěšnější byl
Breggo, druhý skončil Gerro a třetí Merlin.

Psovodi
soutěžili ve Stromovce
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volný čas
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P edb žné termíny odstávek tepelné energie v roce 2018

I naše sí  pot ebuje
v lét  regeneraci
549 kilometr  naší sít  dodává teplo 225 tisíc m domácností, 
desítkám škol, nemocnic, ú ad , administrativních budov 
a pr myslových objekt  po celé metropoli. Abychom vám mohli 
po celý rok zajistit maximální pohodu a pohodlí, teplovodní 
sí  kontrolujeme pravideln  v letních m sících. P edejdeme 
tak nep íjemným poruchám v zimním období, které si bez 
vyh átého domova a teplé koupele neumíme p edstavit. 
Je to jako s dovolenou, b hem níž si dop áváte zaslouženou 
regeneraci, nebo jako s pé í, kterou v nujete svému autu, 
st eše domu a v bec všemu, na em vám záleží. Jedin  díky 
ní získáte klid a jistotu.

Pozor, jedná se pouze o základní p ehled, v uvedených lokalitách mohou probíhat 
také individuální odstávky. O p esných termínech v as informujeme konkrétní 
smluvní odb ratele (SVJ, BD atp.)

T šíme se na vás na www.ptas.cz
www.facebook.com/prazskateplarenska/

lokality termíny od – do

Holešovice p epojené na PTS bez omezení

Holešovice – parní lokality individuální

Cely rok s Vámi

■ Výstava věnovaná dokon-
čení vodního koridoru Dunaj-
-Odra-Labe je nadále k vidění
v Národním technickém mu -
zeu. Zaujme velká pochozí ma -
pa vodních cest České repu -
bliky, 15 výstavních panelů
věnovaných historii, přednos-
tem a plánům vodního koridoru
D-O-L a modely lodí.

■ V rámci projektu Národ-
ního technického muzea ke
100. výročí vzniku českoslo-
venského státu „Made in Cze-
choslovakia – aneb průmysl,
který dobyl svět“ je k vidění vý-
stava Fenomén Favorit. Mapuje
jízdní kola značky Favorit, kte -
rá se od 50. do 90. let vyráběla
v rokycanském závodě. Před-
stavena je šedesátka kol, a to
jak běžné modely, tak i závodní

speciály včetně kol, s nimiž sou-
těžili naši reprezentanti.

■ Největší světová přehlídka
inovací, kreativity a důmysl-
nosti pro celou rodinu, to je
výstava Maker Faire, která pro-
pukne 23. června na Výstavišti.
Jde o setkání tvořivých a zvída-
vých lidí, které baví zkoušet
nové věci a neformálně sdílet
poznatky a zkušenosti v přátel-
ském prostředí. Na přítomné
čeká přehlídka inovací, kreati-
vity a důmyslnosti pro celou ro-
dinu. 

■ V Národním technickém
muzeu byla prodloužena vý-
stava Mezi uměním a řemes-
lem – Grafické techniky ve sto-
leté historii SČUG Hollar
Pra  ha, a to až do 24. června.

Koridor
Dunaj-Odra-Labe

20. června

Fenomén Favorit
20. června 

Maker Faire
23. června

Mezi uměním
a řemeslem

24. června

Pořádáte akci v Praze 7?
Vložte ji na www.nasregion.cz/akce

Návštěvníci se dozvědí, že ti-
skařství a umění grafiky spolu
od nepaměti úzce souvisejí. Vý-
stava vznikla ve spolupráci se
Sdružením českých umělců
grafiků Hollar Praha u příleži-
tosti 100. výročí jeho založení.
K vidění jsou práce členů SČUG
Hollar, provedené různými ti-
skařskými technikami, a záro-
veň ukázky práce starých ře-
meslníků-tiskařů. 

■ Nový pořad Polaris lze nav-
štívit v pražském planetáriu. Po -
řad je vhodný pro děti od pěti
let, návštěvníci se dozvědí zají-
mavosti třeba o polární oblasti,
noční obloze, sluneční soustavě,
planetě Zemi či kosmonautice.
Polaris vypráví o dvojici, která
se v přírodě nikdy ne může po-

tkat, ale přesto se v příběhu je-
jich cesty protnou a stanou se
z nich dobří kamarádi – jde
o ledního medvěda Vladimíra
a tučňáka Jamese. Jejich do-
movy – póly – jsou od se be ne-
smírně vzdálené, ale přesto se
jeden druhému podobají – je na
nich totiž věčná zi ma a den
a noc tam trvají půl roku. 

■ 115. výročí Harley-Davidson
se bude slavit 5.–8. července na
pražském Výstavišti. Pořada-
telé zvou na oslavu pro ty, kteří
„zažili pocit volnosti, když po-
prvé šlápli do pedálů svého kola
a vyrazili na první jízdu v jedné
stopě. Pro generace ot ců, sy nů,
matek, dcer, sester, přátel
a zná mých, kteří nastartovali
své motory a šli za svými sny....

Polaris v planetáriu
30. června

Harley-Davidson
5. července

TEXTILE HOUSE
Dělnická 1131/37

Praha 7

18
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politika

Kolik funkcí máš, tolikrát jsi člově-
kem. To se zřejmě některým politi-
kům honí v hlavě. Doba, kdy občan-

ští aktivisté poukazovali na sběrače funkcí,
jako byl například svého času sociální de-
mokrat Michal Hašek, je stále aktuální.
Dnes jsou však ti, kdo na ně upozorňovali,
sami sběrači. Jako kupříkladu starosta sed-
mičky Jan Čižinský (Praha sobě). Hned jak
vyhrál volby do sněmovny, přiznal, že ku-
mulovat funkce je vlastně plnění slibu voli-
čům.

„Lidé se mne v kampani často v Praze 7
ptali, zda zůstanu starostou. Kdybych jim
to neslíbil, nevolili by mne. A tak splním
svůj slib. Koneckonců z radnice to je do sně -
movny deset minut na kole. Práci si do bře
zorganizuji jak s týmem v Praze 7, tak
s asistentem ve sněmovně. A práce zastupi-
tele na magistrátu se velmi překrývá s pra -
cí starosty městské části,“ uvedl po svém
zvolení poslancem pro Denik.cz Čižinský.

