
LISTOPAD
Vychází 20. 11. 2017 / Zdarma

Ježíškova dílna
v Holešovicích

Volný čas

Pomoc
s bydlením

Veřejný prostor

Nezávislý měsíčník pro Prahu 7

Causa

Kateřina
Eliášová

Na sedmičce
se nám líbí

Najdete nás na
www.vase7.cz

Bezpečnost dětí
na sedmičce

NEJŠIRŠÍ NABÍDKA
ŠPERKŮ 
S BRILIANTY
V PRAZE

starožitnictví ANTIKVITA
navštivte nás v Praze 6,
Na hutích 9
tel.: 233 336 601
www.antikvita.cz

IN
ZE

RC
E 

V
7-

11
19





3www.vase7.cz

editorial

Vaše 7
Nezávislý měsíčník o dění na Praze 7
Vydává A 11, s. r. o.,
Bělehradská 568/92, Praha 2, 120 00
IČ 27120805
Registrace: MK ČR E 23038
Ročník I, vychází měsíčně
Datum vydání listopadového čísla 20. 11. 2017
www.vasepraha.eu

Adresa redakce:
Dejvická 9,
160 00 Praha 6
tel.: 603 239 737,
e-mail: redakce@vase7.cz
www.a11.cz7

V případě nedoručení časopisu
pište na e-mail: distribuce@a11.cz
nebo volejte tel.: 603 239 737.
Předplatné poštou
nebo e-mailem: redakce@a11.cz
Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Vaše 7 není periodikem žádného politického
subjektu.
Vydavatel neodpovídá za věcný
obsah uveřejněných inzerátů.
Přetisk a jakékoli šíření pouze
se souhlasem vydavatele.

Šéfredaktorka:
Zuzana Půrová
zuzana.purova@a11.cz
tel.: 776 394 016
Marketing:
Julie Langerová
julie.langerova@a11.cz

Grafika:
Bohumil Havránek
zlom7@a11.cz

Příjem inzerce:
Pavel Horský
pavel@a11.cz
tel.: 775 940 614
Libor Rys
libor.rys@a11.cz
tel.:602 444 693

Z obsahu:

V příštím čísle:
Automobily, služby,
kultura, zdraví, dětské akce

Uzávěrka podkladů
a inzerce 8. 12. 2017
Časopis vychází 18. 12. 2017

str. 4
Aktuality z městské části

str. 8
Rozhovor s Kateřinou
Eliášovou
str. 10
Servis: Kam s odpadem

str. 11
Volný čas: Tipy na akce

str. 12
Luštění

str. 14
Veřejný prostor: Nová lávka

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha

INZERCE V7-1106

Vážení čtenáři,
ať se vám to líbí nebo ne, do
Vánoc zbývá několik posled-
ních týdnů. Pokud slavíte
svát ky tradičně, máte před
sebou hektičtější období. Ukli-
dit, napéct, nakoupit dárky,
zabalit je, poschovávat po by -
tě před rodinou a snažit se ne-
zapomenout, kde všude skrý -
še jsou… Do toho navštívit
příbuzné a známé, a také se
projít vánočně vyzdo benou
Prahou. I když má být před -
vánoční období časem pří-

jemným, leckdy se mění spíše v maraton stresu. Ulevte si
alespoň v něčem a třeba si objednejte vánoční cukroví od
profesionálů. Ušetřený čas můžete věnovat třeba rodině
a společně se můžete podívat na nějakou pěknou vánoční
i nevánoční akci, která se bude konat v sedmé městské
části. Vydejte se na výstavu, do kina, divadla nebo na kon-
cert. Zajímavá akce se koná třeba v Holešovické tržnici. Jde
o výstavu historických i modernějších videoher a herních
konzolí. Rodiče mohou zavzpomínat a ukázat svým dětem
kousek svého dětství. Pořádáte sami kulturní nebo komu-
nitní akci a chcete na ni pozvat své sousedy nebo širší veřej-
nost? Dejte nám o ní vědět. Vaše Zuzana
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Právní poradenství
pro SVJ

Cyklus seminářů právního pora-
denství pro společenství vlastní -
ků jednotek z Prahy 7 připravila

tamní radnice. Přednášky jsou zdarma
a konají se přímo na úřadě městské
části. Na 29. listopadu je naplánována
přednáška na téma hospodaření spole-
čenství vlastníků jednotek a nakládání
se společnými částmi domu. Účast na
seminářích je zdarma, začíná se od
17.00 hodin a zúčastnit se mohou dvě
osoby za každé společenství. Na před-
nášku si zájemci musejí předem rezer-
vovat místo na mailu GregorovaJ@pra -
ha7.cz.

Obnovené rybníky 
ve Stromovce

Tříletou rekonstrukci má za sebou
centrální část parku Stromovka.
V roce 2015 byly obnoveny stáva-

jící tři rybníky včetně historické Rudol-
fovy štoly, o rok později byly na místě
nejvíce podmáčených luk vybudovány
dva no vé rybníky a prokopána nová
vodní koryta propojující staré a nové
rybníky do jedné soustavy. Zde byla ta -
ké postave na dvě dřevěná mola, umož-
ňující snad ný přístup k vodě. Letos
potom došlo k opravě všech cest, staré
poškozené asfaltové povrchy byly změ-
něny na mla tové.

Víte, že v budově radnice Prahy 7 
na Nábřeží kapitána Jaroše 
pracoval i Franz Kafka?
Hlavní vchod do budovy radnice Prahy 7 na Nábřeží kapitána 
Jaroše bude do středy uzavřen. Důvodem je deinstalace 
čtyř soch z průčelí domu. Veřejnost nechť využívá vchodu 
od parkoviště u ulice Na Ovčinách. Dům má zajímavou 
historii. Nejznámější osobou, která se v něm vyskytovala, byl 
bezpochyby pražský německy píšící spisovatel Franz Kafka.

