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NEJSME JEN OBYČEJNĚ CALL CENTRUM!
Zavolejte nám, dříve než my Vám.
Callmobile s.r.o.
777 940 614
www.callmobile.cz

Chybějí vám obchodníci 

nebo máte problém s prodejem?

Váš problém vyřešíme!

Nastartujeme Váš obchod!

Ušijeme Vám telemarketing na míru

OBCHOD
Chcete rozšířit portfolio svých budoucích zákazníků?  
Nebo Vám chybí kvalitní obchodníci? Rádi, vám pomůžeme 
navázat nové obchodní vztahy s potenciálními zákazníky.  
Naši zkušení vyškolení operátoři jsou ihned schopni začít 
efektivně telefonicky prodávat vaše produkty nebo vám  
zaplnit diář schůzkami s vašimi klienty.

MARKETING
Na prodej se díváme komplexně a ze všech stran. Navrhneme 
řešení, které zefektivní prodejní procesy. Dokážeme správně 
vybrat vaše budoucí klienty a nabídneme jim vaše služby 
pomocí cílené inzerce ještě dříve, než je budeme telefonicky 
kontaktovat. Tím celý prodejní proces zefektivníme  
a dosáhneme lepších výsledků. 

Kvalitní obchodní tým

Precizní databáze

Flexibilní přístup

Maximální efektivita

Skvělé plánování
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Vážení čtenáři,
dětem už zbývá opravdu jen
pár dní a dočkají se zaslouže-
ných prázdnin. Za deset mě-
síců toho stihly opravdu hod -
ně. Třeba školáci ze Základní
školy Korunovační se zapo-
jili do projektu Mikroklima
v okolí školy. O co jde, čemu
se děti několik měsíců věno-
valy, co nového se dozvěděly
a jaká jsou jejich zjištění?
Přečtěte si povídání s držitel-
kou Ceny Thálie, Ce ny Alfré -
da Radoka a dvou Českých

lvů, herečkou Petrou Špalkovou.V rozhovoru prozrazuje
své sny a představy, ale i herecké začátky. Má velmi blízko
k Praze 7, kde mnoho let žila. Kde to tady má ráda a proč
se sem stále vrací? Přinášíme vám také novinky z dopravy,
dozvíte se například, kde na vás čeká jaké omezení, nebo
co nového je v Praze v souvislosti s vozíčkáři. Ještě než se
vydáte na dovolenou, vyrazte na sedmičce na nějakou pěk-
nou či zajímavou kulturní akci, třeba na výstavu nebo
s dětmi do divadla. A pokud máte doma nějaký zajímavý
starý spotřebič, zkuste ho nabídnout Národnímu technic-
kému muzeu. To hledá vysloužilé spotřebiče do svých sbí-
rek. Vaše Zuzana

Z obsahu:

V příštím čísle:
Automobily, služby,
kultura, zdraví, dětské akce
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Nové byty chytře...
CHYTRÉ BYDLENÍ NMN@Holešovice s rozlehlým zeleným vnitroblokem

V ulici Na Maninách vyroste šestipodlažní bytový dům, ve kterém vznikne 32 moderních bytů.  
Nejzajímavějším prvkem projektu je zejména rozlehlý vnitroblok, který bude sloužit pouze  
majitelům domu k oddychu a relaxaci. Prodáno 85 % bytů. K nastěhování podzim 2019.

NMN@Holešovice patří do konceptu Trigema Chytré bydlení. 
Další informace na www.chytre-bydleni.com nebo na lince 800 340 350. 
PENB: B Více informací naleznete na www.na-maninach.cz

Informace zobrazené v této inzerci nejsou návrhem na uzavření smlouvy. 
Poskytnutí  uvedených produktů nebo služeb je vázáno na splnění dalších podmínek, které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.

Praktické 2+kk

ceny od 6,1 mil. Kč s DPH*

Tradiční 3+kk

ceny od 9,4 mil. Kč s DPH* 

Rodinné 4+kk

ceny od 12,9 mil. Kč s DPH*

*Nově možnost e-rezervace.
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aktuality z Prahy 7 na www.nasregion.cz

Cvičení
ve Stromovce

Rehabilitačně posilovací cvičení
pod širým nebem se koná od
10. června do 30. září vždy

v pondělí a ve středu od 10.00 do 11.00
hodin ve Stromovce u Planetária. Sraz
cvičenců je před hlavním vchodem.
Pokud bude špatné počasí, program se
přesouvá do klubu Sedmička v pohybu
v Bubenské ulici 19. Rezervace místa
na hodinách společného rehabilitač-
ního cvičení předem není nutná a lekce
jsou zdar ma.
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Vykoupíme bytové
(činžovní) domy, jednotlivé

byty, spoluvl. podíly aj.
Stav nerozhoduje.

Tel.: 603 278 555

Vyřešíme i složité právní problémy.

Rychle. Seriózně.

INZERCE V7-0608

Mimořádné uzavření plánují téměř
na celé letní prázdniny pobočky
pražské knihovny. Potrvá sedm

týd nů od 5. června do 25. srpna. Důvodem
je technická příprava na zavedení nové
technologie. Do každé ze zhruba 1,8 mili-
onu knih je nutné vlepit novou identifikaci
a propojit ji s knihovním systémem. Půjčit

si něco ke čtení na léto je možné do 4. čer-
vence. Znovu se knihovny otevřou v pon-
dělí 26. srpna. Vracení knih bude možné po
celou dobu uzavírky v Ústřední knihovně
od pondělí do pátku, přičemž prostor pro
vracení knih bude přístupný vchodem z Va-
lentinské ulice. Knihy k vrácení je také
mož né vkládat do biblioboxu Opatov.

Knihovny budou
o prázdninách zavřeny

Vlétě příštího roku bude na místě zří-
cené Trojské lávky otevřena nová
stav  ba přes Vltavu, která opět pro-

pojí Troju s Císařským ostrovem. Nová láv -
ka má stavební povolení, výstavba začne
v červenci. „Nová Trojská lávka bude široká
minimálně čtyři metry a nově na ní budou
moct společně fungovat pěší i cyklisté.

V případě potřeby po ní přejede také vozi -
dlo Integrovaného záchranného systé mu,“
řekl náměstek primátora pro dopravu
Adam Scheinherr. Zřícenou lávku vystřídá
nová, ocelově vyztužená konstrukce, která
bude kvalitnější a snadnější na kontrolu.
Nová lávka má mít životnost 100 let a opro -
ti původní nebude zevnitř korodovat.