Aktuálně starostovi sedmičky ukapává
slina na primátorské křeslo, což by byla už

jeho 16. funkce. Jaké všechny Čižinský za-
stává a kolik z nich má?

Jan Čižinský je starostou Prahy 7 a ma-
gistrátním zastupitelem, v Zastupitelstvu
hl. města Prahy místopředsedou Výboru
pro výchovu a vzdělávání, členem Komise
Rady hl. města Prahy pro udělování grantů
Celoměstských programů podpory vzdělá-
vání na území hl. m. Prahy, členem Komise
Rady hl. města Prahy pro udělování grantů
v oblasti volného času dětí a mládeže.

Drobné za zastupitelstva
Jako poslanec, který v loňských volbách

přeskočil pražského lídra a exministra kul-
tury Dana Hermana (KDU-ČSL), je Čižin-
ský členem Petičního výboru, Výboru pro
životní prostředí, Podvýboru pro problema-
tiku exekucí, insolvencí a oddlužení, před-
sedou Podvýboru pro ochranu přírody
a krajiny, členem Stálé komise pro práci
Kanceláře Poslanecké sněmovny, členem
Meziparlamentní skupiny do Itálie, Fran-
cie, Rakouska a Portugalska.

Zatímco si jako učitel latiny na základní
a střední škole vydělal měsíčně v průměru
27 690 korun hrubého, takže zhruba 21 ti -
síc čistého, jako starosta Prahy 7 bere mě -
sí čně 72 990 korun a jako poslanec se
všemi funkcemi a náhradami má 119 400
korun. Ze zastupitelstva mu pak na účet
přistanou „drobné“ – 5877 korun. Hrubý
měsíční příjem Čižinského tedy podle
odměn z veřejných funkcí dělá přibližně
198 267 korun. Po odečtení daně tak na
konto Čižinského přiteče asi 140 tisíc ko -
run. Jeho původní kantorský plat tak bě -
hem pár let raketově vzrostl o neuvěřitel-
ných 650 procent. Z chudého latináře je
tak milionářem. I kdyby měl totiž vysoké ži-
votní náklady a šetřil ze svého měsíčního
příjmu pouhou čtvrtinu, tzn. 35 tisíc korun
měsíčně, má za čtyři roky funkčního obdo -
bí našetřeno 1,68 milionu korun.

Nezodpovězenou a zřejmě nezodpovědi-
telnou otázkou však zůstává, zda všech
15 prací, za které bere své odměny, Čižin-
ský zvládá…

Jako z nuly na stovku za 4 sekundy zrychlí bavorák proti

fabii, tak lze přirovnat náběr funkcí a odměn za ně

u bývalého kantora latiny Jana Čižinského. Nyní poslanec

a starosta Prahy 7, který má 15 funkcí, teď mlsně pokukuje

i po primátorském řetězu. Dá se to stíhat?
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Z chudého latináře

milionářem

Sedmičku čeká
rekonstrukce horkovodů

Od května až do září budou v Pra -
ze 7 probíhat opravy horko -
vodních rozvodů. V červnu a čer-

venci budou opraveny horkovody
v uli cích U Smaltovny, Strojnická, Du -
kelských hrdinů, Veletržní, Janov-
ského, Schnirchova, Šternberko va,
Heřmanova, Farského a Bubenská,
v červenci a v srpnu se práce přesunou
do ulic Pplk. Sochora, Farského, Na Ov-
činách a na Strossmayerovo náměstí.
Končit se bude v srpnu a v září v Buben-
ské, Šimáčkově, Veletržní, Pplk. So-
chora a Antonínské.

Veřejnou sbírku předmětů ke kolekti-
vizaci zemědělství vyhlásilo Národní
zemědělské muzeum. Potřebuje je

kvůli plánované výstavě Fenomén země-
dělství, ale i pro trvalé zařazení do sbírek
muzea. Muzeum žádá o předměty, které
dokumentují komunistickou perzekuci se-
lského stavu v 50. letech 20. století i v ná-
sledujících desetiletích. Konkrétně může
veřejnost přispět listinnými dokumenty,
které jsou spojené s nucenými dodávkami,
nuceným vystěhováním ze statků, vstu-
pem do JZD i jeho odmítáním, vyšetřová-

ním a vězněním zemědělců a jejich rodin-
ných příslušníků, ale také s každodenním
životem v době nastupujícího i pokročilého
socialismu. Dále předměty, které doku-
mentují kolektivizaci z „druhé strany“ –
ted y předměty a dokumenty členů KSČ,
agitátorů pro vstup do JZD a dalších před-
stavitelů státní moci. Kdo by měl dojem, že
má čím zemědělskému muzeu přispět,
může poslat na adresu kurator@nzm.cz e-
mail se stručným popisem předmětu, jako
jsou rozměry, materiál, datace či příběh
předmětu, pokud možno i s fotografií.

Muzeum shání
předměty spojené s kolektivizací
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školství

První přímá volba
studentského starosty
v Praze 7 je u konce. Stal se
jím osmnáctiletý student
maturitního ročníku
Gymnázia Nad Štolou
Tomáš Grundza. Dostal
více než třetinu hlasů.

Do volby studentského starosty Pra -
hy 7 se mohli přihlásit žáci 8. a 9.
tříd základních škol a studenti

střed ních škol, kteří žijí nebo chodí do
školy na území sedmičky. Volby student-
ského starosty probíhaly online v termínu
od 14. do 20. května. Hlasovat v nich mohli
žáci druhého stupně základních škol a stu-

denti středních škol z Prahy 7. Celkově se
za pojilo 439 hlasujících, z toho 160 (36 pro -
cent) hlasovalo pro Tomáše Grundzu.

Férový souboj
„V první řadě bych rád poděkoval všem

voličům, kteří hlasovali v těchto volbách.
Velice si vážím důvěry, kterou jsem dostal,
doufám, že ji nezklamu a budu platným
mluvčím mladých v Praze 7. Děkuji také
ostatním kandidátům za férový souboj
o křeslo studentského starosty. Budu moc
rád, když budou mít zájem spolupracovat
ve studentském zastupitelstvu, protože to
jsou velmi schopní lidé se zájmem o své
okolí,“ uvedl studentský starosta Prahy 7
To máš Grundza.