Pet Center týrá zvířata, nemocná 
prostě nechají umřít, vypověděla 
bývalá pracovnice
Zvířata zabíjeli tak, že jimi hodili o zem, zanedbávali veterinární 
péči, a když bylo zvíře nemocné, prostě jej nechali umřít  
v temnotě. To jsou jen některá nařčení, která vznesla bývalá 
zaměstnankyně zverimexu Pet Center. Podle jejích slov bylo 
každodenní týrání zvířat na denním pořádku, generální ředitel 
společnosti to popřel. 

Čtěte na... Čtěte na...

www.nasregion.cz

Ocenění v prvním ročníku soutěže
Obec přátelská seniorům 2017 zí-
skala Praha 7, obsadila 3. místo

a k tomu dostala dotaci ve výši 800 tisíc
korun na rozvoj služeb pro seniory. Na sed-
mičce žije více než sedm tisíc seniorů.
Z přidělené dotace od Ministerstva práce
a sociálních věcí plánuje radnice rozšiřo-
vat, koordinovat a proškolovat tým dobro-

volníků svého Pečovatelského centra, část
peněz má být použita i na zavedení orien-
tačního systému v nové bezbariérové bu-
dově polikliniky, který umožní nevidomým
a osobám se sníženou zrakovou orientací
najít správnou ordinaci. Připravuje se také
informační kampaň o týrání seniorů, kurzy
určené pro pečující o seniory či semináře
mezigenerační solidarity.

Praha 7
přátelská seniorům 

Muzeum totality by chtěla zřídit spo-
lečnost Post Bellum, která se vě-
nuje dokumentování českých dějin

před rokem 1989. Na toto téma bude také
zaměřena výstava v prostorách pod býva-

lým Stalinovým pomníkem na Letné, která
začne příští rok v říjnu. Ta představí mi-
nulé století desítkou zlomových okamžiků,
jako bylo drama legionářů na Sibiři, pová-
lečné vyhnání Němců nebo 50. léta. 

Muzeum totality
na Letné

Parkovací automaty a značky pro nový
systém zón placeného stání začínají
být instalovány v Praze 7. Platit se za

parkování začne na sedmičce od 1. února
příštího roku. Prozatím budou nové znač -

ky upraveny škrtací oranžovou páskou či
dočasným přelepem a platit bude až do
úno ra původní dopravní značení, stejně
tak i parkovací automaty budou prozatím
mimo provoz. 

Placené parkování
v sedmé městské části

INZERCE V7-1108
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Omezení ve
Veletržní a Strojnické

Výstavba Obchodního centra Let -
ná omezuje pohyb chodců i řidi -
čů v ulicích Veletržní a Stroj-

nická v úseku mezi ulicemi U Studánky
a Dukelských hrdinů. Došlo tady k zá-
boru chodníků a parkovacích míst,
s omezením je třeba počítat několik ná-
sledujících měsíců.

Knihobudka na
Strossmayerově náměs tí

Červený parazit, tedy veřejnou
kni hobudku má nově sedmá
měst ská část. Našla místo na

Strossmayerově náměstí a navrhl ji
student Vysoké školy uměleckoprůmy-
slové Matyáš Kočnar. Lidé mohou do
knihobudky vlastní knížku odložit ne -
bo si zde naopak něco ke čtení vzít.  

INZERCE V7-1110

LA CAPANINNA 
Milady Horákové 818/52
170 00 Praha 7 Holešovice
Prodejna: +420 733 441 162
www.lacapannina.cz

Nevíte si rady    s vánočním        dárkem?
La Capaninna  

 

 

 

Vykoupím jakýkoliv
byt v Praze

za nejvyšší možnou cenu

Tel.: 603 278 555

Rychle, seriózně,
právní jistoty.
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Sté výročí založení Československa si
příští rok připomenou Češi a Slováci.
Naplánována je proto celá řada akcí,

například výstav nebo programů pro ško -
ly. Lidé ale mohou také pomoci hledat
Stromy svobody. Kampaň Stromy svobody
1918–2018 pořádá nadace Partnerství. Je -
jím smyslem je pátrání po Stromech svo-
body, které byly vysazeny v letech 1918
a 1919 na počest republiky a k připomínce
svobo dy a demokracie. Hledají se však
i stromy, které obce či spolky a občané vy-
sadili u stej né příležitosti v pozdějších le-
tech. „Samotnou kampaň podporují orga-

nizace jako například Post Bellum, Česká
rada dětí a mládeže, Sokol, Svaz měst
a obcí a řada dalších,“ říká Adéla Mráčková
z Nadace Partnerství. Pokud víte o stromu,
který by za daná kritéria splňoval, můžete
ho zaregistrovat na webu kampaně
www.stromysvobody.cz. Registrovány už
jich byly desítky, kde se nacházejí, je mož -
né sledovat na mapě na zmíněném webu.
Cílem kampaně je objevit alespoň symbo-
lických 1918 Stromů svobody a poznat je-
jich příběh, ale také uspořádat Den Stromů
svobody příští rok 27. října, a založit novou
tradici oslav Dne vzniku Československa.

Lidé mohou pátrat
po Stromech svobody

Památník ticha
na nádraží Bubny

Památník ticha vznikne na nádraží
Pra ha–Bubny. Připomínat bude té -
měř padesát tisíc lidí, kteří právě

z to hoto místa nastoupili do transportů do
koncentračních táborů. Přestavba buben-
ského nádraží začne v polovině příštího
roku a potrvá rok a půl. Na vzniku památ-
níku se dohodlo hlavní město Praha se
Sprá vou železniční dopravní cesty, které
budova a pozemky patří. Správa železniční
dopravní cesty vše poskytne k dlouhodo-
bém pronájmu.  Památník ticha bude při-
pomínat padesát tisíc lidí, kteří zde nastou-

pili na transporty do Terezína a dalších
koncentračních táborů. „Vítězný návrh je
decentní a respektující historii místa, při-
tom je z architektonického pohledu velice
zajímavě zpracovaný,“ podotkla pražská
primátorka Adriana Krnáčová. Za vítěz -
ným návrhem stojí studio ARN a architekt
Jiří Krejčík. Lidé si nyní mohou návrh pro-
hlédnout, a to ve výstavních prostorách
někdejších Elektrických podniků, kde byla
instalována výstava nazvaná Nová Stanice
Bubny. Ta byla otevřena k výročnímu dni
prvního židovského transportu z Prahy.