Nová lávka znovu
propojí Troju a Císařský ostrov



volný čas

Výstava
v technickém muzeu

Do poloviny září potrvá v Národ-
ním technickém muzeu výstava
pojmenovaná Kamil Hilbert, ar-

chitekt, 1869–1933. Koná se při příle-
žitosti 150. výročí jeho narození
a 120. výročí od jmenování architek-
tem dostav by katedrály sv. Víta. Hilbert
se zapsal do dějin české architektury
i naše ho povědomí především jako pro -
jektant, který po smrti Josefa Mockera
roku 1899 převzal rozestavěný dóm
sv. Víta na Pražském hradě. Práci měl
přitom v této části komplikovanou
velmi špatným stavem chrámu, který
do té doby zůstával vážně poškozen
dvěma ničivými požáry v roce 1541
a 1757. „Hilbertovi můžeme vděčit za
dnešní siluetu jak katedrály, tak celých
Hradčan – na hlavní věži neprovedl
dlouho zamýšlenou a prosazovanou
novogotickou špici, ale ponechal pozd -
ně barokní helmici. Ve výsledku se vý -
běr architekta ukázal jako velmi šťast -
ný,“ řekl Martin Ebel, ředitel Mu zea
architektury a stavitelství v NTM. 

Casino Atrium v hotelu Hilton

Evropská Ruleta

Black Jack

Stud Poker

Pontoon

Slot Machines

Ultimate Texas 

Hold’em Poker

Otevřeno DENNĚ 
od 17:00 do 05:00

Parkování zdarma

PREVENCE ZÁVISLOSTI : Ministerstvo fi nancí varuje: Účastí na hazardní hře 

může vzniknout závislost. Hazardní hry se mohou zúčastnit osoby starší 18 let.

Jediné opravdové
CASINO V ČR

www.casino-atrium.com

INZERCE V7-0609

Cílem soutěže je rozšířit informaci
o možnosti nabídnout svůj vyslou-
žilý spotřebič do sbírek Národního

technického muzea (NTM). Pokud máte
po cit, že muzeu máte co nabídnout, stačí
„kousek“ vyfotit, doplnit o popis, jako je od-
hadované stáří, stav, dochované příslušen-
ství, případně další informace (třeba ma-
nuál, návod, prodejní doklad a podobně),
a to to všechno zaslat e-mailem na adre su
muzejni.kousek@elektrowin.cz.

Soutěž má několik etap s termíny vyhod-
nocení 30. června, 30. září a 31. prosince.
V každé etapě vybere kurátor pět spotřebi -

čů s nejvýznamnějším přínosem pro sbírky
NTM a jejich majitelé získají od Elektrowi -
nu poukázku na nákup spotřebního zboží
v hodnotě 500 korun. 

Za každý spotřebič zařazený do sbírek
muzea potom získá jeho původní majitel
na základě uzavřené darovací smlouvy dvě
čestné vstupenky do muzea pro dvě osoby
s půlroční platností a na konci roku bude
kurátorem NTM vybrán nejpřínosnější
spotře bič, který byl zařazen do sbírek, a je -
ho majitel získá další poukázku na nákup
spotřeb ního zboží, tentokrát v hodnotě
5000 korun.

Věnujte muzejní kousek

technickému muzeu
Celorepublikovou soutěž pojmenovanou Máte doma

muzejní kousek? odstartovalo Národní technické muzeum

ve spolupráci s kolektivním systémem Elektrowin. Soutěž

v několika etapách potrvá do konce letošního roku.

Smyslem soutěže je najít zajímavé spotřebiče.
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P edb žné termíny odstávek tepelné energie v roce 2019

550 kilometr  naší sít  dodává teplo 230 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. 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

ást ulice Na Maninách 3. 6.

ást ulice U Pr honu 11. 6. – 12. 6.

Holešovice 
s výjimkou uvedených oblastí

bez omezení

Už te  se chystáme 
na další sezónuPRavá DEmokratická Legrace

PrDeL

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

Každý měsíc nová trička

na www.sorry.cz

INZERCE V7-0610

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

■ Do 28. června je ve vodáren-
ské věži na Letné k vidění výsta -
va Galiny Gordeevé, fotografky,
„která se umí podívat na Stro-
movku a Prahu 7 trochu jinak“.
Autoři slibují, že místa, která
znáte, uvidíte úplně jinak.
Sním ky jsou totiž pořízeny
technikou luminografie a díky
tomu nabývá každé z míst uni-
kátní vzhled. Na fotografiích je
zachycena vodárenská věž,
Troj ský most, Rudolfova štola,
železniční trať a jiné lokality.
Naplánovány jsou navíc foto-
grafické workshopy pro děti
a mlá dež, rozpis je na webu.

■ Do poloviny srpna můžete
v Národní galerii ve Veletržním
paláci navštívit výstavu Sku-
pina 42. Vystavený výběr před-
stavuje práce na papíře – kres -
by a grafické listy vytvořené

bě hem válečných let za protek-
torátu až do poválečné doby –
členů Skupiny 42 z období spo-
lečného programového sdílení
uměleckých postojů. Skupina
vznikla 27. listopadu 1942 roz-
hodnutím názorově si blízkých
přátel, kteří do té doby i spo-
lečně vystavovali, vytvořili pra-
covní skupinu a do názvu si po-
sléze dali rok vzniku. 

■ Ve 14.30 hodin začne v Pla-
netáriu program pro děti O kou-
zelné pastelce – Ťulda a hvězdy.
Jde o pohádku o mocném kou-
zelníkovi, malém klukovi a ne-
obyčejné pastelce, se kterou
stačí něco nakreslit, a hned to
má te ve skutečnosti. 

■Živá exotika je tradiční akce,
během které se na Výstavišti
představí více než 170 vystavo-

Duchové Stromovky 
19. června

Skupina 42
20. června

O kouzelné pastelce 
22. června 

Živá exotika
22. června

vatelů. Na veletrhu je možná
vý měna a prodej exotických
rostlin, akvarijních a terarijních
živočichů, chovného a sbírko-
vého hmyzu, chovatelských
i pěstitelských potřeb a odborné
literatury.

■ Výstavu kolekce Kořenáče,
která je výsledkem spolupráce
uměleckého tandemu Pavla Va-
chunová (studio Tyformy) –
Adam Kovalčík (sochař, absol-
vent ateliéru figurálního so-
chařství, AVU) je k vidění v ulič -
ní galerii Výloha Milada, což je
výloha polikliniky Prahy 7 na
rohu ulic Milady Horákové
a Františka Křížka. V projektu
autoři navazují na předchozí
kolekci Dekopr. Nyní dvojice

pracovala s vnitřní i vnější po-
dobou květináčů a dekorativní
motivy začala překlápět dovnitř
květináče. Výstava potrvá do
23. června.