„Do projektu studentského starosty
jsem se přihlásil, jelikož si myslím, že je
nutné otevírat dialog mezi mládeží a zastu-
pitelstvem městské části, protože právě

mladí lidé mohou do diskuse vnášet odlišný
pohled na věc. Jako studentský starosta
bych rád posiloval možnost mládeže parti-
cipovat na rozhodování rady městské části
a rád bych prohluboval již probíhající spo-
lupráci studentského zastupitelstva s ob-
dobnými tuzemskými i zahraničními orga-
nizacemi, například Lewisham Young
Advisers, kteří nás inspirovali s projektem
volby studentského starosty.“

Akce pro mladé
Z rozpočtu, kterým bude studentský sta-

rosta disponovat, by Tomáš rád financoval
převážně kulturní akce pro mladé. „Přede-
vším bych rád provozoval bezplatné letní
kino v Letenských sadech,“ hlásil Grundza
ve svém volebním programu. První stu-
dentský starosta Prahy 7 byl slavnostně in-
augurován 18. června na Zasedání zastu-
pitelstva Prahy 7. 

Soutěží chce Národní zemědělské
muze um prohloubit a zkvalitnit vě -
dec ko-výzkumnou činnost, ale ta ké

ocenit tvůrčí aktivity vysokoškolských stu-
dentů při tvorbě jejich vědeckých prací.
Podmínkou je, že přihlášené práce jsou ob-
hájené, hodnotit je bude komise složená
z členů Vědecké rady Národního zeměděl-
ského muzea.

„Počet přihlášených prací v minulém
ročníku nám potvrdil smysl takovou soutěž
pořádat. Jejich tematická šíře navíc proka-
zuje nevyčerpatelnou rozmanitost nejen

vědy, ale i naší země,“ uvedla organizátor -
ka soutěže Jitka Balcarová.

Tři nejlepší práce
Kritérii hodnocení prací jsou stanovení

cílů, hypotéz a jejich naplnění, použité me-
tody, obsahová správnost a hloubka prove-
dené analýzy, schopnost argumentace
a kritického myšlení, schopnost konceptu-
alizace, citace a práce se zdroji, formální
úprava, jazyková a stylistická úroveň,
vhod nost a výpovědní hodnota příloh.
V každé z kategorií budou vyhodnoceny tři

Soutěž pro studenty

Věda pro zemi

Sedmička má 
prvního studentského staros tu

Třetí ročník studentského klání Věda pro zemi pořádá

Národní zemědělské muzeum na Letné. Soutěžit mohou

studenti se svými bakalářskými, diplomovými

a doktorskými pracemi. Jeden autor se přitom může

přihlásit ve všech třech kategoriích. 

nejlepší práce a vítězům bude umožněna
spolupráce s Národním zemědělským mu-
zeem, které zajistí vydání nejlépe vyhodno-
cených prací v podobě odborné publikace
nebo článku v muzejním recenzovaném ča-
sopise.

Tematické okruhy soutěže Věda pro ze -
mi jsou muzeologie, venkov, zemědělství,
krajina, etnografie a tradice, rozvoj venko -
va a regionální rozvoj, lesnictví, lesní hos-
podářství a myslivost, vodní ekosystém,
rybníkářství a rybářství, zahradnictví
(ovocnářství, zelinářství, květinářství), vi-
nařství a včelařství, dále mechanizace ze-
mědělství a lesnictví, zemědělské, lesnické
a další oborové provozní stavby, potravi-
nářský a na zemědělství navazující prů-
mysl a živočišná výroba, kulinární dědictví
českých zemí, venkov a zemědělství v umě -
ní, osobnosti zemědělství, lesnictví, rybář-
ství, zahradnictví, zemědělského podni-
kání a příbuzných oborů.

Práce musejí být do soutěže přihlášeny
do konce června. Vyhodnoceny budou do
poloviny září. Přihlásit se je možné vyplně-
ním online formuláře, ke kterému je třeba
přiložit požadované pdf dokumenty, nebo
zasláním stručné elektronické přihlášky.
Informace o soutěži jsou na webu muzea
www.nzm.cz/veda-a-vyzkum/veda-pro-
zemi.
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Výrazně zlepšit podmínky pro
cyklodopravu měla páteřní
cyklostezka vedoucí ze
Stromovky do nového parku
V ulici Varhulíkové, která byla
v loňském roce zařazena do
strategie Magistrátu hlavního
města Prahy.

Cyklostezka by měla končit v parku U vody,
který by měl být dalším rekreačním cen-
trem Prahy 7. Nutno podotknout, že část

cyklostezky je plánovaná na pozemcích doprav-
ního podniku. Plánu na propojení dvou rekreač-
ních zón Prahy 7 by ale mohlo zabránit společné
memorandum Dopravního podniku hlavního
měs ta Prahy a developera Karlín Group. Před-
mětem dokumentu je, že Karlín Group, který by
měl realizovat rekonstrukci vestibulu stanice
metra Nádraží Holešovice, by mohl zastavět při-
lehlé pozemky. 

Dopravní podnik se tak memorandem, jež ne-
bylo konzultováno se zástupci hlavního města
Prahy ani městské části Praha 7, zavázal, že tyto
pozemky nebude využívat. Jenže právě na těch -
to pozemcích má vést zmíněná páteřní cyklostez -
ka.

„Je to netransparentní přístup ze strany před-
sedy představenstva Dopravního podniku Mar-
tina Gillara, který svůj záměr se zástupci sa -
mosprávy nekonzultoval a ani o něm nikoho
neinformoval. Městská část neměla žádnou mož-
nost vyjádřit se k tomu, jak pozemky v okolí sta-
nice metra využít, co na nich stavět a jak by měl
být tento prostor zakomponován do okolí. Přes-
něji – městská část už dříve řekla, že zde chce
cyklostezku a park, ale dopravní podnik to nere-
spektuje,“ vysvětil lídr ČSSD v Praze 7 Tomáš
Petříček. Možnost připomínkovat memorandum
nedostala ani dozorčí rada dopravního podniku,
schváleno bylo pouze představenstvem.

Vysvětlení požaduje po dopravním podniku
i náměstek pražské primátorky Petr Dolínek
(ČSSD). „Zásadně nesouhlasím s takto netrans-
parentním nakládáním s majetkem města a budu

požadovat od generálního ředitele Gillara urych-
lené vysvětlení,“ zdůraznil Petr Dolínek, který
již vede jednání se Správou železniční dopravní
cesty o možnosti zápůjčky a zvelebení některých
zmíněných pozemků v okolí holešovického ná-
draží. 