6 www.vase7.cz

aktuality

IN
ZE

RC
E 

V
7-

11
02

Pátý ročník MittelCinema-
Festu přivítá od 30. listo-
padu až do 5. prosince Ki -

no Lucerna. Divákům festival
opět nabídne přehlídku těch
nejlepších filmů uplynulé se-
zony. V letošní nabídce filmů to
budou i české premiéry někte-
rých filmů. Na programu festi-

valu je účast některých reži-
sérů či představitelů hlavních
rolí prezentovaných snímků.
I letos festival zakončí živý kon-
cert pod taktovkou maestra
Waltera Attanasiho na počest
sedmé múzy prostřednictvím
několika nezapomenutelných
skladeb Astora Piazzolly. 

S dočasným omezením
mu sejí počítat cestující
na zastávce metra Vltav-

ská. Z důvodu demoličních pra -
cí na lávce pro pěší před vstu-
pem a výstupem ve stanici
me tra Vltavská totiž došlo mi-

nulý týden k uzavření dveří pří-
mého výstupu z pevného scho-
diště mezi vestibulem a zastáv-
kou tramvají. Ostatní přístupy
do vestibulu stanice zůstávají
bez omezení. Práce jsou naplá-
novány do začátku prosince.

Omezení
na Vltavské

Festival
italského filmu

Projekt „Po dětech do prá -
ce“ se blíží do své polo-
viny, tento rok do svého

závěru. V průběhu září nastou-
pilo do zaměstnání neuvěřitel-
ných 80 procent zapojených
maminek. V naprosté většině
na částečný úvazek – to bývá
nejzásadnějším požadavkem
klientek.

Projekt „Po dětech do práce“
si zakládá na individuálním pří-
stupu ke svým klientkám. Je
důležité zprostředkovat klient-
kám ne „jen“ práci, ale práci,
blížící se co nejvíce jejich
ideálním představám, které si
samy vyspecifikovaly během
jednotlivých aktivit projektu.

Co všechno se za tím skrývá?
Co maminka, to jiné priority,
jiné klíčové body, které je po-
třeba před nástupem do za-
městnání vyřešit. Mezi ty zá-

sadní patří například velikost
a rozložení úvazku, dojezdová
vzdálenost do zaměstnání, za-
chování nebo naopak změna
oboru, platové představy, mož-
nosti zajištění hlídání dětí, či
ne/podpora partnera nebo ro-
diny, ale i nízká sebedůvěra,
způsobená často dlouhodobým
pobytem v domácnosti. Ze zpět-
ných va zeb už zaměstnaných,
klientek vyplývá, že zvolený
pří stup se zaměřením na indivi-
duální potřeby a jedinečnost
každé z klientek je velmi efek-
tivní a nese ovoce. K dnešnímu
dni je v projektu zapojeno ko -
lem 40 žen. Většina klientek
z jarní série je již zaměstnaná,
část spolupracuje s personalist-
kou na hledání vhodné pozice
a část se účastní aktuálně pro-
bíhajících workshopů a konzul-
tací podzimního cyklu.

Ženy našly práci
díky „Po dětech do práce“

Již po XIII. se vám v pravém
křídle Průmyslového pa-
láce opět představí na 150

řemesel z celé České republiky,
ale také ze zahraničí. Neodmys-
litelnou součástí předvánoční
at mosféry jsou vánoční trhy.
A ty nejlepší jsou právě ty s be-
rounskou tradicí, hrnčířsko –
řemeslné. Konat se budou 1., 2.
a 3.prosince, denně od 10.00
hodin do 18.00 hodin.

Nejvíce vám nabídne řemeslo
hrnčířské – mísy, misky, hrnky,
šálky, pohárky, talíře, svícny,
betlémy, květináče, so chy, ale
i plastiky, mozaiky, vázy, šperky
a jiná umělecky cenná díla. Ke-
ramika pálená dřevem, majo-
lika, keramika točená na kruhu
i modelovaná.  Dále zde najdete
výrobky ze skla, jako jsou re-
pliky historického skla, fouka -
né sklo, tradiční skleněné figur -
ky, fusing, vitrá že, madon ky či

sva té obráz ky i výrobky ze dře -
va, od dlabaných mís, přes vy-
řezávané betlémy a hračky, až
po nábytek. Koupit budete moci
také tkané výrobky, třeba ručně
tkané ubru sy, přehozy a kobe-
rečky, ale i další textilní či ko-
žené výrobky. 

Mamince? Babičce?
Manželce? Dceři? 

Kvalitní a originální nádobí
najdete asi opravdu jenom
u nás. Letos vám dáme opět za-
ručený typ: David Roznětin-
ský – Keramická dílna Zmrzlík
a nádherně barevná keramika.
Nebo porcelán Lucie Volkové,
jež potěší milovnice moderního
užitého designu.

Tatínek? Dědeček?
Manžel? Syn?

Kromě kožené pánské galan-
terie, klobouku, vyřezávané

Hrnčířské a řemeslné trhy
na Výstavišti

fajfky, nebo ručně šitého hou-
padla, hamaku, mohou udělat
radost designové obouvací lžíce
Jaromíra Bauera. Dlouhá lžíce
na boty zajistí možnost nazutí
obuvi pohodlně ve stoje bez
ohýbání. 

A čím potěšíte
ty nejmenší?