■ Do začátku září potrvá ve
Veletržním paláci výstava 400
ASA: fotografie. Představí se
Alžběta Jungrová, Antonín Kra-
tochvíl, Karel Cudlín, Jan Dob-
rovský, Tomki Němec, Jan Mi-
haliček a Martin Wágner. Autoři
připomínají, že profesionální fo-
tografové jsou z principu indi-
vidualitami. Sdružují-li se, po-
tom proto, aby mohli svou práci
dělat ještě lépe, a tedy nezávi-
sleji. Je tomu tak i v případě za-
kladatelů spolku 400 ASA. Spo-
lečného jmenovatele má jejich
program v realismu.

Výstava
kolekce Kořenáče

22. května

400 ASA: fotografie
28. června
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bydlení

Bytový projekt Rezidence
Pergamenka navazuje na
výstavbu, kterou známe

z Vinohrad, Smíchova, Dejvic,
Podolí nebo Vršovic. Tedy
z míst, která patří mezi ty nej-
vyhledávanější pro bydlení
v širším centru města. Do
brownfield prostoru bývalé to-
várny a skladových prostor

firmy Ferona navrací výstavbu
do bloku. Jedná se o formu
urba nismu, která je z pohledu
developerů, ale i architektů
a odborníků tím nejlepším mo-
delem zástavby města. Tato
forma výstavby je známá od
19. století a jednotlivé domy vy-
tvářejí uliční síť, kde v parteru
domu jsou obchodní jednotky

Eiffelovu věž a Rezidenci Pergamenka
spojuje ojedinělý typ oceli
Jedinečnost místa, kde máte vše na dosah

ruky, moderní architektura, kvalitní

materiály, úcta k historii lokality, velkorysá

nabídka budoucích služeb, nové malé

náměstíčko a veřejný park. To vše se skrývá

pod projektem Rezidence Pergamenka,

který český FINEP začal prodávat

v pražských Holešovicích. Tedy městské

části, která se z dříve opomíjené lokality

proměňuje v jednu z nejstylovějších

městských částí dnešní Prahy. 

a služby primárně určené pro
místní rezidenty. Ve vnitroblo-
cích poté naleznete klid na od-
počinek v podobě městské ze-
leně. V případě Pergamenky
vznikne ve vnitrobloku malé
náměstíčko se službami a ve-
řejný park s vodními prvky,
který umožní návštěvníkům
průchod lokalitou z ulice Jan-
kovcové do Vrbenského. 

Dominantou projektu, který
je architektonicky nenásilně
zasazen do původní zástavby
Holešovic, bude revitalizovaný
ocelový skelet bývalých sklado-
vých budov. Oživení se tak doč -
ká ojedinělá ocel, ze které je vy-
robena i slavná Eiffelova věž.
Jednotlivé části bývalé kon-
strukce skladů byly revitalizo-
vány a ve finále vytvoří unikátní
koncept industriální zahrady,
který přirozeně doplní moderní
architekturu projektu. Genius
loci areálu doplní i kompletně
zrekonstruovaná budova pro-
dejny, ve které se po dokončení
bude nacházet vyhlášené bistro
Wine Food, a milovníci sportu
zde ocení i fitness centrum. 

Rezidence Pergamenka je
ukáz kou možnosti nadčasové
architektury, která zároveň ctí
původní charakter zástavby.

Díky blokové výstavbě budete
znát své sousedy a nebudete
zde žít izolovaně jako v dnes
tolik standardních samostat-
ných rezidenčních domech. Ma-
jitelé bytů budou mít možnost
užívat si komfortu vlastních
předzahrádek, lodžií a teras
pro příjemné posezení. Samo-
zřejmostí bude bohatá nabídka
obchodů a občanské vybavenos -
ti přímo v lokalitě nebo tzv. za
dveřmi v sousedství. Zároveň
nebudete izolováni od výhod,
které město nabízí, a do centra
města se dostanete během ně-
kolika minut.

Obrovským benefitem nové -
ho projektu Rezidence Perga-
menka je možnost parkovaní
pod domy. Počet garážových
stání převyšuje nabídku bytů
a budoucí obyvatelé si budou
moci užít komfortu bezsta rost -
ného parkování.

V nově vznikajícím obytném
projektu Rezidence Pergamen -
ka se spojuje industriální at -
mosféra historie místa spolu
s moderní architekturou, kom-
fortním bydlením, zelení a služ-
bami. Vytváří tak rezidenční
komplex, který reflektuje veš -
keré potřeby moderního života
v metropoli.
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● Jak jste se na roli Alice, která řeší dile -
ma, zda říct pravdu nebo lhát, připravo-
vala, co pro vás bylo stěžení? 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o českou
premiéru celosvětově hraného díla fran-
couzského autora Floriana Zellera, napro-
sto brilantně napsané hry, bylo pro nás stě-
žejní především téma té hry, které je velice
zajímavé. Konzultovali jsme s celým insce-
načním týmem téma lži, která je vlastně
v našich životech nějakým způsobem obsa-
žena u každého. Rozlišovali jsme takzva-
nou bílou lež, což znamená tu netoxickou,
opravdu ohleduplnou lež, která znamená
určitou formálnost ve vztazích, ať už pra-
covních nebo osobních, protože formu po-
třebuje každý druh vztahu. A pak takzva-
nou toxickou lež, tedy takovou, za kterou
se schováváme, kterou manipulujeme dru -
hé lidi, která už znamená nějakou strate-
gii, kterou chceme něco získat, dobýt nebo
cokoliv zakrýt. To bylo to tematické, co nás
zajímalo. Pro mě jako pro herečku, která je
celoživotní perfekcionista, bylo podstatné,
na co se většinou ptají laici: „Jak se můžeš
naučit tolik toho textu?“ Hra Lež je totiž
ne jen výborně napsaná, ale i výborně pře-
ložená Michalem Záhalkou a záleží tam na
každém slovu. Text jsme se proto opravdu
poctivě učili, včetně všech otázek, které se
v té hře cyklí, jako je odpověz, řekni, při-
znej se, potřebuji to pochopit, vysvětli mi
to atd. S partnerem Petrem Lněničkou, se
kterým máme ty vedoucí party, jsme se
hodně věnovali tomu, aby to bylo precizně,
brilantně naučené a zahrané. Zkoumali

jsme i herecké prostředky, protože děj se
vlastně posouvá od klasické francouzské
konverzačky, kdy se stojí se sklenkou vína
a problémy jsou téměř malicherné, a my
jsme měli od režiséra Thomase Zielinského
za úkol dostat se až k něčemu, co by připo-
mínalo Nebezpečné známosti. Hlavně mí -
rou nějaké krutosti a manipulace mělo to
představení v závěru až tak nějak zhořk-
nout. 
● Vaším prvním bydlištěm v Praze byla
sedmička. Jak jste se tady ocitla?