Cyklostezka
v ohrožení.
Pozemky lákají developera

Tomáš Petříček
lídr ČSSD v Praze 7,
kandidát na starostu

◗ Lídrem sociálních demokra -
tů z Prahy 7 do říjnových ko-
munálních voleb a současně
kandidátem na starostu Pra -
hy 7 byl zvolen Tomáš Petří-
ček, bývalý náměstek mini-
stryně práce a sociálních věcí
a nyní poradce europoslance
Miroslava Pocheho.
◗ Tomáš Petříček se narodil
v roce 1981, žije v Praze 7.
◗ Vystudoval na Karlově uni-
verzitě obor Politologie a me-
zinárodní vztahy, zaměřoval se
na energetickou politiku, udr-
žitelný rozvoj a politickou eko-
nomiI, tématem jeho diser-
tační práce byly Perspektivy
energetické bezpečnosti Ev-
ropské unie. Studijně pobýval
také na University of Warwick,
Centre Europeén de Reserches
Internationales and Straté -
giques a Université Libre de
Bruxelles.
◗ Kromě pozice náměstka mi -
ni stryně práce a sociálních věcí
působil Tomáš Petří ček jako
poradce člena Ev ropské ho
parlamentu či jako asistent
uvolněného člena pražského
zastupitelstva a rad ního pro
oblast sociální politiky, bydlení
a fondů EU. Externě také vy-
učoval na International Politi-
cal Economys.
◗ Ve volném čase se Tomáš
Petříček, který bude spolu se
sedmičkovou ČSSD v podzim-
ních volbách usilovat o volič-
ské hlasy, věnuje cyklistice,
tria tlonu, běhu, četbě, zajímá
se o historii, cestování, za-
hrádkářství a vaření.

Vysadíme více stromů 
a zeleně do ulic  
„Malého Berlína“.

VÍCE ZELENĚ 
V MALÉM BERLÍNĚ
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Tržnice se už rok nerozvíjí.
Může za to nečinnost IPR a magistrátu.

Proč nic nedělají?

„Musíme zachovat holešovickou tržnici jako místo ná-
kupu a jako přirozené obchodní centrum Holešovic.
Snahy vytlačit z Holešovic obchodníky a nahradit je

pouze umělci povedou ke zničení původního funkčního využití. Je
to v rozporu se všemi expertními studiemi, jedná se spíše o pre-
zentační akci současného vedení radnice.

Sociální demokracie proto prosazuje, aby byla zachována rov-
nováha mezi kulturou, zábavou, komunitní činností a obchodem.
Naším cílem je, aby tržnice byla ekonomicky soběstačná, ideálně

Co nám vadí?
◗ Pražská tržnice chátrá a nutně potřebuje zahájit kroky
k rekonstrukci a revitalizaci, protože jinak budou růst ná-
klady na budoucí opravy.
◗ Z tržnice vlivem nerozhodnutého směru funkčního vy-
užití odcházejí návštěvníci, postupně mohou odcházet i ná-
jemci, neexistuje plán, komu případně pronajmout volné
prostory.
◗ Ve stávajících prostorách sídlí některé organizace v roz-
poru se všemi požárními, hygienickými a dalšími předpisy.
◗ Správcovská společnost nemá plán a rozpočet nutných
oprav, ani zadání města, co má v areálu vlastně činit.
◗ Areál nemá svého konkrétního „šéfa“ odpovědného za po -
sun ve věci.
◗ Od roku 2014 existuje „Studie funkčního využití, Generel
revitalizace a rozvoje areálu“, které má k dispozici Institut
plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).
◗ IPR se studií nepracuje a minimálně od konce roku 2015
se ve věci samé nijak nepokročilo – jedná se o skandální
zpoždění.
◗ Vedení městské části Praha 7 sice tvrdí, že je pro ni hole-
šovická tržnice prioritou, ale naposledy k tomuto problému
vznikl dopis radní Burgerové v prosinci 2015, kdy vyzvala
ke zbourání stánků v exteriéru holešovické tržnice, lze tedy
konstatovat, že MČ Praha 7 se k holešovické tržnici také
sta ví macešsky.

Co by se mělo dělat podle ČSSD
◗ Okamžitě jmenovat „dozorčí radu“ složenou ze zástupců
města a vybrat konkrétního správce tržnice, který bude
jako osoba odpovědný za provoz areálu.
◗ Okamžitě posoudit, odsouhlasit a využít existující studii
a generel revitalizace.
◗ Okamžitě vypsat architektonickou soutěž na podobu pro-
dejních stánků v areálu tržnice.
◗ Sestavit speciální expertní komisi, složenou ze zástupců
MHMP, IPR, MČ Praha 7 a odborné veřejnosti (hlavně urba-
nistů), která bude posuzovat možnosti využití holešovické
tržnice a plány pronájmu a revitalizace.
◗ Do 6 měsíců představit konkrétní časový harmonogram
revitalizace a výsledky architektonické soutěže.

ČSSD Praha 7 se obrátí na radní Magistrátu
hlavního města Prahy, Institut plánování
a rozvoje a představitele městské části
Praha 7 a vyzve je k jednání o tržnici. Když
to nebude stačit,  přenese aktivitu na
jednání Zastupitelstva Prahy i městské části
Praha 7.

přinášela městu zisk, což samozřejmě nelze bez rozumného
umožnění komerčních aktivit,“ vysvětlil záměry ČSSD předseda
Prahy 7 Daniel Štěpán. 

Podle ČSSD je nezbytné urychleně posoudit studie využití
a okamžitě začít areál opravovat a rozvíjet jinak, hrozí škody. 

„Je zvláštní, že dle ústních prohlášení představitelů radnice
Prahy 7 je pro ně holešovická tržnice prioritou, ale fyzicky nikdo
z vedení městské části nic nedělá. Zaspali jsme více než rok, IPR
i město musejí být podstatně aktivnější, jinak budeme zbytečně
utrácet peníze navíc kvůli nynějšímu zanedbávání povinností,“
doplňuje za ČSSD Praha 7 Tomáš Petříček.