Hlavně hračkami! Najdete
ručně šité i dřevěné. Letos vás
potěšíme novinkou Originální
české loutkové divadlo MARI-
ONETINO. Loutkové divadlo je
kreativní a super hračka pro

všechny děti. Chvilky odpočin -
ku při vybírání dárků vám zpří-
jemní vybraná vína z Mělnicka,
Strážnice, Bojanovic a Blatnice
pod sv. Antonínem, francouz-
ské sýry a olivy ze středomoří,
domácí jednohubky ze zdra-
vých a čerstvých surovin. Ale
i čaj nebo káva s tradičními per-
níčky i novinkou, perníkovou
roládou se švestkovými povidly
z pekárny Perníčkův svět. 

Více informací najdete na
www.hrncirsketrhy.cz nebo na
www.facebook.com/hrncirske-
trhy.beroun.
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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

INZERCE V7-1112

Jan Čižinský,
PRAHA 7 SOBĚ,
starosta MČ Praha 7

Děti ohrožuje doprava, proto jsme zpře-
hlednili přechody. Děti ohrožuje šikana,
proto pomáháme školám s odborníky na ši-
kanu. Děti ohrožuje chudoba, proto fungu -
je obědové konto a na každé škole i konto
solidarity pro kroužky a školy v přírodě.
Děti ohrožuje nedostatek pohybu, proto
jsme zpřístupnili tři školní hřiště. Některé děti neumějí plavat,
proto jednou za dva roky organizujeme pro neplavce kurz zdarma
bez přítomnosti spolužáků, aby se neplavci nestyděli a na kurz
přiš li. Děti jsou ohroženy i neláskou a nezájmem svých blízkých.
S takovými dětmi pracují naši sociální pracovníci a snaží se pomo -
ci jim i jejich rodinám. 

Bezpečnost dětí
v sedmé městské části

Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D.,
ČSSD Praha 7

Česká republika má dlouhodobý problém
s velmi rozšířeným užíváním drog mezi
mladistvými, a to i v porovnání s jinými ze-
měmi Evropské unie. Podobně tomu je
i s kouřením nebo požíváním alkoholu. Ja -
ko další problém, spojený s moderní dobou,
vnímám například kyberšikanu. Faktem je,
že internet je na jedné straně skvělý a uži-
tečný, zároveň však má i mnoho temných zákoutí a my nemůžeme
sledovat každý pohyb, které naše děti dělají online. To je věc,
o které se stále moc nemluví, ale mnohé děti velmi vážně ohro-
žuje. Účinné řešení obou těchto problémů vidím především v pre-
venci. Musíme investovat do programů na školách, ve kterých děti
dostanou potřebné informace a dozvědí se o všech rizicích.

„Očem děti nesní“ je
projekt, který upo-
zorňuje na to, že dě -

ti, které zažívají domácí násilí,
nemají běžné dětství a místo
bezpečí domova pociťují strach
o zdraví a život a často se cítí
zodpovědné za násilí mezi ro-
diči, jejich přání a sny jsou tím
poznamenané a mění se tak i je-
jich budoucnost. „Když totiž
o něčem sníte, je to už jen krů-
ček k tomu, aby se to stalo. Mů-
žete své sny uskutečnit. Když si
o něčem ale ani netroufnete
snít, nemůže se to potom ani
stát,“ říká ředitelka Centra LO-

CIKA Petra Wünschová. Kam-
paň probíhá za podpo ry Nadač-
ního fondu pomoci Karla Ja-
nečka a zaštítila ji režisérka
a dokumentaristka Olga Som-
merová, která je přesvědčena
o tom, že chránit děti je největší
povinností. Olga Sommerová
vydala knihy rozhovorů s názvy
„O čem sní ženy“ a „O čem sní
muži“ a „O čem ženy nesní“. 

Kromě zmíněných témat se
v průběhu trvání kampaně
představují ambasadoři LOCI -
KY, kteří centrum dlouhodobě
znají a podporují a rozhodli se
nabídnout za příspěvek do

crow fundingové sbírky něco
osobního. Pro dárce je proto
připravena odměna například
ve formě lístků do divadla, kur -
zu akvarelu či osobního kau-
činku. „Po kud darujete finanční
obnos, můžete si vybrat či vy-
soutěžit na facebooku Centra
LOCIKA některou z odměn. Je
to takové drobné poděkování za
to, že ani v dnešní době nejsou
lidé hluší k problémům a sta-
rostem těch druhých“, vysvět-
luje koordinátorka kampaně
Kristina Cysařová. 

Centrum LOCIKA funguje od
roku 2015 a jde o první takto

Centrum LOCIKA pomáhá

týraným dětem
Kampaň s názvem „O čem děti nesní“ rozjelo Centrum LOCIKA.
Přispívat dětem, které zažívají domácí násilí, je možné až do 5.
ledna. Kampaň představuje sedm témat, které jsou podle zkuše-
ností terapeutů z Centra LOCIKA pro děti zažívající domácí násilí
stěžejní. Je to třeba otázka viny, samota, sny a přání, svoboda.

specializované centrum pro dě -
ti zažívající domácí násilí v Čes -
ku. Ročně zde pomohou až 150
dětem a jejich rodinám. Služby
centrum poskytuje na adrese
Dukelských hrdinů v Praze 7.
Výtěžek kampaně bude použit
na navýšení kapacity služeb
pro děti zažívající násilí. Více
informací je na webových
strán kách www.centrumloci -
ka.cz nebo na profilu www.face-
book.com/centrumlocika.
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● Kde se v Holešovické tržnici „vzala“
vý stava Game on?

Výstava, která už projela velkou část
svě ta, se k nám do haly 40 dostala skrze
partnerství. Halu čtyřicet jsme od města zí-
skali proto, abychom tady vybudovali ko-
munitní centrum a digitální technologické
centrum. Vše, co tady vznikne, má být
smě řováno k celoživotnímu vzdělávání jak
dětí, tak dospělých i seniorů. A do toho při-
šla nabídka partnerství výstavy GAME ON
a my jsme řekli ano, protože byť je to vý-
stava o hrách a herních zařízeních, do na-
šeho konceptu zapadá. Připravili jsme k vý-
stavě doprovodný vzdělávací program pro
školy, zaměřený na bezpečnost v kyberp-
rostoru. Dopoledne se sem chodí děti vzdě-
lávat a odpoledne probíhá výstava, jejímž
pořadatelem je uznávaná britská umělecká
instituce Barbican. 
● A co je OSE ČR?