Moje maminka pracovala jako organi-
zační pracovník ve fotbalu, kde se starala

od hráčů až po organizaci turnajů úplně
o všechno. Maminka tenkrát dostala na-
bídku jít pracovat do pražské Sparty, a pro-
tože to byl vrchol vrcholů, tak nabídku při-
jala a my jsme se stěhovali z Brna do Prahy.
První naše bydlení bylo v ulici Milady Horá-
kové. Bydleli jsme na rohu ulice Milady Ho-
rákové s Kamenickou a já jsem nastoupila
do osmé třídy základní školy na Františka
Křížka a do Holešovic jsem chodila do lidu-
šky. Na sedmičce jsem bydlela s nějakými
přestávkami asi dvanáct patnáct let. Znám
ji velmi důvěrně, mám to tam moc ráda
a prochozenou ji mám zpaměti, protože

Petra Špalková:
Jsem celoživotní perfekcionista

V březnu měla v Divadle
Verze premiéru konverzační
komedie francouzského
dramatika Floriana Zellera
o tom, zda je možné ve
vztazích lhát, Lež. Jednu ze
čtyř rolí v ní ztvárňuje
držitelka Ceny Thálie, Ceny
Alfréda Radoka a dvou
Českých lvů, herečka Petra
Špalková.
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jsme vždycky měli nějakého pejska. Často
jsem ho chodila venčit na Letnou a musím
říct, že Letnou mám strašně ráda. Obrov-
skou výhodou Letenských sadů, kromě mé -
ho milovaného technického muzea, je krás -
ný výhled na Vltavu. Pokaždé, když jdu do
Riegrových sadů v Praze 2, kde to mám
také strašně ráda, tak si vzpomenu právě
na ten výhled na Vltavu, který je o trošku
hezčí než tady na hlavní nádraží. 
● Na sedmičku se ale vracíte, hrajete
teď i v holešovickém Divadle 6-16

Musím vás opravit, ono to není holešo-
vické divadlo, ale je to vlastně spojení če-
ských a britských umělců a nově je tento
spolek „ubytován“, díky laskavosti princi-
pála Rosti Nováka, ve zkušebně Jatek 78,
takže teď hrajeme v Holešovicích. Divadlo
6-16 je soubor, který objevuje současné
britské dramatiky a má takovou exkluzivní
možnost odběru britských současných her,
které nejsou až tak super slavné a distribu-
ované do Čech. Vzhledem k tomu, že jeden
z režisérů je přímo z Cambridge, kde má di-
vadelní společnost, tak právě on objevuje
nové britské hry a přeposílá je sem do Čech.
Ráda bych diváky pozvala na krásnou hru
Correspondence, v níž hraju, nebo na no -
vou inscenaci Hard Sell, která měla v bře-
znu premiéru, a na další skvělá předsta-
vení tohoto souboru, jenž žije, stejně jako
Verze, bez grantů a bez dotací, ale má v so -
bě obrovskou progresivitu a je moc fajn. 
● Pocházíte z Brna. Co vás zaujalo na
Praze?

Asi právě tím, jak jsem původem z Brna,
tak mám na Prahu furt takový polo turis-
tický obdivný pohled. Jsem takový obdivo-
vatel Prahy, že se furt koukám na ty krásné
baráky, na architekturu, na parky, kde co
raší, co nám kde zasadili nového. Tím, že

jsem pejskař, tak jsem zvyklá Prahou hod -
ně chodit. Jednak jsem náplava a jednak
pejskař, takže strašně málo jezdím do kte-
réhokoliv divadla, kde hraji, metrem. Jsem
zanícený chodec, denně těch pět, možná
i víc kilometrů ujdu, a když už musím, jedu
spíš tramvají, abych se mohla koukat po
okolí. 
●Z herecké rodiny nepocházíte, ale k di-
vadlu jste „přičichla“ jako malá holčič -
ka. Kdo vás k divadlu přivedl?

Bylo mi pět let, když jsme šli s tatínkem
vyzvednout bratra z generální zkoušky
Lišky Bystroušky, kde účinkoval. Stáli jsme
v zákulisí, já jsem tak nahlížela dovnitř
a Jirka Pecha se ke mně naklonil a ptal se:
„Chceš tam jít, chceš tam hrát?“ Byla jsem
nadšená, protože tam byly kostýmy, světla
a spousta dětí, tak jsem moc chtěla. A Jirka
říkal: „Tak běž, postav se doprostřed a zařvi
– kdo je tady režisér, já chcu hrát!“ No,
a protože jsem byla vždycky strašně po -
slušné dítě, tak jsem to udělala přesně, jak
mi řekl. Zastavila jsem generální zkoušku,
režisér Zdeněk Pospíšil po mě naštěstí žád-
ným těžkým předmětem nemrštil, ale
opravdu mi dal roli pátého kuřete, které
pak na premiéře pípalo tak silně, že Jirku
Pechu nebylo téměř slyšet, protože touha
dramaticky tvořit ve mně byla prostě ob-
rovská. Bolek Polívka si mě pak vybral do
inscenace Šašek a královna a postupně
jsem začala dědit dětské role v dospělých
inscenacích, protože děti odrůstaly a já
jsem byla univerzální typ. Byla jsem ostří-
haná na krátko a asi do jedenácti let hrála
kluky i holky, třeba ve čtvrté třídě jsem hrá -
la v šesti inscenacích. Měla jsem ohromné
štěstí, hrála jsem třeba v Mar  kétě Lazarové
nebo ve Sviť, sviť má hvězdo, v moc krás-
ných titulech a strašně se mi to líbilo.

● Máte nějaké herecké vzory?
Mám spoustu lidí, kteří se mi líbí, jak

hra jí, ať už jsou to mí kolegové tady v České
republice, nebo když se dívám na filmy, tak
oceňuji spoustu lidí. Líbí se mi jejich práce,
ale že bych měla jednoho konkrétního člo-
věka, ke kterému vzhlížím, to asi ne. Straš -
ně se mi líbí třeba Gary Oldman, neuvěři-
telně se mi líbí Julianne Moore a mo hla
bych vypočíst strašnou spoustu jmen her -
ců, které nějakým způsobem obdivuji od je -
ji ch espritu až po jejich, dejme tomu, mis -
trovství. 
●Co si myslíte, že byste dělala, kdybyste
se nestala herečkou?