10 www.vase7.cz

osobnost Prahy 7

● V politice nejste žádný začátečník,
v současné době zastáváte pozici ná-
městka ministryně obrany. Pokud pove-
dete pražské sociální demokraty do ko-
munálních voleb a uspějete, nebude to
krok zpět?

Možná budete překvapena, ale já jsem
na ministerstvu v podstatě úředník. Ne-
znamená to, že se mě netýká vládní poli-
tika, to právě naopak, jsem s ní v denním
kontaktu. Nicméně mě nikdo do žádné
funkce nezvolil, lidé si mě ve volbách nevy-
brali, byl jsem vybrán v konkurzu státním
tajemníkem. Přitom test voličské přízně je
pro člověka, který se pohybuje v politice,
velmi zásadní. Ukáže se, zda jeho myšlen -
ky, názory, program či vize jsou pro voliče
atraktivní. Já jsem se jako dlouholetý člen
sociální demokracie a jako Pražan rozhodl
přijmout nabídku vedení pražské sociální
demokracie a několika přátel, abych se
ucházel o pozici lídra na kandidátce. Nyní
mám za sebou více jak polovinu konferencí
v jednotlivých pražských městských čás-
tech a musím říct, že mě pozitivně překva-
pila reakce lidí v ČSSD na moji osobu. Beru
to jako velký závazek, a pokud dostanu
šanci reprezentovat stranu v primátor-
ském klání, budu potěšen.  
● Jste zastáncem kumulování funkcí,
jak mají někteří politici ve zvyku? 

Rozhodně a absolutně ne. Pokud bych
byl zvolen zastupitelem, tak to je funkce
plně slučitelná s pozicí odborného náměst -
ka na ministerstvu, jiná situace by nastala
v případě, kdyby mě lidé vyslali na magis-
trát do pozice radního nebo primátora.
Poku d dostanu ve volbách málo hlasů od
voličů, nebude co řešit, pokud dostanu re -
lativně málo hlasů a budu zvolen zastupi-
telem, jsem schopen funkci vykonávat co -
by angažovaný občan a zachovat si své
za městnání. Ale pokud voliči usoudí, že
mám vážně promlouvat do vedení města,
budu muset na ministerstvu skončit a vě-
novat se práci pro hlavní město Prahu.
● V uplynulých týdnech se vaše jméno
zmiňovalo i v souvislosti s tím, kdo by
měl nahradit ministryni obrany Karlu
Šlechtovou v čele ministerstva…

Nic takového jsem nezaznamenal. Fun -
k ce ministra je ale funkce politická a bez
testu voličské přízně, tedy bez toho, aniž
bych prošel volbami, bych takovou funkci
ne mohl přijmout. Politik bez voleb není po-
litikem. Pokud budu jedničkou kandidátky,
dovedu si představit velmi kontaktní kam-
paň, rád bych hodně mluvil s lidmi, kteří
žijí na sídlištích či na okraji Prahy. Ne jen
s těmi, kteří se pohybují v centru. Rád bych
byl voliči vnímán jako srozumitelný, auten-
tický, rozhodný a důvěryhodný člověk. 

● Upřímně řečeno sociální demokraté
nemají v Praze v posledních letech úplně
dobré volební výsledky…

Mám rád výzvy, nebojím se toho. Neza-
pomínejme ale na to, že v době Petry Buz-
kové sociální demokraté dosahovali v Pra -
ze dvojciferných výsledků. ČSSD má
i v hlavním městě velký potenciál. I tady žijí
lidé, kteří potřebují práci, potřebují bydlet,
potřebují dát dítě do školy a školky, potře-
bují mít možnost zaparkovat, potřebují mít
jistoty. Předchozí výsledky nejsou dobré,
mohou být cenou za předchozí vládnutí,
mohou být výsledkem toho, že si Praha při-
jde přirozeně velice bohatá. Ale tohle bo-
hatství se netýká zdaleka všech obyvatel
metropole. I ti, kteří na tom nejsou tak do -
bře, musejí v Praze spokojeně žít.  Praha
není jen centrum, jsou to i sídliště a okra-
jové části. 
● Jaké jsou podle vašeho názoru nejpal-
čivější problémy Prahy?

Nedostatek bytů a pojetí veřejného pro-
storu včetně dopravy, infrastruktury, ob-
služnosti. To jsou dva problémy, které stojí
před rozvojem každého města. Neobjevu-
jeme Ameriku, touhle fází prošla spousta
měst na světě. Důležité je, aby rozvoj měs -
ta nebyl na úkor okamžitého komfortu, aby
byl plánován rozumně. Praha jako každá
jiná metropole trpí vznikem rozdílných

Pražským primátorem by se
po podzimních komunálních
volbách mohl stát současný
náměstek ministryně
obrany Jakub Landovský.
Zda mu bude svěřena pozice
pražského volebního lídra,
se rozhodne v blízké době.
Proč má rád Prahu, jaký by
měl být její „šéf“ a jak
Jakuba Landovského
ovlivnil táta, uznávaný
herec a disident Pavel
Landovský?

Jakub Landovský:
Moje revolta byla zodpovědnost
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městských částí a vylidňováním centra.
A o to důležitějším tématem je doprava.
Lidé z okraje metropole se musí každý den
přemisťovat po Praze za prací či studiem.
Páteří dopravního systému v Praze je
MHD. Snažíme se do ní přivést co nejvíce
pasažérů. Letos se například podařilo zlev-
nit roční jízdné pro studenty na necelé čtyři
stovky ročně. Doufám, že když bude hro-
madná doprava spolehlivá, rychlá, bez-
pečná a dostupná, stane se araktivní alter-
nativou k cestování autem. A když si na ni
zvyknou v mládí třeba dnešní studenti, už
u ní zůstanou.
● Jaké byly podle vás uplynulé čtyři ro -
ky, tedy jedno volební období, v Praze?