Jsme malá parta lidí, která se vždy podí-
lela na projektech spojených se vzdělává-
ním, ať už dětí obecně, nebo dětí v sociálně
vyloučených lokalitách, třeba na Javornic -
ku. Tam projektově i jinak pomáháme dvě -
ma komunitním centrům, ve kterých pra-
cujeme převážně s dětmi, z nichž mno hé
mají speciální vzdělávací potřeby, nebo je
nechtěli do školy či školky přijmout z jiných
důvodů. Vždy jsme byli partnery různých
organizací, kterým jsme pomáhali připra-

vovat vzdělávací projekty. Před několika
lety ale nastal čas, kdy si kolegové řekli (já
jsem do týmu vstoupila teprve předlo ni), že
chtějí postavit něco vlastního. Tak vznikla
myšlenka, že by OSE ČR měla vlast ní ko-
munitní a vzdělávací prostor. Pracovat s ko-
munitou lze totiž kdekoli, nemusí to být
soci álně vyloučená oblast. Konkrétně do
ho lešovické tržnice jsou zvyklé chodit ge-
nerace lidí, je tady mnoho seniorů, ale
vzhledem k dynamickému rozvoji „sedmič -
ky“ také celá řada mladých lidí, vietnamská
komunita. My chceme být prostorem, který
nabídne pomocnou ruku, nabídne mís ta
k práci, ale i vzdělání a smysluplné trávení
volného času. Začátkem listopadu jsme od
Zastupitelstva hlavního města Pra hy do-
stali „zelenou“ pro náš projekt komunitní -
ho centra a teď nás čeká kon krétní práce.
Rádi bychom také v budoucnu propojili
všechny, kteří v Holešovické tržnici fungují
a pořádali veřejné debaty na téma, co dál
s tímhle prostorem. Jedna debata už se ta -
dy konala a my bychom rádi započali jakou -
si přednáškovou tradici. 
● Kde ve světě bychom se mohli v tako-
véhle nabídce inspirovat, kde žijí hodně
komunitně?

Všude… Opravdu mám pocit, že kdekoli,
ať už v Kodani, Berlíně, Vídni… Ale nechci
Česko kritizovat, sice pomalu, ale postupu-
jeme dopředu… 

● Říkáte, že součástí výstavy GAME ON
je i vzdělávací program pro děti, co jste
pro ně připravili?

Kyberprostor a počítačové hry jsou ne-
obyčejně zajímavý svět. Ale také někdy ne
úplně bezpečný. Náplní našeho programu
je tak logicky bezpečnost na internetu. Děti
čeká krátká interaktivní přednáška o tom,
na co si dát v kyberprostoru pozor, s čím se
mohou setkat, co o sobě mohou prozradit
a co už ne. Snažíme se jim vysvětlit, že svět
počítačových her má svá pravidla a ne
všechny hry jsou pro ně vhodné, a že to má
svůj důvod. A na závěr si školáci a studen -
ti projdou výstavu. Ještě bychom rádi pro-
gram rozšířili o mediální výchovu, protože
to spolu úzce souvisí, hlavně kvůli různým
hoaxům a dezinformacím. 
● A riskují české děti na internetu?

Jsou děti, které nám na přednáškách při-
znají, že si vůbec neuvědomují, že riskují,
a že klidně dávají do virtuálního světa své
fotky nebo citlivé údaje. Neřeší žádné za-
bezpečení svých dat. Je to tak půl na půl. Je
znát, že rodiče o tom s dětmi mluví, ale uči-
telé přiznávají, že od nás to možná přijíma -
jí lépe než ve škole a doma. 
● O bezpečnosti dětí na internetu se
mluví hodně. Ale co dospělí, ti se chovají
správně?

Nemyslím si… Ale dospělí jsou dospělí
a vše co dělají, je jejich zodpovědnost. Prob-

Kateřina Eliášová:
Na sedmičce se nám líbí

Přes tři miliony lidí, třicet světových metropolí, více než
150 hratelných her a herních zařízení od roku 1960 po
současnost. To je výstava GAME ON v číslech. Momentálně
je zabydlená v Pražské tržnici v Holešovicích, konkrétně
v hale číslo 40. Ta se ale brzy změní v kreativní
a vzdělávací komunitní centrum, na kterém intenzivně
pracuje tým z organizace OSE ČR. „Jsme malá parta lidí,
která se vždy podílela na projektech spojených se
vzděláváním, ať už dětí obecně, nebo dětí v sociálně
vyloučených lokalitách. Před několika lety nastal čas, kdy
si kolegové řekli, že chtějí postavit něco vlastního. Tak
vnikla myšlenka, že by OSE ČR měla vlastní komunitní
a vzdělávací prostor,“ popisuje Kateřina Eliášová.
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AUTOVARS a.s. – autorizovaný prodej a servis vozů Opel s dlou-
holetou tradicí se širokou nabídkou služeb jako jsou autopůjčovna,
silniční asistence, výkup a prodej ojetých vozidel, produkty v ob-
lasti financování či pojišťování vozidel a další.
Hledáme prodejce nových osobních a užitkových vozů Opel
Požadujeme: Minimálně SŠ vzdělání, praxe na pozici prodejce vozů výho -
dou, řidičský průkaz skupiny B, zodpovědnost, samostatnost, pečlivost,
flexibilita, spolehlivost, profes. vystupování, znalost práce s PC /MS Office/
Nabízíme: Motivující finanční ohodnocení, školení, mobilní telefon, mož-
nost služebního vozu, sleva na firemní služby

Kontakt: Alšová Michaela, tel: 602 625 908,
e-mail: monika.spil ko va@auto vars.cz, www.autovars.cz
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Chcete inzerovat ve Vaše 7?