Kromě herečky jsem chtěla být učitel-
kou, to jsem si vyzkoušela, takže už zbývá
jen moje třetí libost, že bych byla veterinář-
kou. Byla to moje třetí touha, a kdybych ne-
hrála a neučila, tak určitě skončím někde
u zvířátek. Cítím jako jasnou inklinaci, že
bych dělala cokoliv, co souvisí se zvířátky,
ta jsou moc fajn.  
● Prošla jste mnoha divadelními sou-
bory, včetně Národního divadla. Na kte -
ré angažmá nejraději vzpomínáte, bylo
nebo je některé vaší srdeční záležitostí?

Takhle to asi nemám, mě právě baví ta
změna, jsem trochu takový fluktuant. Baví
mě, když se střídají žánry, styly, myšlení,
lidi kolem mě. Právě proto je mi dobře na
volné noze, v tom pohybu.
● Střídáte tedy soubory, a tím pádem
i divadla. Cítíte se lépe na velkém jevišti,
nebo v malém, komorním prostoru?

Zjišťuji, že velká jeviště úplně nemusím.
Nikdy jsem sice neměla problém ten velký
prostor takzvaně uhrát nebo utáhnout.
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Bezpečnostní agentura
přijme pracovníky!!!
Požadujeme spolehlivost
a profesionální vystupování.

Mzdové ohodnocení a pracovní zařazení dle praxe a zkušeností
(80–140Kč/hod), možnost zálohy na mzdy, prémie za záchyty,
čtvrtletní prémie, možnost ubytování/příspěvku na ubytování,
kariérní postup. 

Momentálně nabízíme tyto pozice:
● Manažer zakázky
● Bezpečnostní pracovník ostrahy

obchodních řetězců
● Zásahová skupina
● Pěší patrola
● Recepční
● Vrátný/pochůzková činnost
● Strážný/detektiv
● Ostraha objektů
● Ostraha logistických areálů
● Ostraha staveb

Kontakt:
web: www.pkholding.cz,

e‐mail: personalista@pkholding.cz
mobil: 732 730 330

Petra Špalková
herečka

■ Narodila se v Brně, v divadle hrála od svých pěti let.
■ Hrála v Národním divadle, Divadle Na Zábradlí, Švandově
divadle, Dejvickém divadle, Činoherním klubu, Divadle Ko-
medie, Divadle na provázku. V současné době ji diváci mohou
ví dat v Divadle Verze, Divadle v Dlouhé, Divadle Palace, Diva -
dle v Rytířské, Divadle 6–16, Činoherním studiu Ústí nad
Labem nebo v inscenacích Divadelní společnosti Masopust.
■ Je držitelkou dvou Českých lvů v kategorii nejlepší herečka
v hlavní roli a v kategorii nejlepší herečka ve vedlejší roli.

Připadá mi ale, že v případě
těch velkých divadel už začíná
být „skoro jedno“, kdo tam
hraje, ztrácí se tam taková ta je-
dinečnost a subtilnost toho
herce. Přikláním se proto spíše
k těm menším divadlům, kde je
nutné mnohem detailnější
hraní a konkrétnější myšlení.
● Hrajete v divadle, ve fil-
mech, objevujete se i v se -
riálech, věnujete se i práci
v rozhlase, dabingu a čtení
audioknih. Pokud si můžete
vybrat, co je vám bližší, kde se
cítíte lépe?

Základ je určitě divadlo, jinak
v tom ne mám žádný rozdíl.
Dělám ráda všechno, jen to
musí být nějak dobře rozděleno
časově, protože je blbý, když
máte jeden den té různorodé
práce hodně, i když i to se dá
zvládnout. Mám ale opravdu rá -
da všechno, co dělám, každá ta
práce mě těší. 
● Máte nějaký herecký sen,
existuje nějaká hra nebo ro -
le, po které toužíte, kterou
byste si ráda zahrála?

Ráda bych dělala Arkadino-
vou v Rackovi s nějakým velmi
dobrým režisérem. Nijak na
tom netrvám, ale tuhle roli
bych si chtěla někdy zahrát.
● Stalo se vám už někdy v ži-
votě, že jste nějakou roli od-
mítla a později toho třeba za-
čala litovat?

Ani moc ne. Jednou jedinkrát
jsem roli vrátila a byla jsem
šťast ná, že jsem ji vrátila. Ne-
jsem si ale úplně jistá, jestli
umím dobře číst divadelní hry.
Jednou jsem se tak asi připra-
vila o dost parádní záležitost,
ale zase nějak moc toho neli-
tuji. Pracuji totiž hodně, takže
bych řekla, že svůj profesní ži -
vot mám tak nějak naplněný. 
● Co pro vás nejtěžšího jste
musela kvůli roli podstoupit,
co jste ochotná kvůli roli udě-
lat?

Kvůli Luise Milerové v Di-
vadle Na Zábradlí jsem se učila
dva měsíce hrát na violoncello,
což stálo nervy mého tehdej-
šího partnera a asi tak tří parta -
jí pod a nade mnou. Měla jsem

zahrát patnáct tónů, chtěla
jsem je ale zahrát bravurně,
takže jsem chodila i na hodiny
hraní na violoncello, protože to
je fakt ohromně těžký hudební
nástroj. Zjistila jsem tenkrát,
jaké neuvěřitelné věci dělá vio -
loncello s mužskou populací,
protože tolik pánů, kteří ochot -
ně vyskakovali z tramvaje číslo
18 a pomáhali mi s tím ohrom-
ným hudebním nástrojem, to
jsem ne čekala. Říkala jsem si,
že až přestanu hrát, začnu no -
sit ten futrál místo kabelky. Nic-

méně jsem se těch patnáct tónů
zahrát naučila, na premiéře je
zahrála a pak jsem violoncello
da la do rekvizitárny Divadla Na
Zábradlí, protože i přes ochotu
těch pánů bylo nemyslitelné,
abych je pořád vozila s sebou.
No, a pak se to představení hrá -
lo až za čtrnáct dní a já těch pat-
náct tónů čtrnáct dní necvičila,
takže asi na páté repríze řekl
pan režisér Pitínský, že to moje
hraní na violoncello škrtáme.
Tak to bylo to nejtěžší, co jsem
kdy podstoupila kvůli roli.
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školství

Jesle a Školka

Výuka dětí
zážitkem a hrou.

Získejte pro své děti ten
nejhodnotnější základ

do života. Nabízíme Vašim
dětem 1–6 let unikátní

výchovně vzdělávací program
ve dvou třídách.

ZÁPIS DĚTÍ
na školní rok 2019/2020

PROBÍHÁ PRŮBĚŽNĚ

program pro rozvoj dětského myšlení

MENSA NTC LEARNING, certifikovaná školka

Zážitek jako cesta
k účinnějšímu vzdělávání

dětem přináší:
učení hravou formou, prožitek

dobrodružství, osobnostní
rozvoj, kreativní myšlení, získání

neobvyklých zážitků,
rozvoj myšlení.