Byly to nevyrovnané čtyři roky, po strán -
ce výkonu. Není se čemu divit, koalice byla
složena prakticky z pěti stran a její součástí
byli i lidé, kterým kompromis mnoho ne-
říká. Často u lidí vzniká dojem, že politik
slibem nezarmoutí a nesplní ho. Je třeba si
klást menší a jasnější cíle do budoucna. Ale
je třeba říct, v čem se Praze daří – je oprav -
du bezpečná. Ale nemusí to tak být i do bu-
doucna. Pokud budu vyslán do voleb jako
jednička, s potěšením se setkám se svými
protikandidáty. Stojím si za tím, že primá-
tor by měl být z Prahy, měla by to být re-
spektovaná osobnost a také by to neměl být
někdo, kdo už svoji šanci měl a nezužitko-
val ji. Když budu konkrétní, zajímá mě, na
koho vsadí v Praze dlouhodobě silná ODS.
Pokud to bude pan docent Svoboda, kte-
rého si velmi vážím, nebude to nic nového…
Ať voliči zhodnotí, zda chtějí návrat do mi-
nulosti, nebo se chtějí posunout dál.

● Pokud byste v říjnu uspěl a usedl do
primátorského křesla, co uděláte jako
první?

V Praze se asi nestane to, že by drtivě
zvítězila jedna politická strana a „ovládla“
metropoli. Proto si myslím, že úkolem pri-
mátora je postavit silnou, spolehlivou ko-
alici, najít shodu, vzájemnou důvěru, na-
stavit fungování mezi partnery. A rád bych
uzavřel s Pražany dohodu o tom, co stih-
neme nejen slíbit a rozestavět, ale hlavně
dokončit. Jde zejména o nastartování měst -
 ské bytové výstavby a dokončení oprav in-
frastruktury, na které se tu dvacet let kaš-

lalo a situace se změnila až v posledním vo-
lebním období.
● Žijete sice v centru, ale blízko máte ke
všem městským částem, pracovně jste
třeba působil v Praze 7. Jaký k ní máte
vztah?

Sedmička je neuvěřitelně atraktivní část
Prahy. Má řeku, má Letnou a přitahuje mo-
derní a svobodomyslné Pražany. To je fajn.
Ale občas mi připadá, že se zapomíná na to,
že zde žijí i další lidé, například senioři, a to
mnohdy celý život. S tím souvisí neúměrný
vzrůst cen bydlení, nedostatečná výstavba.
A problém celopražský je doprava, musejí
být dostavěny velké dopravní stavby.
● Celý život žijete v Praze, v čem je podle
vás jedinečná?

Jedna věc je, čím je jedinečná pro mě,
dru há, čím je jedinečná pro svět. Pro mě je
jedinečná tím, jak obrovským rozvojem
prošla v devadesátých letech. Jsem z gene-
race takzvaných Husákových dětí. Prahu si
pamatuji jako šedivé, temné město, upro-
střed kterého tekla špinavá Vltava. Vzpo-
mínám si, že Praha byla městem lešení!
A na jednou přišla devadesátá léta. Otevřela
se spousta možností, nikdo nepotřeboval
pobídky, dotace, lidé naprosto spontánně
využívali nově nabyté svobody a měnili
Prahu k lepšímu. Ale přece jen už je to sko -
ro třicet let a rozvoj města se zpomalil. Je
třeba pokročit ve spoustě věcí, je třeba in-
vestovat do infrastruktury, je potřeba zase
pokračovat. Sociální demokracii se nedá
upřít, že se v uplynulých čtyřech letech
sna žila něco s tím dělat, i když možná v ně-
kterých případech příliš vehementně, ale
s investicemi se rozhodně začalo. Jedním
z největších témat Prahy je doprava. Po-
slední čtyři roky jsme se fakt snažili o její
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Mediální agentura hledá

Vhodné
reklamní
plochy,

jako jsou štíty budov,
ploty a podobně
k dlouhodobému

pronájmu
na reklamní účely

Pro více informací prosím
pište na info@a11.cz

IN
ZE

RC
E 

V
7-

06
10

Chcete inzerovat
ve Vaše 7?

Volejte Hanku
774 488 910

Více na
www.vase7.cz

Asistent/asistentka
Hledáme vhodného kandidáta

na administrativní pozici

Požadujeme samostatnost, komunikativnost.
Zkušenost na obdobné pozici výhodou.

Práce na ŽL.
Možnost práce i na zkrácený úvazek.

Nabízíme zajímavou, časově flexibilní práci.
Férové ohodnocení!

CV posílejte na: info@a11.cz
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Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/VasePraha

www.nemovitosti-vykup.info

Společná realitní
a advokátní kancelář

JURIS REAL, spol. s r.o.
ihned vykoupí či

zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,

chaty, pozemku.
Vyřešíme právní

vady, dluhy, 
exekuce i privatizaci.

Okamžitá výplata zálohy.

Tel.: 774 335 502Tel.: 774 335 506
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Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy

Požadujeme samostatnost, komunikativnost, znalost Prahy 4,
Prahy 5, Prahy 10, případně Prahy 6. Zkušenost na obdobné pozici

výhodou. Práce na ŽL. Nabízíme zajímavou práci s jasně
definovanou a uchopitelnou klientelou. Férové ohodnocení!

Volejte: 603 239 737, nebo pište: info@a11.cz

zlepšení. Povedlo se nám zá-
sadně navýšit rozpočet napří-
klad na opravy silnic. Bohužel,
než to prošlo složitou admini-
strativou, větší opravy začaly
až v tomto roce. A tak máme
značnou část Prahy rozkopa-
nou. Ale můžu s klidným svědo-
mím říct, že praž ské silnice vrá-
tíme v lepším stavu, než jsme je
před čtyřmi roky přebírali.
A čím je Praha jedinečná pro
svět? Je to unikátní, historické
město s nádherným reliéfem.
Má skály, má řeku, má kopce. Je
jedinečná svým geniem loci. To
všechno přitahuje turisty. Je ale
jasné, že turista, kterého za-
jímá historie, přijede jednou či
dvakrát. Turista, který přichází
proto, že metropole je dyna-
mická a nabízí stále nové a nové
věci, se sem bude vracet. Nemů-
žeme žít jen z na ší historie, mu-
síme Prahu učinit ještě atra k -
tivnější. 
● Co Praze schází? 