Volejte Hanku
774 488 910

Více na www.vase7.cz

lém samozřejmě mohou mít
starší lidé, kteří si s řadou věcí
nevědí rady a mohou udělat ne-
vědomky chybu, pozorovala
jsem to u svého táty. I proto
jsme začali uvažovat o tom, že
rozšíříme kurzy i pro seniory. 
● Jak se vám líbí v Praze 7?

Musím říct, že líbí. Dobře se
nám spolupracuje s radnicí,
snažíme se, aby naše plány za-
padaly do její strategie. Nechce -
me totiž budovat něco, co po -
tom nikoho nebude zajímat,
nebo by bylo nevyužité. Napří-
klad jsme zjistili, že se tady ne-
dostatečně pracuje s vietnam-
skou komunitou, která je pro
holešovickou tržnici typická.
Proto si dovedu představit, že
bychom v budoucnu pořádali
třeba kurzy češtiny, ale nabídli
dětem z vietnamských rodin
i smysluplné trávení volného
času a další rozvoj. Víme, že ob-
rovský problém pro maminky
s dětmi je, že nemají kde praco-
vat, aniž by musely dávat velké
peníze za soukromé školky. My
bychom jim nabídli prostor
a zá roveň zajistili péči o dítě.
Děláme vše konkrétně pro sed-
mičku a ve spolupráci s ní.
● A proč padla volba na sed-
mičku?

Uvažovali jsme nad Prahou
7, 2 a 3. Že jsme nakonec zako-
tvili na sedmičce, není úplná
náhoda. Tato městská část se
velmi dynamicky rozvíjí a pro-
stor tržnice nás lákal. Nakonec
nám magistrát nabídl tři ob-
jekty v tržnici a my si vybrali
objekt číslo 40. Museli jsme při-
pravit velmi podrobný plán to -
ho, co tady chceme dělat, uspěli

jsme a dostali nájemní smlou -
vu.
● Vaše budova ale nebyla
v nejlepší kondici…

Obecně mě hodně překvapu -
je, v jakém stavu tržnice v Ho-
lešovicích je. Je to v podstatě
krizová situace. Celá tržnice je
památkově chráněna, čtyři ob-
jekty mají dokonce speciální pa-
mátkovou ochranu, a ty jsou
v nejhorším stavu ze všech.
Jsem ale ráda, že se Praha roz-
hodla, že s prostorem něco udě -
lá. V únoru mají být předsta-
veny plány na rozvoj tržnice.
● Když se vrátíme k výstavě
GAME ON, co všechno je tady
k vidění?

Především jsme moc rádi, že
se sem podařilo tuto světovou
výstavu dostat. Deset let v hale
číslo 40 nebylo vůbec nic a teď
nám sem za pár týdnů přišlo už
téměř dvacet tisíc návštěvníků.
Výstava je unikátní v tom, že
vůbec poprvé ukazuje svět po-
čítačových her v kontextu, uka-
zuje jejich vývoj, ale předsta-
vuje počítačové hry i jako
kul  turní (a jiný) fenomén. Prv -
ní myšlenka pořadatelů byla,
aby to byla výstava pro rodinu,
aby rodiče mohli vzpomínat
a děti mohly poznávat historii.
Nenajdete tady jen hry, ale i art-
worky – původní skici, origi-
nální plakáty, k vidění je filmo -
vá cena BAFTA, kterou dostala
hra Tomb Raider, a taky origi-
nály starých her ze sedmdesá-
tých a osmdesátých let. Vysta-
veno je kolem 150 exponátů,
které jsou kromě dvou kusů
všechny v provozu, a to včetně
originálních ovladačů. Podařilo

se dát dohromady i českoslo-
venskou sekci, poskládali jsme
ji ze soukromých sbírek a ná -
vštěvníci tak mohou vidět i čes -
ký „herní pravěk“.
● Mluvíte o tom tak zasvě-
ceně, že to vypadá, že si ráda
zahrajete…

Já si pamatuju jen hru Pong.
Strejda ji na konci „osmdesá-
tek“ odněkud přivezl a my se
s bratranci rvali o to, abychom
si mohli zahrát. Ale u téhle hry
jsem začala a skončila. Teď
jsem se spoustu věcí dozvěděla
a přiznávám, že mě to dostalo.

Chodím se taky ráda koukat na
návštěvníky, pozoruji, jak tatín-
kové hrají hru svého dětství
a děti se přidávají, trochu se jim
možná i posmívají, moc se mi to
líbí. Ale aby to nevypadalo, že je
to výstava jen pro kluky, chodí
se k nám podívat i děvčata! Dru -
hé patro je více multimediální,
jsou tam hry, u kterých hrajete
na kytaru, zpíváte nebo tančíte
– tam vidíte převážně holky.
Jen maminek je asi trochu mé -
ně… Naštěstí si dole v ka várně
mohou dát dobrou kávu a vý-
borný zákusek.

OSE ČR
www.osecr.cz

■Organizace OSE podporuje projekty, které vedou k rozvoji
kvalitního vzdělávání, a takové i sama realizuje. 
■ V hale číslo 40 v Holešovické tržnici OSE připravuje pro-
jekt kreativního centra SignalLab. Vzniknout by zde mělo
místo pro kreativní nápady a prostor pro začínající umělce.
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INZERCE V7-1111

ŽÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ

 WWW.GRAV-IN.CZ

GRAV-IN je jediný a nejsilnější doplněk stravy
na českém trhu obsahjící účinné látky indol-3-karbinol, zinek, který přispívá  
k normální plodnosti, reprodukci a také k udržení normální hladiny testosteronu 
v krvi a vitamín B6 přispívající k regulaci hormonální aktivity.