ODPOLEDNÍ KROUŽKY
MENSA NTC/BYSTRÉ HLAVIČKY

PRÁZDNINOVÁ ŠKOLKA

DC MLÁĎÁTKA
jesle a školka:
Kamýcká 716/ 93,
Praha 6 – Suchdol,

www.skolkamladatka.cz
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V Praze 7 se do projektu zapojila zá-
kladní škola Korunovační se žáky
šes tých tříd a školní družinou pod

vedením učitelky Dagmar Mikešové za pod-
pory ředitele Tomáše Komrsky. Škola se do
projektu zapojila v říjnu 2018 a nyní má
dokončený úvod projektu a uzavřený tema-
tický okruh „Ovzduší“, ve kterém se žáci
zaměřili na zkoumání prašnosti vzdu chu
a dopravy v okolí školy, tematický okruh
„Voda“ dále pokračuje tématem „Ze leň“.

Žáci nyní například vědí, jak hospodařit
s pitnou a dešťovou vodou, jak škodlivý pro
lidský organismus je polétavý prach, zda je
výhodnější větrat ve škole okny ze západní
strany od ulice Korunovační, nebo z vý-
chodní vnitřní strany. Také zjistili, kolik aut
jim projede pod okny. Tipnete si, kolik jich
projede jedním směrem ráno během
30 minut? a) 80, b) 120, c) 200, d) 280.

Výsledky měření můžete najít na strán-
kách projektu www.mestodokapsy.cz v zá-
ložce Mikroklima okolí školy. Projekt Mi-
kroklima okolí školy je dlouhodobý projekt,
kterému se děti v českých školách věnují
už pátým rokem. Děti pracují v týmech
a pomocí dotazníkového průzkumu mezi
svými spoluobčany vytipují problematic-
kou lokalitu, kterou následně probádávají.

Zajímá je ovzduší, zejména prašnost,
škodliviny, dopravní zatížení, dále voda,

Projekt Mikroklima
okolí školy Korunovační

Mikroklima
okolí školy

■ Mikroklima okolí školy je projekt,
kte rý již pátým rokem zvedá žáky z la -
vic a přivádí je do terénu, kde zkoumají
kvalitu ovzduší, přítomnost, funkci
a kvalitu vody a zeleně. 
■ Žáci v okolí své školy najdou proble-
matickou lokalitu, ve které v průběhu
školního roku studují životní prostředí. 
■Na konci školního roku navrhují opa-
tření vedoucí ke zlepšení této lokality
z mikroklimatického hlediska.

Mikroklima okolí školy je dlouhodobý projekt od

Ekocentra Koniklec. Žáci zažijí netradiční výuku mimo

školní lavice, zkoumají kvalitu ovzduší, přítomnost, funkci

a kvalitu vody a zeleně a získají znalosti o životním

prostředí ve svém okolí.

a to vsakování, vodní cyklus, vodní prv -
ky a ze leň a s ní spojené výpary, vlhkost
a množ ství zeleně. Týmy poté navrhují opa-
ření zlepšující mikroklima a experimenty
a žákovské výstupy jsou prezentovány na
webových stránkách městské části a akcích
pro veřejnost. Tím pádem děti informují
o situaci a svých zjištěních i své okolí.

Děti vždy pracují s učitelem, který projde
školením, zná metodiku a má k dispozici
pracovní listy a pomůcky. Ze strany eko-
centra má vyučující navíc k dispozici pod-
poru po celou dobu projektu včetně tří asis-
tencí vyškolených lektorů přímo ve výuce.
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Praha 7 pořádá pohřeb osamělých zemřelých.
Mají v Holešovicích svůj vlastní hrob

www.nasregion.cz

Obce mají ze zákona povinnost vypravovat zesnulým, je-
jichž příbuzné se nepodaří dohledat, takzvané sociální
pohř by. Městské části kremaci proplácí stát. Zákon však již
obcí m nenařizuje mít hrob, kam by se ostatky ukládaly, či
zajišťovat jakékoli obřady. Nevyzvednuté urny tak obvykle
končí na anonymních loučkách u krematorií. „Tuto praxi
jsme v Praze 7 změnili. Každý si zaslouží důstojné místo po-

Čtěte na…

Historická tramvaj zajíždí
přímo do Stromovky
Novou zastávku na své trase má historická linka 41. Od
konce dubna začíná v nové zastávce Planetárium Praha,
kterou najdete přímo ve Stromovce. Zastávka se nachází na
kusé koleji, která kdysi dávno vedle k bývalé vozovně. Ta se
nacházela v místě dnešní restaurace. Nová zastávka přímo
ve Stromovce u Planetária je ideální např. pro rodiče
s dětmi. Jízda historickou tramvají bude pro všechny hez-

Čtěte na…

V tajence naleznete citát Paula Claudela.

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.
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doprava

Kampaň Pěšky do školy s podtitulem
Budeš se mnou chodit odstartuje za-
čátkem září po letních prázdninách.

Stojí za ní organizace Pražské matky
a smyslem je motivovat děti a rodiče, aby
do školy nejezdili autem, ale chodili spo-
lečně pěšky.

„Chceme, aby si co nejvíce dětí i rodičů
vyzkoušelo, jaké to je jít do školy pěšky.
Klidně stačí jen kousek, třeba od zastávky
MHD nebo z nedalekého parkoviště. Spo-
lečný zážitek stojí i za tu trochu námahy
navíc,“ podotkla koordinátorka kampaně
Marie Čiverná. 

Kampaň proběhne začátkem září v rám -
ci Evropského týdne mobility a oslav Mezi-
národního dne bez aut. Přihlásit se mohou
školy, jednotlivé třídy, ale i rodiče. Školy zí-
skají od organizace Pražské matky meto-
dickou podporu při pořádání pěších dnů,
rodiče dostanou tipy, jak si cestu do školy
zpříjemnit či zjednodušit. A pro děti budou

připraveny zajímavé ceny v soutěži o třídu,
která nejvíce chodí. 

Smyslem kampaně je přesvědčit děti
a rodiče, že některé věci zažijí jen venku,
když jdou společně do školy pěšky. Kromě
společně stráveného času je bonusem i to,
že se rodiny vyhnou kolonám, ale i nebez-
pečným situacím, ke kterým občas u škol
po ránu dochází. Nestalo se vám snad ni -
kdy, že spěchající řidiči parkovali co nejblí -
že ke školním dveřím, děti vyskakovaly
a manévrovaly mezi auty a občas to bylo,
jak se říká, „o fous“?