Praze schází byty. Nemá šan -
ci nasytit poptávku po bydlení
a to tlačí ceny nemovitostí na-

horu a Praha se pomalu stává
nedostupnou. Města nemají
růst do šířky, v Americe jsem
viděl, co dokáže způsobit rozlé-
zající se zástavba, a to pro Pra -
hu není cesta. A také nelze roz-
voj tlačit na úkor zelených
ploch a občanské obslužnosti.
Bude se muset jít kombinací
vertikální cesty a využití napří-
klad starých továrních kom-
plexů. Já jsem zastáncem toho,
že se dá navýšit bez problémů
část městských čtvrtí tím, že
doplníme na úroveň nejvyšších
do mů stávající zástavbu. Další
věc jsou nezastavěné plochy,
ale tam je třeba velmi tvrdě vy-
jednávat s developery. Není
mož né maximalizovat zisk na
úkor školek, zeleně, dopravy.
Co je však hlavní, je aktivní za -
pojení Prahy do výstavby, aby
se rozšířila nabídka městských
bytů s regulovaným nájmem.
Bytů, které si mohou dovolit
i se nioři či rodiny s dětmi.
● Kam se v Praze rád vracíte?

Jsem původně z Malé Strany,
do školy jsem chodil do Helli-

chovky. Takže blízko mám roz-
hodně k Petřínu, místem mého
dětství je Kampa. 
● S nadsázkou, napadá vás
ně co, co by si Praha měla
„ukrást“ z jiné evropské
metro pole?

Můj táta žil dlouho ve Vídni
a našel si k ní vztah. Vyprávěl
mi, co tam funguje, něco, o čem
jsme neměli ani tušení. Třeba
o parkovacích hodinách, které
si lidé dávali do auta, když
k nim měl přijet třeba řemesl-
ník. A tohle je věc, která Praze
schází dodneš ka, možnost vy-
užít na omezenou do bu parko-
vací místo pro někoho, kdo za
vá mi nutně potřebuje přijet.
Jsou to drobnosti, které lidem
usnadní život. Takových příkla -
dů by se určitě našla celá řada.
● Zmínil jste svého tátu,
uznávaného herce a disiden -
ta Pavla Landovského. Vy jste
se vydal úplně jinou cestou
než on, jste právník, odbor-
ník na obra nu, potenciální
primátor… Jak vás v životě
ovlivnil?

Ovlivnil mě hlavně tím, že
jsem se, jak říkáte, vydal na ji -
nou cestu než on. Mladistvá re-
volta znamená pro mladého člo-
věka být úplně jiný než jeho
ro diče. Když máte doma dva bo -
hémy, tak je těžké si najít svoji
cestu. Místo abych byl svobodo-
myslný a nespoutaný, byl jsem
velmi pečlivý, vystudoval jsem
práva, choval jsem se velmi
zod povědně a „nebohémsky“.
To byla moje revolta. Ale život
s tátou mě samozřejmě ovliv-
nil, třeba v tom, jak rád si poví-
dám s lidmi, v tom, že ne mám
problém mluvit na veřejnosti
a to se, ačkoliv jsem nikdy o to -
hle nestál, v mnoha ohledech
po dobá herectví. Tak jako je
v do brém divadle potřeba vtáh-
nout do děje diváky, já vtahuji
posluchače do tématu při mých
přednáškách. A nesmím zapo-
menout na to, jaký byl táta váš-
nivý automobilista. Od mlá dí
mě neustále zásoboval nejrůz-
nějšími vra ky, jezdil jsem v au-
tech, která byla bůhví od kud
a v bůhví v jakém stavu. 
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servis

■ Dělnická 46/856
■ Tusarova 17/1316
■ Nad Kazankou 16/184

■ U Průhonu 1141/2
■ Na Ovčinách 4/970
■ U Letenského sadu 1296/10

Kontejnery na
elektrozařízení a baterie

Kontejnery na
sběr kovových obalů

Do červeného kontejneru
patří baterie a drobná
elektrozařízení, jako jsou

například kalkulačky, rá dia,
drobné počítačové vybavení,
discmany, telefony, elektronic -
ké hračky a podobně. Do kontej-
nerů nepatří televizory, počíta-

čové monitory, zářivky, úspor -
né žárovky, velké a malé domácí
spotřebiče (jako například
mraz ničky, pračky, chlad ničky
a podobně). Odkládat nelze ani
tonery, CD, videokazety a jiná
záznamová média. Rozměr
vho zu je 40 x 50 cm.

Nepoužité léky
do koše a popelnice nepatří

Léky jsou nebezpečný odpad. Nejjednodušším způsobem, jak
se léků „zbavit“, je odevzdat je přímo v lékárně. Každá lékárna
je povinna nepoužité léky převzít. Případně je také možné po-
užitá či neupotřebená léčiva odevzdat i ve sběrných dvorech
hl. m. Prahy či v rámci mobilního svozu nebezpečných odpadů.

Sběr použitých olejů a tuků
Použitý olej lze odevzdávat ve všech sběrných dvorech. V kaž-
dém sběrném dvoře je umístěna nádoba s nálepkou označující,
že jde o nádoby určené k odkládání použitých kuchyňských
olejů z domácností. Podmínkou je, aby oleje zbavené zbytků
jídla byly v uzavíratelných obalech.

Do těchto kontejnerů lze
odložit prázdné konzer -
vy, nápojové plechovky,

tuby, uzávěry, víčka, zvířecí
kon zervy. Naopak ne jsou urče -
ny pro sběr stlačených kovo-
vých nádob, tedy spre jů, ani
oba lů od nebezpečných látek,

jako jsou například barvy, ben-
zin, motorové oleje a další. Ná-
dobky od sprejů jsou považo-
vány za nebezpečný od pad
a stej ně jako obaly od nebezpeč-
ných látek je lze odevzdat ve
sběrných dvorech nebo při mo-
bilním sběru.

■ Šmeralova 3 ■ Ortenovo nám. 14 ■ Schnirchova 12
■ Komunardů 45 ■ Na Maninách 26 ■ Kostelní 28

■ U Sparty 2 ■ Letohradská 3 ■ Jankovcova 45
■ Na Výšinách 2 ■ U Smaltovny 25 ■ Tovární 4

■ Nad Královskou oborou 1 ■ Osadní 41

Nábytek
Jde o objemný odpad, k jeho

odkládání slouží velkoobjemo -
vé kontejnery. Nábytek je vhod -
né alespoň částečně demonto-
vat, aby v kontejneru nezabíral
moc místa, dále je možno vyu -
žít sběrné dvory. 

Zrcadla
Zrcadla nepatří do sběrných

nádob na sklo, jelikož jejich
sou částí je i kovová vrstva, kte -
rá znemožňuje jejich použití
při recyklaci skla. Zrcadla patří
do nádoby na směsný odpad,
pokud se zrcadlo do této nádo -
by nevejde, jde o objemný od -
pad. K odkládání tohoto odpadu
slouží velkoobjemové kontejne -
ry, dále je možno využít sběrné
dvory.