NO
VÁ

CEN
A

INZERCE V7-1107

■ 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 led-
ničky, pračky, chlad ničky a po-
dobně). Odkládat nelze ani to-
nery, 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 na sběrných dvorech
hl. m. Prahy či v rámci mobilního svozu nebezpečných odpadů.

Sběr použitých olejů a tuků
Použitý olej lze odevzdávat na všech sběrných dvorech. Na 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 však ne jsou
určeny pro sběr stlačených ko-
vových 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

Nabízí
 vedení účetnictví a daňové evidence pro firmy a OSVČ
 daňové poradenství včetně zastupování na FÚ
 daňová optimalizace v mezích zákona
 přiznání k DPPO, DPFO, DPH, Silniční daně
 mzdové účetnictví a poradenství, personalistika
 účetní a finanční poradenství
 rekonstrukce účetnictví 
 zastupování na zdravotních pojišťovnách a PSSZ

Výhody
 jistota bez vícenákladů díky vzdělání, dlouholeté praxi
a pojištění
 zázemí stabilní a prosperující firmy
 daňové a finanční poradenství daňovým poradcem
 ceny odpovídající práci, časové náročnosti a položkám
 přátelský, profesionální a spolehlivý přístup

BILANCE – ÚČETNICTVÍ
Ing. H. Komersová Vilikusová
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volný čas

■ Bardzo fajný festival, tedy
festival svěží polské kultury, se
koná 23. listopadu v Bio Oko,
po trvá do 25. listopadu. Na di-
váky čekají celovečerní i krátké
filmy, výstava, připraven bude
program pro děti, kulinářské
překvapení, knížky i vyšívací
dílna.

■ Imagination festival se bu -
de konat v ulici U výstaviště 67,
a to 24. listopadu. Jde o největší
tuzemský halový festival sou-
středící se na bass music a har-
der styles. Akce nabídne propo-
jení moderních elektronických

hudebních žánrů a jedinečný
audiovizuální zážitek, vystoupí
více než třicet mezinárodně
uznávaných projektů. 

■ Premiéru hry Městečko fa -
ke news připravilo na konec lis-
topadu divadlo Jatka78. Téma-
tem hry je aktuální téma, a to
dezinformace. 

■ Poesie v Crossu vol. 12 –
Vždyť je prokletá! To je akce,
která se bude konat 30. listo-
padu v Cross Clubu, začíná se
v 19.30 hodin. Vystoupí Ivona
Pekárková, Kristýna Štusáková
a Lucia Kramárová. Vstup je
zdarma.

Festival
polské kultury 

23. listopadu

Bass music
a harder styles

24. listopadu

Městečko fake news
29. listopadu

Poesie v Crossu 
30. listopadu

Vy i vaše děti projdete po-
hádkovou vánoční bra-
nou do Ježíškovy dílny,

kolem vás projde zimní víla
a zeptá se, zda máte rádi hle-
dání zimního pokladu. Vánoční
skřítek vás pošle na dvorek hle-
dat indicie k Adventní stezce,
která vás pohladí na duši, a na
závěr si napíšete dopis Ježíš -
kovi opravdovým brkem a vho-
díte do kouzelné Ježíškovy
schrán ky. 

Skřítek pomůže
s vyráběním

V adventních dílnách se
skřítkem vyrobíte domů kou-
zelné dekorace, protože jsou
i jiné možnosti než jen věnec na
dveře a na stůl a zasoutěžíte si

se svými dětmi nebo přítelem
jako když jste byli malí a bezsta-
rostní. 

Tajemství adventního
kalendáře

To ale není vše. Když ochut-
náte koupajícího se sněhuláka
v Bombardinu nebo vaše děti
Olafa v horké bílé čokoládě, na-
láká vás ukryté tajemství ad-
ventního kalendáře a kouzelný
klíč ke dvanácti měsícům, ze
kte rých si můžete vybrat ten,
který se vám zlíbí. Odemknete
si překvapení z ře meslných dí -
len českého ce chu řemeslní ků
a necháte se hýčkat skvělými
vánočními dobrotami jako od
babičky. Kde to je? V CREA TI -
VE WORLD v Holešovicích. 

Ježíškova dílna
v Holešovicích
Představte si, že vstoupíte do prostoru, kde na vás dýchne
atmosféra Vánoc a dostaví se pocit, že jste na chvíli znovu
dítětem. 

A
D

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

■ Předvánoční prodejní vý-
stava Svět minerálů na praž-
ském Výstavišti je vhodná pro
celou rodinu. Akce je dvouden -
ní a k vidění bude všechno mož -
né z tajemného světa minerálů,
mineralogie a geologie. 

■ Vánoční rejdění propukne
9. prosince v sedmičkovém Do -
mě dětí a mládeže. Připraveno
bu de pro návštěvníky zábavně
sou těžní odpoledne, začíná se
ve 13.00 hodin. 

■ Adventní rozjímání, biblic -
ké čtení s hraním i pěvecké vy-
stoupení potěší v útulné kapli
sv. Kláry. Naplánováno je vše na
16. prosince, vstup je zdarma
a začíná se v 13.00 hodin. 

■Národní technické muzeum
si 17. prosince připome ne vý-
ročí úmrtí prezidenta Václa -
va Havla. U té to příležitosti bu -
de do muzea mo ci každý přijít
za snížené vstup né 50 ko run. 

Svět minerálů
2. prosince

Vánoční rejdění
9. prosince

Adventní rozjímání
16. prosince

Muzeum připomíná
Václava Havla

17. prosince
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luštění

INZERCE V7-1116

V tajence naleznete citát Boženy Němcové

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem ve
tvaru V7 – 11: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele -
fonní číslo. Odešlete na
adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Nová Hektorova cesta
aneb Hon ba za časem od
Francoise Lelorda.

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

Přidejte se... Facebook.com/sorrycz

Listopadové číslo časopisu Sorry právě v prodeji.