„Pěší cesta do školy je výborná věc. Po -
kud dítě nejde samo, je to lepší pro vytvá-
ření vztahů. Cestou sdílí, jak se předešlý
den mělo a co ho čeká. Je to cenný ventil po-
citů a zároveň sdílení prožitků. Sociální
vztahy napomáhají lepšímu psychickému
zdraví dětí,“ láká k pěší cestě do školy dět-
ská psycholožka Ilona Špaňhelová.

Jak jezdí
děti do školy

■ 8 % dětí, které jezdí pravidelně
autem do školy, bydlí blíž než 0,5 km,
dalších 12 % bydlí do 1 km
■ 44 % dětí považuje ranní provoz
před školou za nebezpečný
■ 54 % rodičů uvedlo, že vozí děti do
školy autem, protože jím pak pokra-
čují do práce

Budeš se mnou chodit?
Pěšky do školy…

Novinku připravili pro vozíčkáře
tvůrci mapy přístupnosti. Lze díky
ní vyhledat parkovací místo pro dr-

žitele karty ZTP. Vedle toho mapa slouží
k dohledání informace, jak je která budova
přístupná. Mapu si lze otevřít na odkazu
www.mapapristupnosti.cz. Každá modrá
ikona se symbolem vozíku na mapě pří-
stupnosti popisuje, o jaký typ vyhrazeného
stání se jedná, jeho délku a šířku, a k dis-
pozici jsou také informace o materiálu
a stavu povrchu. Filtr dopravní stavby zob-
razuje údaje o bezbariérové přístupnosti
stanic metra a železnice.

Vozíčkáři si najdou
parkovací místo online

Jízdenky
v tramvajích
lze platit kartou

Ve všech tramvajích v Praze lze
nově platit jízdenky kartou. Pra -
ha novinku zavedla po zkušeb-

ním provozu. Ve všech tramvajových
vozech v Praze je u prostředních dveří
umístěn jeden terminál oranžové barvy
s výjimkou tramvají typu 14T, ve kte-
rých budou terminály dva. Cestující si
mohou bezkontaktně zakoupit jízdné
za 24 a 32 korun nebo celodenní jízden -
ku za 110 korun, ale i zlevněné jízden -
ky pro děti a seniory za 12, 16 a 55 ko -
run. Zakoupenou jízdenku už není
tře ba označovat. 

Omezení
na nábřeží Kpt. Jaroše

V druhé etapě probíhá oprava vo-
zovky na nábřeží Kpt Jaroše. Do
14. srpna bude proto částečně

omezen provoz v úseku Dukelských
hrdi nů – Štefánikův most. Důvodem je
pokračování rekonstrukce z roku
2018, kdy byla opravena jižní vozovka.
Z důvodu koordinace dopravních opa-
tření s ostatními stavbami nebyla loni
dokončena rekonstrukce severní vo-
zovky. Dojde ke kompletní opravě vo-
zovky, dlážděný kryt bude nahrazen as-
faltovým a bude provedena sanace
podloží. Součástí stavby je i úprava od-
vodnění. Ve směru ke Štefánikovu
mostu bude doprava vedena po kole-
jích, v opačném směru provoz nebude
omezen. Dopravní opatření je koncipo-
váno tak, aby byl zachován plynulý pro-
voz MHD, byť provoz ostatních vozidel
bude veden po kolejích. Z tohoto dů-
vodu dojde k omezení vozidel najíždě-
jících na tramvajovou trať. Pro náklad -
ní a autobusovou dopravu povede
objíz dná trasa po komunikacích: Du-
kelských hrdinů, Veletržní, Letenské
nám., Letenský tunel. V plánu je také
rekonstrukce sjízdné rampy v Holešo-
vičkách, konkrétně úseku V Holešovič-
kách – Povltavská. Proběhnout má od
července do září a půjde o opravu dila-
tací, izolace a samotné vozovky. Cel-
kem jde o opravu úseku dlouhého zhru -
ba 300 metrů. Komunikace bude
uzavřena po polovinách.
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První 20 m2 a druhá 12 m2

na Ortenově náměstí v Praze 7.

K nastěhování okamžitě

Pronájem dvou kanceláří

Více informací na tel. :

775 940 614
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17

Požadujeme:
● Min SŠ vzdělání + praxe na pozici

● Perfektní znalost účetních

a daňových předpisů

● Znalost účetního programu Money S3

● Pečlivost, schopnost plánovat,

samostatnost

Své CV posílejte na benesovah@gmail.com

Nabízíme:
● Flexibilní pracovní dobu

● Firemní benefity

● 5 týdnů dovolené

● Přátelské pracovní prostředí

Finanční společnost hledá

účetní na poloviční úvazek
Mzdy, fakturace, vedení účetnictví
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Chcete inzerovat
ve Vaše 7?

Volejte Hanku
774 488 910

Více na
www.vase7.cz
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Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/nasregion

Velkoobjemové kontej ne -
ry jsou na stanoviště
přista vovány v uve de -

ných termínech vždy od 16.00
do 20.00 hodin.

Odložit je do nich možné sta -
rý nábytek, koberce a linolea,
zrcadla, umývadla, vany a WC
mísy, staré sportovní náčiní,
autosklo a kovové předměty.

Nejsou určeny pro odkládání
živnostenského odpadu, nebez-
pečného odpadu (například
autobaterií, zářivek, rozpouště-
del, motorových olejů a oba lů
od nich), bioodpadu, stavební -
ho odpadu, pneumatik, elektro-
spotřebičů, televizorů a PC mo-
nitorů, počítačů, chladniček,
mrazáků a sporáků.

■ Tusarova (proti č. 5)
■ U Městských domů x Poupě-
tova

■ Tusarova (před č. 52)
■ Pplk. Sochora (proti č. p. 14)

■ Čechova x Nad Královskou
oborou
■ Letohradská x U Let. sadu

■ Tusarova (proti č. 5)
■ U Městských domů x Poupě-
tova

■ U Průhonu x Na Maninách
■ Za Papírnou

■ Osadní x Dělnická
■ Pplk. Sochora (proti č. p. 14)

Zdroj: MČ Praha 7

18. 6. 2019

24. 6. 2019

1. 7. 2019

16. 7. 2019

23. 7. 2019

29. 7. 2019

Velkoobjemové
kontejnery

Kontejnery na textil
■ Letenské náměstí
■ Nad Král. oborou x Čechova
(dočasně odvezen)
■ Korunovační 13
■ Jateční (před poštou)
■ Jankovcova x Dělnická 
■ Na Maninách x Dělnická 
■ Janovského x Stross. nám.
■ Ortenovo náměstí
■ Kostelní x Muzejní
■ Fr. Křížka x Kostelní
■ Korunovační x Na Výšinách