Sportovní náčiní
Staré sportovní náčiní vět-

ších rozměrů není mož  né odlo-

žit do sběrných ná dob na směs -
ný komunální odpad, jde
o objem ný odpad. K odkládání
tohoto odpadu slouží velkoobje-
mové kontejnery, dále je možno
využít sběrné dvory. Men ší
sportovní náčiní či jeho sou-
části je mož né odložit do sběr-
ných nádob na směsný odpad.

Autosklo
Autoskla nepatří do sběrných

nádob na sklo, jelikož obsahují
neoddělitelné příměsi, které
znemožňují je jich použití při
recyklaci skla. Autosklo je
tedy objemný od pad. K odklá-
dání tohoto odpadu slouží vel-
koobjemové kontejnery, dále je
možno využít sběr né dvory.

Pneumatiky
Pneumatiky nepatří do sběr-

ných nádob na plasty ani do
sběrných nádob na směsný od -
pad. Jde o těžko zpracovatelný

odpad, který lze odložit ve sběr-
ných dvorech hlavního města
Prahy (za úhradu), zákon navíc
stanovuje dovozci nebo výrobci
povinnost zpětného odběru
pneumatik a jiných výrobků.
Zpětný odběr musí být prove-
den bez nároku na úplatu od
spotřebitele.

Stavební odpad
Stavební odpad z činnosti fy-

zických osob lze odevzdat ve
sběrných dvorech hlavního měs -
ta Prahy, měsíčně lze ve sběr-
ném dvo ře bezplatně odložit
pouze 1 m3. V případě rekon-
strukce, kterou provádí fir ma,
je původcem tohoto odpadu tato
firma a vztahují se na ni povin-
nosti původce odpadu.

Bioodpad
Biologicky rozložitelný od -

pad (bioodpad) se přednostně
kompostuje. Pokud ob čan ne-

vlastní kompostér či nemá mís -
to na založení kompostu, může
bioodpad odvézt do nejbližší -
ho sběrného dvora či přímo do
stabilního sběrného místa pro
sběr bioodpadu. 

Zářivky
Zářivky a výbojky z domác-

ností nepatří do sběrných ná -
dob na sklo ani do sběrných ná -
dob na směs ný od pad. Kvůli
obsahu nebezpečných látek to -
tiž jde o nebezpečný od pad.
Zářiv ky a výbojky lze odevzdat
ve sběrných dvorech hlavního
města Prahy, ve stabilních sběr-
nách nebezpečného odpadu ne -
bo při plánovaném mobilním
sběru nebezpečného odpadu.
Zákon stanovuje dovozci nebo
výrobci povinnost zpětného od-
běru zářivek, výbojek a jiných
výrobků. Zpětný odběr musí
být proveden bez nároku na
úplatu od spotřebitele.

Kam patří odpad
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Tajenka skrývá citát Publia Ovidia Nasa

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V7 – 06: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Prokletá a tajemná
místa Čech a Moravy
od Veroniky Roubínkové.

Objednejte si předplatné na www.sorry.cz,
nebo na telefonním čísle 225 985 225. (Po až Pá 8.00–18.00 hod.)

Roční předplatné za 499 Kč (11 čísel)
Speciální balíček (roční předplatné + tričko) jen za 699 Kč

facebook.com/sorrycz

Červnové číslo časopisu Sorry právě v prodeji.

Nestačí vám náš humor na papíře? Máme ho pro vás i na tričku.

PrDeL

JIŘÍ KOŠTÝŘ
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veřejný prostor

„Vnímám to jako letitý
dluh města, který vůči
Alfonsi Muchovi má -

me. Slovanská epopej je velko-
lepé dílo, a to by mělo mít vlast -
ní a důstojný domov,“ ře kla
primátorka hlavního města
Pra hy Adriana Krnáčová.

Již v minulém roce vytipoval
Institut plánování a rozvoje
Prahy vhodné lokality pro trva -

lé umístění Slovanské epopeje
a jako nejvhodnější označil lo-
kalitu Těšnova, kde by však
byla nutná změna územního
plá nu. Jako druhé a třetí nej-
vhodnější místo bylo vyhodno-
ceno právě holešovické Výsta-
viště.

„Výhodou tohoto řešení je, že
za dva a půl roku by už Slovan-
ská epopej mohla mít domov,

V Lapidáriu bude

Slovanská epopej

Holešovické Výstaviště v současné době
prochází rozsáhlou proměnou a dalším
krokem je i kompletní rekonstrukce
Lapidária. Společně s rekonstrukcí bude
dostavěna nová moderní budova, která
splní veškeré požadavky na umístění celé
expozice Slovanské epopeje.

jaký si po celou dobu zaslouží,
a my tím navíc podpoříme roz-
voj Výstaviště, protože epopej
na to místo jistě přiláká velké
množství lidí,“ uvedla primá-
torka.

Předpokládaná výše inves-
tice je 580 milionů, přičemž
v zakázce je zahrnuta jak kom-
pletní rekonstrukce stávající
historické budovy, tak stavba
nová, která musí splňovat ná-
ročné technické požadavky.

Nový stavební objekt reflek-
tuje svým půdorysným tvarem
i hmotou právě zrcadlově umís-
těnou hmotu objektu Akademie
výtvarných umění. Novostavba
je z urbanistického hlediska
dopl něním nyní scházející kom-
poziční hmoty, která kromě
dopl nění objemového jedno -
znač ně doplňuje i okolní komu-
nikační trasy. Celý záměr ještě
musí schválit zastupitelstvo.
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DUKELSKÝCH HRDINŮ 348/13  HOLEŠOVICE

www.domeokoupelny.cz

Zveme vás také na naši druhou prodejnu CHODOV 
Pod Chodovem 1267/7 Praha 4 (vedle Decathlonu).

ZDE NAJDETE ROZŠÍŘENÝ SORTIMENT PRO VAŠE BYDLENÍ

Otevřeno: PO – PÁ 9 – 18 hod., tel.: 604 939 742, info@domeo.cz

KOUPELNY  KUCHYNĚ  PODLAHY  DVEŘE  OSVĚTLENÍ
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