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

INZERCE V7-1118

Zpěvačka o sobě dala naposledy vědět
albem Male (2015), které je složeno
z cover verzí původně čistě mužských

singlů. To, co by se po šesti letech čeká ní na
novou desku zdálo jako málo nápadité, je ve
skutečnosti velice citlivě sestavené a v mno -
ha ohledech překvapivé al bum, které oce-
nili posluchači i recenzenti. Ti vyzdvihovali
zejména ženskou jemnost, eleganci a nad-
hled, se kterým Imbruglia podává své akus-
tické verze, např. Instant Crush od Daft
Punk, Cannonball od Damiena Rice, Friday
I´m in Love od The Cure či Only Love Can
Break Your Heart Neila Younga.

Nejen své poslední album přijede zpěvač -
ka představit svým fanouškům na konci lis-
topadu. Dojde i na její největší hity z kon ce
90. let a prvního desetiletí nového milénia.
Brněnskému publiku se představí v kultur-
ním centru Semilasso, kde zahraje od osmi
ho din 29. listopadu. Ve stejný čas o den poz-
ději vystoupí v pražském SaSaZu. Vstupen -
ky jsou v prodeji na webu predprodej.cz.

Zpěvačku, která se koncem 90. let pro-
slavila hitem Torn, znají fanoušci i díky pís-
ním jako Big Mistake, Smoke, That Day,
Wrong Impression nebo Shiver. Po úspě-
chu se singlem Torn prodala Natalie sedm

Natalie Imbruglia přiveze do Čech
největší hity i poslední desku
Natalie Imbruglia, australská zpěvačka, skladatelka,
herečka a modelka vystoupí na konci listopadu v České
republice. Písně ze své poslední desky Male i starší hity
zazpívá nejprve 29. listopadu v brněnském Semilassu,
o den později pak v pražském SaSaZu. 

Natalie Imbruglia
■ Písně ze své poslední desky Male
i star ší hity zazpívá 30. listopadu v praž -
ském SaSaZu.
■ Vstupen ky na webu predprodej.cz.

milionů kusů svého debutového alba Left
of the Middle a skladba má na YouTube do -
sud bezmála 110 milionů zhlédnutí.

Natalie Imbruglia vydala pět řadových
alb a jednu výběrovku singlů. Je známá
svou pracovitostí a angažmá v několika
uměleckých oblastech. V mládí nastarto-
vala hereckou kariéru v populárním seriálu
Neighbours, později hrála i v několika fil-
mech (např. Johnny English a Underdogs).
Díky své kráse se stala hlavní tváří známé
kosmetické značky. Vedle umění se ale vě-
nuje i charitativním projektům, je označo-
vaná za aktivní filantropku. 
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veřejný prostor

Slevu ve výši 100 Kč můžete jednorázově uplatnit při nákupu v kamenné prodejně Outdoorbaby, Jaselská 34, Praha 6 (50 m od ulice 
Dejvická) na nákup zboží v ceně minimálně 500 Kč. Sleva vám bude po předložení kupónu odečtena na místě od celkové hodnoty nákupu. 

Na jeden nákup lze uplatnit pouze jeden slevový kupón. Sleva platí do 23. 12. 2017.

Dárky pod stromeček,
které užijete po celý rok
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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

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

Lidem, kteří se ocitnou ve
složité životní situaci sou-
visející s bydlením, pomá -

há nově sedmá městská část.
Od začátku listopadu tady bylo
zřízeno kontaktní místo pro
bydlení. 

Určeno je každému, kdo řeší
bydlení a potřebuje pomoc či
radu. Tu dostanou například
obyvatelé sedmičky, kteří do-

stali výpověď z nájmu, ale i lidé,
pro které je složité platit vysoké
nájmy. Zprovoznění kontakt-
ního místa má lidem zjednodu-
šit hledání odpovídajícího byd-
lení, ale také pomoci jim při
řešení sociálních problémů. Se-
nioři nebo například maminky
samoživitelky se tak dozvědí
třeba informace, které jim po-
mohou se zorientovat v sys té -
mu státní sociální pomoci. 

Kontaktní místo bude shro-
mažďovat žádosti o bydlení,
s nimiž se občané na úřad ob-
rátí a pracovník bude jednak
pracovat s nabídkou obecních
sociálních bytů, jednak komu-
nikovat s neziskovým sektorem
a městskými částmi, ale sledo-
vat i nabídku bytů na otevře-
ném trhu. 

Obracet se s žádostí o radu
na kontaktní místo pro bydlení
je možné v zaváděcím režimu
každou středu od 8.00 do
17.00 hodin, sídlí v přízemí
městského úřadu sedmé měst-
ské části na nábřeží Kpt. Ja-
roše.

Nová lávka
přes holešovický přístav 

Nová lávka propojí severní
část poloostrova holešo-
vického přístavu s proti-

lehlým břehem, určena bude
pěším a cyklistům. Návrh po-
světili pražští zastupitelé, kteří
schválili podnět Prahy 7 na
změ nu územního plánu.

Sedmička chce novinkou za-
jistit to, aby podél vltavských
břehů vznikl „lineární park“,
a aby břehy byly snadno pří-
stupné lidem. Plán je sou čás tí
Koncepce pražských břehů,
kte rou hlavní město Praha
schválilo před třemi lety. Lávku

zaplatí soukromý investor při-
lehlé výstavby a spravovat ji po -
té bude Technická správa ko-
munikací.

„Dlouhodobě pracujeme na
zlepšení veřejného prostoru,
kte rý umožní pohodlný pohyb
pro pěší i cyklisty po celém měs -
tě. Proto jsem ráda, že zastu -
pitelé souhlasili s výstavbou
lávky přes holešovický přístav
a umožní tak občanům snadný
přístup z vltavského břenu na
holešovickou kosu,“ řekla ná-
městkyně primátorky Petra Ko-
línská.

Sedmička pomůže lidem
s bydlením
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Navštivte nový zpravodajský 
portál z Prahy a okolí

Exkluzivní rozhovory, nejdůležitější zprávy  
a zajímavé reportáže z vaší Prahy 7