■ Na Ovčinách
■ Za Papírnou
■ Varhulíkové
■ Kostelní x U Leten. sadu
■ U Výstaviště
■ Holešovická tržnice (z ulice
Jateční)
■ Holešovická tržnice (před
Alzou)
■ U Studánky
■ Mama Shelter 
■ Jateční (na soukr. pozemku)

■ Šmeralova 137/3
■ Ortenovo nám. 1494/14
■ Schnirchova 1513/12
■ Komunardů 1491/45
■ Na Maninách 1063/26
■ Kostelní 364/28B
■ Jankovcova 864/45

■ Na Výšinách 903/2
■ U Smaltovny 1375/25
■ Tovární 1426/4
■Nad Královskou oborou 380/1
■ Osadní 46/41
■ U Sparty 845/2
■ Kamenická 16

Nádoby
na kovové obaly
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cestování

Stejnojmenné město Korčula potěší
zejména milovníky památek a archi-
tektury. Opevněné město má ulice

uspořádané do tvaru tzv. rybí kostry, což
pomáhá cirkulaci vzduchu, ale zároveň
chrání před silnými větry. To je výhodné,
protože staré město stojí přímo v blízkosti
útesů. Z promenády a z městského opev-
nění je nádherný výhled na moře a protější
město Orebič, které je s Korčulou propo-
jeno trajekty. 

Ty fungují až do pozdních večerních
hodin, takže pokud jste ubytovaní v Ore-
biči, který je pro české turisty z hlediska
cen příznivější, nemusíte se obávat o ná-
vrat do místa svého ubytování. Korčula je
dále dopravně spojena mimo jiné s Dubrov-
níkem, Splitem a dalšími městy.

Ve městě Korčula stojí za prohlídku ze-
jména katedrála svatého Marka, kterou
podle legendy navštívil i známý cestovatel
Marco Polo. Byla postupně budována v le-
tech 1301 až 1806, což je úctyhodné roz-
pětí. Její věž bývá v turistické sezoně pří-

stupná a nádherný rozhled je odměnou za
výšlap po schodech. Za zmínku stojí také
františkánský klášter z 15. století, palác
benátských guvernérů, sídla urozených
kupců a několik kostelů, z nichž alespoň
některé bývají otevřené. Ve městě najdete
samozřejmě několik muzeí, např. městské,
církevní a rovněž soukromá muzea.

Ve starém městě se nachází velké množ-
ství pouličních občerstvení a rozmanitých
restaurací. Za větším nákupem se však bu-
dete muset vydat za hradby starého města
do novodobé zástavby, kde lze pohodlně na-
koupit i ve větších marketech za místní
ceny. Obchůdky se suvenýry jsou všudypří-
tomné. A jistě žádný návštěvník neodolá
koupi třeba jen magnetky na památku nebo
pak výbornému místnímu vínu, například
z poloostrova Pelješac.

I protější Orebič má co nabídnout. Kro -
mě příjemné promenády tady naleznete
i zajímavé námořní muzeum nebo výstav -
né domy námořních kapitánů pocházející
z 18. a 19. století. Pokud se chcete projít,

čeká vás asi dva kilometry dlouhá procház -
ka ke goticko-renesančnímu františkán-
skému klášteru. Tam můžete navštívit
i ma lé muzeum věnující se historii okolí
a námořní plavbě. Na přilehlém hřbitově se
pak nacházejí hroby místních námořníků.
Protože klášter stojí na vršku, naskytne se
vám odtud nádherný výhled ne jen do ce-
lého okolí, ale i k obzoru mořské hladiny.
Zdatní a zkušení turisté pak mo hou na pěší
túru na horu sv. Ilija. Na výstup je však
nutno vybavit se zásobou vody, pevnou
obuví, a hlavně být pozorný, jelikož v let-
ních měsících se zde poměrně často vysky-
tují zmije.

Jestli máte raději památky než přírodní
scenérie, příjemné je snadno dostupné spo-
jení Orebiče s Dubrovníkem pohodlnými
klimatizovanými autobusy. Když se do Du -
brovníku vypravíte skutečně brzy, určitě
zvládnete prohlídku celé historické části
města, která je zapsaná na seznamu pamá-
tek UNESCO, a stihnete se v klidu vrátit do
svého ubytování v Orebiči nebo na Korčule.

VYBÍREJTE z 350 cestovek, 

NAVŠTIVTE náš 

Kontaktujte nás:
Lenka Kopecká, tel.: 606 250 194

e-mail: lenka.kopecka@vivu.cz
facebook.com/VIVU.CZ

Chorvatský ostrov Korčula se nalézá v Jaderském moři.

Je 46,8 kilometru dlouhý a v průměru 7,5 kilometru široký.

Ostrov náležející ke střední Dalmácii je oddělen od

poloostrova Pelješac úžinou širokou 900 až 3000 metrů.

Celý ostrov je pokryt středomořskou flórou a vládne zde

příjemné, mírné klima.
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Ostrov Korčula
dýchá romantikou a historií
Ostrov Korčula
dýchá romantikou a historií
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Přednosti
naší soukromé ordinace:
Téměř 40 let praxe
Vysoce erudovaný a zkušený stomatolog
Moderní technologické vybavení
Profesionální a plně individuální přístup
Bezbolestné ošetření
Přednostní důraz na prevenci, léčbu násled-
ků nevhodně použitých materiálů v oblasti 
dutiny ústní a celkovou detoxikaci organis-
mu
Používání zcela konvenčních a ověřených 
metod celostní a psychosomatické medicíny
Příznivé ceny

Mezi naše standardní
stomatologické služby patří:

Kompletní stomatologické ošetření pro děti i dospělé 
(prevence zubního kazu, fotokompozitní výplně, 
odstranění zubního kamene)
Stomatologická chirurgie (ošetření zánětů, odstranění 
přespočetných zubů, plastické operace kostí, augmentace, 
sinus lift )
Parodontologie (léčba a ošetření onemocnění závěsného 
aparátu zubů a kostí)
Implantologie (náhrada chybějících zubů)
Endodoncie (ošetření kořenových kanálků, léčba prasklých 
zubů)
Dentální hygiena

Kde nás najdete?
MUDr. Jiří Benda
IČ: 45720339
Lidická 26,
150 00 Praha 5

Naše ordinační hodiny:
Po 08:00 - 16:00
Út 08:00 - 16:00
St 13:00 - 19:00
Čt 13:00 - 19:00
Pá 09:00 - 15:00

Kontakt:
Telefon: +420 271 961 817
email: jbenda777@seznam.cz
www.celostnistomatologie.cz

Nabízí komplexní stomatologickou péči

MUDr. Jiří Benda
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